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Woordvooraf
Het Jaarboek 1994/1995 bevat samenvattende verslagen vanonderzoeksprojecten uitgevoerd doorhet
proefstation ende ROC's, diein 1994 werden afgesloten. Hetdoet onsgenoegen uhetJaarboek weer
te kunnen aanbieden.
In 1993 is hetJaarboek gesplitst ineenakkerbouwen een groentedeel. Dit heeft de doelgroepgericht-heid vergroot. Binnen onze organisatie is de vraag
aan de orde hoede resultaten van het onderzoek
nog beter afgestemd op gebruikers kunnen worden
gepubliceerd. Daarbij isook aan deorde ofhetJaarboek indehuidige vorm gecontinueerd moet worden.
Zodra erbesluiten genomen zijn over dewijze waarop de onderzoeksresultaten indetoekomst worden

gepubliceerd, zult u daarover nader worden geïnformeerd.
Vanaf deze plaats wil ik de medewerkers opde
ROC's enhet proefstation die betrokken zijn geweest
bij de uitvoering vanhetonderzoek enhettot stand
komen vanhetJaarboek 1994/1995 van harte dankzeggen voor hun inzet.
Wij hopen dat de gepresenteerde resultaten een
bijdrage zullen leveren aande besluiten die op de
bedrijven genomen moeten worden.
Dedirecteur PAGV
ir. A.J. Riemens

Optimalisering van deN-voeding van zetmeelaardappelen
Optimalization ofN-nutrition ofstarch potatoes
ir. CD. van Loon, PAGV, ing.K.H. Wijnholds, SIO en ir.A.H.M.C. Baltissen (BLGG)
Een opdeeisen van hetgewas afgestemde stikstofbemesting iszowel vanuit economisch- alsuitmilieuoogpunt gewenst. Teveel stikstof kost extra geld en
is nadelig voor de kwaliteit van zetmeelaardappelen
(meer beschadiging endaardoor meer vuilinsluiting).
Verder kaneenovermaat aanstikstof leiden tot een
lager uitbetalingsgewicht, grotere bewaarverliezenen
een grotere vatbaarheid voor Phytophthora. Tenslotte zijn te grote stikstofgiften uitmilieu-oogpunt ongewenst. Ze leiden tot een extra nitraatbelasting van
oppervlakte- endrinkwater. Ditalles pleit voor eenNbemesting,dieoptimaal isafgestemd op de behoefte
van hetgewas. Vooral opgronden waar veel stikstof
in degrond kanmineraliseren, isdatniet eenvoudig.
De meeste kans op succes biedt stikstofdeling, waarbij een deel van de stikstof voor het poten wordt
gegeven en alleen danwordt bijbemest als het gewas hetooknodig heeft. Hiertoe zijn ondermeer de
volgende systemen beschikbaar, waarmee in de
consumptie-aardappelteelt al (enige) ervaring is
opgedaan:
1. bijbemesten opbasis van hetnitraatgehalte in de
bladstelen; daartoe worden bladstelen na de
knolaanleg drie tot vijf keer op nitraatgehalte
geanalyseerd;
2. bijbemesten op basis vanhet NBS-systeemvan
het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek; hierbij
wordt tijdens het groeiseizoen op basis van
grondonderzoek vastgesteld of nog een aanvullende N-bemesting nodigis.
In de jaren 1991-1993 is de toepasbaarheid van
genoemde systemen in de zetmeelaardappelteelt
onderzocht in een gezamenlijk onderzoek van
PAGV, de ROC's Kooijenburg (KB) en 't Kompas
(KP) enwatbetreft het NBS-systeem het Bedrijfslaboratorium teOosterbeek.
De eerste fase van ditonderzoek betrof het vaststellen van normlijnen voor respectievelijk het verloop
van het nitraatgehalte in de bladstelen en het stikstofopnamepatroon van het aardappelgewas tijdens
het groeiseizoen. Vervolgens zijn beide normlijnen in
een aantal zogenaamde verificatieproeven getoetst

op hun bruikbaarheid.
De resultaten van dit onderzoek zijn gedetailleerd
weergegeven inPAGV-verslag nr. 192.

Vaststellen normlijn
In 1991 en1992 zijn opKBenKPop respectievelijk
zand- en dalgrond N-trappenproeven aangelegd.
Tijdens hetgroeiseizoen zijn, vanaf circa vier weken
na opkomst, elke 10 dagen bladeren geplukt ter
vaststelling vanhetverloop van het nitraatgehalte in
de bladstelen. De analyse op nitraat is uitgevoerd
met een semi-kwantitatieve methode, de Merckoquant-nitraatsneltest eneen reflectometer. In figuur1
zijn denitraatlijnen voor de bladstelen van derassen
Elkana en Elles op KB in 1992weergegeven. De
nitraatgehalten zijn uitgezet tegen het aantal dagen
na opkomst van hetgewas. Op deze wijze wordteen
algemeen toepasbare vergelijkingsbasis verkregen.
Op basis vande nitraatgehalten indebladstelen en
rekening houdend metdeoptimale knolopbrengst in
beide jaren, is eenvoorlopige normlijn voor het nitraatgehalte in de bladstelen vastgesteld. Aangenomen wordt, dat indien het nitraatgehalte in de bladstelen gedurende deeerste vijf àzes weken naknolaanleg niet onder de normlijn zakt, de stikstofvoorziening van hetgewas voldoende isvoor hetbehalen
van een optimale opbrengst.
Uit de N-trappenproeven bleek, dathetverloopvan
het nitraatgehalte vandebladstelen inbeide jarenop
beide locaties en voor beide rassen redelijk overeenstemde. Daarom isgekozen voor slechts één voorlopige normlijn.
In 1992is inde proef op 't Kompas in de objecten
N2 (120kgN ha"1) en N3 (180kg N ha'1) de stikstofopname van het gewas gemeten. Door middel
van eenviertal proefrooiingen zijn bepaald: het looien knolgewicht (zowel vers al drogestof) en hetNgehalte indedrogestof van loof enknollen. Voorhet
ras Elkana ishet verloop van de drogestofopbrengst
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Figuur 1. NitraatgehaltenindebladstelenbijderassenElkanaenEllesbijdestikstofniveaus 120 (N2)en180 (N3)kgperha,in 1992.
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Figuur2. Verloopvan dedrogestofopbrengstvanloofen knollenendeN-opnamevan hetrasElkanain1992op 't Kompas.
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Waarschijnlijk geldt de normlijn ook voor andere
rassen meteenzelfde rijptijd. Bijde consumptierassen is echter welgebleken, datsoms eenenkelras
kan afwijken.

van loof en knollen alsmede de N-opname doorhet
gewas weergegeven infiguur2.

Verificatieproeven
Reeds in 1992zijn twee verificatieproeven aangelegd, namelijk op Kooijenburg enopeenpraktijkbedrijf in Erica. Doel hiervan was het toetsen van de
voorlopige normlijn dieopbasis van N-trappenproeven in 1991was vastgesteld.Opgrond van de resultaten vandeze proeven envandievande N-trappenproeven in 1992is de voorlopige normlijn iets
aangepast. Vervolgens zijn in 1993 een viertal verificatieproeven aangelegd, twee opKBentwee op KP,
alle opverschillende grondsoorten, metintotaal vier
rassen.

NBS-systeem
Het NBS-systeem is in 1993 in twee van de vier
verificatieproeven getoetst. Daarbij is gebleken dat
bemesting volgens dit systeem eentenminste even
hoog uitbetalingsgewicht oplevert, dan alle stikstof
volgens het landelijk advies voor het poten. Gemiddeld wasdit niveau iets lager dandat behaald bij
bemesting op basis van het nitraatgehalte vande
bladstelen.
Met beide stikstofoptimaliseringsmethoden is steeds
25-40 kgN ha"1 bespaard tenopzichte vanhet landelijk advies.

Op deze verificatieproefvelden zijn tijdens hetgroeiseizoen monsters bladstelen geplukt enopnitraatgehalte onderzocht. Als het gevonden nitraatgehalte
lager was dan datvan denormlijn bijde betreffende
ouderdom van het gewas, werd stikstof bijbemest.
Een voorbeeld vanzo'n situatie is weergegeven in
figuur3.
Uiteindelijk ismet behulp van de opbrengstgegevens
van deverificatieproeven beoordeeld of devoorlopige normlijn voldeed alsrichtlijn voor N-bemesting op
basis van hetnitraatgehalte van debladstelen. Daarbij is gebleken datde voorlopige normlijn zowel op
zand- alsopdalgrond goed bruikbaar isvoor devier
bij dit onderzoek betrokken late enzeer late rassen,
zodat het woord 'voorlopig' nu kan worden geschrapt. Deze normlijn isweergegeven infiguur4.
Tabel1. De hoeveelheid N in de knollen (kg ha"1
kunstmeststikstof (%).

N-opnamedoor de knollen
In alle proeven is steeds het stikstofgehalte van de
knollen bepaald. Hierdoor werd eenbeeld verkregen
van dehoeveelheid stikstof die met deknollen wordt
afgevoerd. Tabel 1 geeft hiervan eenbeeld voorde
beide N-trappenproeven in 1992. Waar indeze proeven een O-object aanwezig was,kanookhet percentage kunstmeststikstof datdoor hetgewas benut
is, worden berekend. Uitdetabel blijkt datdebenuttingspercentages vooral op 't Kompas relatief hoog
zijn. Dit betekent, dat een aanzienlijk deel vande
kunstmeststikstof door het gewas isopgenomen.

i de trappenproeven op KB en KP in 1992, alsmede de benutting van de gegeven

KP

KB
N-gift
kg N ha"1
NO (0)
N1 (60)
N2 (120)
N3 (180)
N4 (240)

Elkana
hoeveelN-benutheidN
ting

93
128
148
183
216

.
59
46
50
51

Elles
hoeveelheidN

89
110
130
176
191

Elkana
N-benutting

35
34
48
42

hoeveelheidN

82
131
161
185
228

Elles
N-benutting

82
66
57
61

hoeveelheidN

70
117
135
175
212

N-benutting

.
78
54
58
59

hoeveel stikstof indegrondwas achtergebleven.
Tabel 2 laat zien datde hoeveelheid anorganische
stikstof inde laag 0-30 cmin hetalgemeen gering
was. Een uitzondering vormt de proef KP 188, waarook bijde lage N-trappen -watmeer stikstof in de
grond was achtergebleven.

Stikstof in de bouwvoor direct na
deoogst
Direct nade oogst zijn in alle proeven grondmonsters genomen van delaag 0-30 cm omnategaan

Tabel 2.

De hoeveelheid anorganische stikstof in de bodemlaag 0-30 cm (kg ha"1
KP in 1991 en 1992.

kort na de oogst op de N-trappenproeven op KB en

1991

1992

KB 937
Elkana

KP 188
Elles

Astarte

KB 966
Elles

Elkana

KP24C
Elles

Astarte

Elles

NO

14

14

.

10

15

12

21

N1
N2

13
14

12

49

42

14

53

42

N3

20

46

26

13

N4

18

12

51
44

13
14

13
14

26

12
11

23
17

65

23

19

32

26
47

(19/9)

(11/10)

(17/10)

(17/10)

(10/9)

(12/10)

(10/9)

(5/10)
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(...) == datum monstername.

Samenvatting

Summary

De bladsteeltjesmethode enhet NBS-systeem kunnen beide bijdragen tot optimalisering van deN-voeding van aardappelen. Indeperiode 1991-1993 is de
toepasbaarheid vanbeide systemen indezetmeelaardappelteelt onderzocht. Hiertoe zijn in het zetmeelaardappelteeltgebied normlijnen vastgesteld
voor respectievelijk het verloop van hetnitraatgehalte
in de bladstelen enhet stikstofopnamepatroonvan
het aardappelgewas tijdens hetgroeiseizoen. Vervolgens zijn beide normlijnen ineenaantal zogenaamde verificatieproeven getoetst. Naar aanleiding hiervan is eendefinitieve normlijn vastgesteld voor de
bladsteeltjesmethode. Bemesting volgens het NBSsysteem leverde eentenminste even hoog uitbetalingsgewicht opdanwanneer alle stikstof, berekend
volgens het landelijk advies, voor het poten wordt
gegeven.
Met beide stikstofoptimaliseringsmethoden is steeds

Both leaf petiole analysis andtheNBS system can
help to optimize nitrogen applications of potatoes.
During theperiod 1991-1993,a study was carried
out into theuse ofboth systems in growing starch
potatoes. Cricical values were established inthe
starch potato growing area forboth the development
of thenitrate content in het leaf petioles and the
pattern ofnitrogen uptake bythe potato crop during
the growing season. Both of these critical values
were then testedinanumber ofso-called verification
experiments. Thisresulted in definitive critical values,
established for the leaf petiole method. Fertilizing
according totheNBSsystem ledtoa starch yield
which was atleast ashigh aswhen allthe nitrogen,
calculated according tothenational recommendation,
was appliedbefore planting.

25-40 kgN ha"
delijk advies.
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bespaard tenopzichte vanhetlan-

Withboth nitrogen optimization methods, therewasa
saving of25-40 kgNper ha compared tothe national recommendation.

Ontwikkeling van eenmethode om debakkleur van aardappelentevoorspellen
Development ofamethodinordertopredictthefrycolourofpotatoes
ir. A. Veerman, PAGV

Inleiding
De bakkleur iseen belangrijke eigenschap van aardappelen dieworden verwerkt tot voorgebakken Produkten. De bakkleur wordt door veel factoren beïnvloed. Eenbelangrijke factor isdebewaartemperatuur. Bijeenlage temperatuur wordt het suikergehalte van aardappelknollen hoger. Dit heeft tot gevolg
dat debakkleur donkerder wordt. Debakkleur wordt
echter ookin hoge mate bepaald door factorendie
tijdens het groeiseizoen van het aardappelgewas
invloed hebben. Dit zijn vooral de weersfactoren
(temperatuur, neerslag, straling), bodemfactoren
(structuur, profiel, afslibbaarheid, nutriëntengehalten)
en teeltmaatregelen (bemesting, beregening, tijdstip
van loofdoding). Veel van deze factoren zijn niet
onafhankelijk van elkaar. Zo gaat een natte zomer
veelal gepaard met gemiddeld lagere temperaturen
en minder zonnestraling dan een droge zomer. Daarnaast zijn er tussen de factoren allerlei interacties.
Dit laatste houdt indat heteffect vandeenefactor
afhangt vanhet niveau vande andere factor. Interacties tussen, alsmede hetniet onafhankelijk zijn van
factoren, maken de totale invloed vanhet groeiseizoen opdeeigenschappen vandeknollen -waaronder debakkleur -enorm complex.
Het zou een groot voordeel zijnwanneer reedsbij de
oogst,of eerder, eenindicatie vandelatere bakkleur
te geven zouzijn. Ditzoueenbetere planningvan
de afzet van partijen mogelijk maken. Goede partijen
kunnen danworden bestemd voor late afzet, terwijl
slechte partijen vroeg kunnen worden geruimd.Het
zou op die manier financiële tegenvallers kunnen
helpen voorkomen. Daarnaast kande bewaarstrategie (temperatuur) worden afgestemd opdegewenste
bakkleur. Op deze wijzen zouden de aardappelen
beter worden benut, doordat zeworden verwerkttot
Produkten met een gemiddeld betere bakkleur.
Gezien de eerder besproken complexiteit van alle
factoren die tijdens het groeiseizoen meespelen, is
het vrijwel onmogelijk de invloed van het totaal te

ontrafelen. Het ligt daarom meer voor de hand te
zoeken naar een meting of combinatie van metingen
tijdens hetgroeiseizoen ofbijdeoogst,dieeen goed
verband laat zien met delatere bakkleur.
Nelson en Sowokinos (1983) vonden dat naarmate
het sucrosegehalte van knollen van verschillende
rassen tijdens degroei hoger was delatere bakkleur
van die rassen slechter was. Ditwasaanleiding te
onderzoeken ofditverband erwellicht ookwas bij de
teelt van hetzelfde ras op verschillende locaties.
Bekend is dat de bakkleur slechter wordt bijeen
hogere stikstofbemesting. Daarom isookonderzocht
of met dezelfde werkwijze heteffect vanstikstofkan
worden herkend.
Uit onderzoek en uit de praktijk is bekend datde
kans op een slechtere bakkleur groter is naarmate
een gewas vroeger - met een hoger percentage
grondbedekking metgroen loof - wordt doodgespoten. Daarom werd ook onderzocht in hoeverre de
mate van afsterving vanhetloof ophetmomentvan
loofdoding bruikbaar is als indicator voor de latere
bakkleur.

Materiaalen methoden
Indejaren 1989, 1990 en 1992 werden metderassen Bintje (middenvroeg, vroegrijpheid 6,5)enMorene (laat, vroegrijpheid 3,5)proeven aangelegd op het
PAGV (25à 35% afslibbaar) enROCDeKandelaar
(45 à 55%afslibbaar). In deze proeven werden vijf
stikstofgiften toegepast. Ophet PAGV wasdat respectievelijk 0, 100, 200, 300en400kilogram N per
ha. Op ROCDe Kandelaar waren de niveaus respectievelijk 0,50, 150,250en 350kilogram N per
ha. In 1989 werd de0 N-gift perhaniet aangelegd
voor het ras Morene. De experimenten werden in
viervoud uitgevoerd.
Na opkomst vande aardappelen werd tot het moment van loofdoding wekelijks hetpercentage grondbedekking met groen loof geschat. In de proeven
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werden periodiek knollen geoogst. In dejaren1989
en 1990 gebeurde datop vier en twee weken voor
het verwachte moment van loofdoding, op het moment van loofdoding en bij de eindoogst. In1992
vond de eerste oogst plaats op zes weken voor
loofdoding. Aan de knollen werden bepaald: het
onderwatergewicht, het drogestofgehalte en degehaltes aan sucrose, glucose en fructose. Ophet
moment vanloofdoding enbijde eindoogst werden
monsters genomen voor bepaling van de bakkleur
(index: 0= zeer goed, 6= slecht) dieplaatsvond in
de maanden december en april daaropvolgend.
Bij deverwerking vande resultaten is gezocht naar
verbanden tussen de waarnemingen tijdens het
groeiseizoen endebakkleur nabewaring.

Resultaten
Glucose enfructose werden inde knollen alleen bij
de vroegste oogsten inzeer lage concentraties aangetroffen (niet weergegeven). Er bleek geen enkel
verband te bestaan tussen het gehalte aan deze
suikers endelatere bakkleur.
Een toenemende stikstofgift bleek hetsucrosegehalte alleen te hebben verhoogd bijde bepalingen die
vier tot zesweken voor het moment van loofdoding
werden uitgevoerd. De aard van dit effect stemde
overeen metheteffect van stikstof opdelatere bakkleur (figuur 5). Zowel het niveau van de vroege
sucrosegehaltes als het niveau van de latere bakkleur verschilde tussen PAGV en ROCDe Kandelaar. De verschillen in sucrosegehalte tussen de
locaties stemden echter niet overeen met de verschillen inbakkleur tussen delocaties (figuur 5). Ook
de verschillen in sucrosegehaltes tussen de rassen
Bintje en Morene stemden niet consequent overeen
met de latere verschillen in bakkleur (niet weergegeven).
De invloed van stikstof op de mate van afsterving
van hetgewas ophetmoment van loofdoding, uitgedrukt alspercentage grondbedekking, vertoondeper
locatie verband met de latere bakkleur (figuur 6).
Naarmate het percentage grondbedekking op het
moment van loofdoding hoger was,was later de
bakkleur slechter. De geringere respons vanhet
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percentage grondbedekking op het moment van
loofdoding op ROC De Kandelaar kwam overeen
met eengeringere respons vandebakkleur opstikstof opdielocatie. Tussen dejaren waren er echter
aanzienlijke verschillen. Zowas er in 1992 op ROC
De Kandelaar in het geheel geen respons van de
bakkleur op de stikstofgift, terwijl er wel een effect
was op het percentage grondbedekking. Al metal
was erwat locaties enjaren betreft geen consequent
verband tussen het percentage grondbedekking op
het moment van loofdoding en de latere bakkleur
(figuur6).

Discussie
Alleen eensucrose-bepaling vier à zesweken voor
het moment van loofdoding biedt enig perspectiefom
voor de oogst een uitspraak te doen over de mate
waarin de stikstofgift op een bepaalde locatie de
latere bakkleur-index verhoogt. Dit is echter slechts
een relatief gegeven van stikstofgiften ten opzichte
van elkaar. Hetabsolute niveau vanhetsucrosegehalte geeft geen goede indicatie over het absolute
niveau vande latere bakkleur (figuur 5).Hierdoor is
het niet mogelijk ommetbehulp van hetsucrosegehalte tijdens het groeiseizoen een voorspelling te
doen over het latere verschil inbakkleur tussen aardappelen van twee locaties. Daar het onderscheid
tussen partijen de belangrijkste wens is voor een
voorspellend systeem, blijkt hetsucrosegehalte hiervoor dus niet bruikbaar tezijn.
Binnen de meeste proeven was er een verband
tussen het percentage grondbedekking op het moment vanloofdoding ende latere bakkleur. Dit verband was echter per proef verschillend (figuur 6).
Ook hetpercentage grondbedekking geeft dusgeen
voorspelling voor de latere bakkleur.
Dit alles betekent dat er voor eenvoorspellendonderscheid inbakkleur tussen partijen van verschillende locaties zalmoeten worden gezocht naar andere
parameters danhet percentage grondbedekking op
het moment vandeoogst en hetsucrosegehaltevan
de knollen tijdens de groei. Opdit moment zijn er
geen aanknopingspunten om gericht naar de bedoelde parameters tekunnenzoeken.
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Summary
It would be of great benefit when potato crops from
different locations could already be distinguished at
harvest withregard to theirpotential fry colourin

storage. Experiments were conducted at twolocations with varieties Bintje and Morene grown at five
nitrogen levels. Tubar sugar levels and soil cover of
the canopy were determined biweekly in the second
half of the growing season. Within experimentscorrelations were found between sucrose levels four
and six weeks before haulm killing and fry colour in
storage as wellas between soil cover at haulm killing
and fry colour.However correlations were not consistent between years and locations. Sucrose levels
and soil cover are therefore not suitable to distinguish future fry colour of different crops at harvest.
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Doorwas, glazigheid en waterzakken in aardappelen: een
overzicht naar aanleiding van doorwasjaar 1994
Second-growth, glassiness and decay in potatoes:
growth induction in 1994
ir. A.Veerman enir.CD. van Loon, PAGV

Inleiding
In dezomer van 1994 is in consumptie-aardappelen
op grate schaal doorwas opgetreden, vooral bijhet
ras Bintje datgevoelig is voor ditverschijnsel. Doorwas ontstaat wanneer de ondergrondse delen vande
plant na de knolzetting gedurende enkele dagen
worden blootgesteld aaneen maximumtemperatuur
van meer dan25°C (Lugt et al., 1964). Dit gebeurt
makkelijker naarmate de grond droger is.Op beregende percelen treedt inderegel dan ookminderof
geen doorwas op, doordat de temperatuur in de
aardappelruggen lager blijft. Daarnaast isde opwarming vande grond sterker naarmate de bedekking
van de bodem door het bladerdek geringer is.Bij
een onvolledige grondbedekking kande zon rechtstreeks opde ruggen schijnen, diedaardoor sterker
worden verwarmd.
Bij het optreden vaneendoorwasinductie wordt de
kiemrust vande reeds gevormde (primaire) knollen
verbroken. Deknollen kunnen dangaan kiemen en
bij voldoende beschikbaarheid van vocht kunnenaan
deze kiemen nieuwe (secundaire) knollen worden
gevormd. Dit leidt dantotde vorming vandezogenaamde 'kettingen'. Ook kan de kiem een bovengrondse stengel vormen. Soms worden geen kiemen
gevormd, maar groeit eendeel vande knol uit; het
gevolg hiervan zijn de 'popperige' of 'flesvormige'
knollen (Bodlaender etal., 1964; Lugt, 1960). Bovengronds is de doorwasinductie zichtbaar in de vorm
van sterke bloei endevorming van nieuw loof (Bodlaender et al., 1964). Een hoge stikstofbemesting
bevordert hetoptreden van doorwas.
Nadat secundaire knollen zijn gevormd, kanhet gebeuren datdeaanvoer van nssimilaten onvoldoende
is voor de groeisnelheid vande secundaire knollen.
Dit kan worden veroorzaakt door droogte, een ernstige Phytophthora-aantasting, loofdoding of natuurlijke
afsterving van hetloof. Bijonvolüoende aanvoervan
assimilaten gaan de secundaire knollen zetmeel
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a review with reference

to the second-

onttrekken aan deprimaire knollen (Lugt, 1960).Dat
de onttrekking aanhet naveleind begint, bleek aluit
waarnemingen vanDeBruyn (1929). Bij sterke onttrekking kunnen de knollen glazig worden; ze zijn
dan alleen nog bruikbaar als veevoer. Knollen van
het ras Bintje krijgen verschijnselen van glazigheid
wanneer hun onderwatergewicht daalt tot onder ±
285 gram, voor andere rassen kandeze grens iets
afwijken. Wanneer de knollen - of delen daarvan geheel vanhun zetmeel zijn ontdaan, heeft hetknolweefsel geen brandstof meer omzichzelf te onderhouden. Hetgaat dan tegronde enerontstaat fysiologisch rot: de zogenaamde waterzakken.

Hetverloop in1994
Groeiseizoen
De schadelijkheid van een doorwasinductie hangt
sterk af van het gewasstadium waarin ze optreedt.
Als de groei van secundaire knollen goed opgangis,
houdt degroei van de primaire knollen op. Wanneer
op het moment datde secundaire knollen beginnen
door tegroeien nog geen oogstbare primaire knollen
aanwezig zijn, is het produktieverlies gering. Als
gewassen al enigszins beginnen afte rijpen groeien
secundaire knollen inderegel niet uit.In 1994 is de
(sterkste) doorwasinductie eind juli in het meest
ongunstige gewasstadium opgetreden: veel primaire
knollen hadden eenmarktbare grootte bereikt, terwijl
het gewas nog geen afrijpingsverschijnselen vertoonde.
De secundaire knollen werden in het algemeenpas
na 10 augustus gevormd. In andere doorwasjaren
bleken secundaire knollen zolaat inhetseizoen niet
sterk meer uit te groeien, in 1994 wasdatwèlhet
geval. Blijkbaar isdedoorwasinductie veel zwaarder
geweest danin andere doorwasjaren. Ditwerdook
duidelijk uithet feit dat inpercelen met ernstige door-

was aan één primaire knol vaak meerdere secundaire knollen werden gevormd. In dit geval moet er nog
geweldige groei plaatsvinden om de secundaire
knollen tot vermarktbare grootte te brengen.
Een combinatie van factoren heeft er voor gezorgd
dat de gevormde secundaire knollen sterk zijn gaan
zuigen aan de primaire. In de eerste plaats waren de
gewassen nog zeer vitaal. Door de zware doorwasinductie werd veel nieuw loof gevormd, hetgeen veel
assimilaten vraagt. In de tweede plaats is er in de
periode van de groei van de secundaire knollen
weinig zonlicht geweest, waardoor de produktie van
assimilaten beperkt was. Als gevolg hiervan was de
beschikbaarheid van assimilaten voor de secundaire
knollen gering waardoor ze zetmeel aan de primaire
knollen hebben onttrokken. Het onderwatergewicht
van de primaire knollen daalde daardoor.
Er bleek ook dit jaar weer een grote drempel voor de
praktijk te bestaan om na het optreden van een hitteperiode MCPA toe te passen. In die gevallen waarin
de bespuiting tijdig werd uitgevoerd, bleek echter
opnieuw dat de gevolgen van de inductie door
MCPA worden beperkt. Wanneer MCPA kort na de
doorwasinductie was toegepast, groeiden er minder
secundaire knollen uit. Een probleem bij de toepassing van MCPA vormt het feit dat van tevoren niet
bekend is hoe ernstig de gevolgen van de doorwasinductie zullen zijn. Dit jaar zou de beperking van
uitgroei van secundaire knollen in veel gevallen hebben opgewogen tegen de bruto opbrengstderving als
gevolg van de MCPA-bespuiting.
In samenwerking met de regionale onderzoekscentra
Prof. Van Bemmelenhoeve, De Kandelaar en Westmaas zijn in september en oktober proefrooiingen
verricht om het verloop van het onderwatergewicht
van primaire en secundaire knollen na te gaan. Uit
dit onderzoek bleek dat het onderwatergewicht van
de primaire knollen sterk daalde (figuur 7). Dit heeft
het ontstaan van zwaar glazige knollen en waterzakken veroorzaakt, op eenschaal zoals inde meest
recente doorwasjaren niet was voorgekomen. Het
onderwatergewicht van de secundaire knollen nam
daarentegen maar weinig toe. Dit moet worden toegeschreven aan de sterke groei van deze knollen,de
beperkte aanvoer van assimilaten en in het algemeen, de aanwezigheid van veel vocht.
Net als voor de toepassing van MCPA geldt voor de
oogststrategie dat pas achteraf met zekerheid kan

worden gezegd wat de juiste beslissing is. De ervaringen van eerdere doorwasjaren hadden laten zien
dat glazigheid niet optrad zolang het gewas goed
aan de groei was. Daarnaast konden de maat en het
onderwatergewicht van de secundaire knollen nog
sterk toenemen. Dit is mede het gevolg vande hernieuwde loofgroei, waardoor de gewassen langer
kunnen groeien dan zonder doorwas het geval zou
zijn geweest. Veelal is in 1994 dan ook besloten de
gewassen door te laten groeien. Slechts een enkeling had een zodanige opbrengst dat het de moeite
waard was vroeg te rooien. Een grote tegenvaller
was het, toen bleek dat niet alleen de primaire knollen onder groene gewassen wel degelijk glazig werden, maar ook het onderwatergewicht van de secundaire knollen nauwelijks toenam. Tenslotte heeft ook
het in de grond laten wegrotten van waterzakken niet
gewerkt. Dit is enerzijds het gevolg geweest van de
grootte van de primaire knollen, anderzijds van het
vergevorderde seizoen met al lage temperaturen en
daardoor een laag niveau van ademhaling.

Bewaring
Zoals hiervoor al was opgemerkt, is een verschil met
vroegere ervaringen, dat de vorming van secundaire
knollen en waterzakken zó laat plaatsvond dat ze
niet voor de oogst al grotendeels waren weggerot.
Bij de oogst kwamen in sommige gevallen zoveel
waterzakken voor die kapot gingen,dat door versmering het rooien praktisch onmogelijk werd. Men kwam
dan ook algemeen voor de vraag te staan wat de
gevolgen voor de bewaring zouden zijn wanneer
partijen met 30 à 40% sterk glazige knollen werden
ingeschuurd. Lugt (1960) maakt voor het doorwasjaar 1957 melding van het ontstaan van waterzakken
en het verloop daarvan tijdens de bewaring. Hij vermeldde ook een verband tussen de mate van waterzakvorming en de hoogte van het onderwatergewicht
en dat knollen met een soortelijk gewicht van meer
dan 1.045 (onderwatergewicht ± 225) niet geheel
verrotten. Deze gegevens zijn evenwel niet gedetailleerd genoeg voor een meer concrete schatting van
het risico.
Veerman en Van Loon (1995, 1996) voerden onderzoek uit dat in detail duidelijk maakte welke glazige
knollen verrotten. Knollen met een onderwatergewicht van minder dan 50 gram verrotten vrijwel alle-
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maal geheel. Van deknollen meteen onderwatergewicht tussen 50 en 100 verrotte een deel geheel,
een ander deel verrotte gedeeltelijk eneen aanzienlijk deel bleef intact. Knollen meteen onderwatergewicht van meer dan 100 gram bleven voor hetovergrote deel intact. Een klein deel van deze knollen
werd gedeeltelijk aangetast. Het aandeel van de
glazige knollen dat eenonderwatergewicht had van
minder dan 100gram bleek een goede schattingop
te leveren vanhetdeel dat uiteindelijk werd aangetast.
Dit onderzoek maakte ookduidelijk dat het proces
van de vorming vanwaterzakken nog doorging tijdens de eerste vijf weken vande bewaring. In de
praktijk bleek na het inschuren het uitpersen van
waterzakken in de bewaarplaats meete vallen. Dit
betekent dat als de partij tijdens de eerste weken
van bewaring goed wordt gedroogd enalsook daarna voldoende wordt geventileerd omhetvocht afte
voeren datde waterzakken afgeven, hetgoed mogelijk isom partijen met waterzakken tebewaren.Wanneer er secundair rot ontstaat doordat de partij niet
tijdig droog isgeworden, kan een partij beter worden
geruimd. Nadat een partij winddroog is, moet niet
worden geprobeerd dewaterzakken binnen korte tijd
geheel intedrogen. Dat zal namelijk ten koste gaan
van eensterke uitdroging vande goede knollendie
ook indepartij voorkomen.

Scheiding vangoedeenglazigeknollen
Reeds lang is bekend dat glazige knollen (van het
ras Bintje) ineen zoutbad meteen soortelijk gewicht
van ± 1.065 gaan drijven. In jaren metveel glazige
knollen wordt dan ookgebruik gemaakt vanzoutbaden om partijen bruikbaar temaken door erdeglazige knollen uitteverwijderen.
Met zout is eenvoudig eenoplossing te makenvan
het benodigde soortelijk gewicht. Het gebruik van
zout heeft echter nadelen. In de eerste plaats moeten deaardappelen nahet passeren van het zoutbad
goed worden nagespoeld. Gebeurt dit niet danverrotten deknollen snel alsgevolg vanhetzout. Inde
tweede plaats tast hetzout de gebruikte installaties
en transportmiddelen aan.
In 1994is gebleken dat ook kleibaden goed bruikbaar zijn voor hetafscheiden van deglazige knollen.
Wanneer fijne kleideeltjes in water zweven, wordt

daardoor het soortelijk gewicht van het water verhoogd. Door voldoende klei in hetwater te brengen
kan hetbenodigde soortelijk gewicht worden verkregen. Dekleideeltjes lossen niet op, maar zweven in
het water (het kleibad is dan ook geen oplossing
maar eensuspensie). Hetwater in hetbadmoet in
beweging blijven omte voorkomen dat de kleideeltjes gaan bezinken. Door het bezinken neemt het
soortelijk gewicht van het badaf.
Een andere methode diein 1994 werd ontwikkeld,is
het zogenaamde opstroomprincipe. Dit principeberust er op dat knollen met een laag onderwatergewicht inwater langzamer zinken dan knollen met een
hoog onderwatergewicht. Door nuhetwater met een
bepaalde snelheid verticaal naar boven te pompen,
zinken de glazige knollen niet ende goede knollen
wel. Het is eenelegante methode waarvoor slechts
schoon water nodig is.Hetisechter nogniet gelukt
een installatie te bouwen diequacapaciteit enkosten kan concurreren met de klei- en zoutbaden.
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Summary
Causes and factors involved in the occurrence of
second-growth in potatoes are briefly discussed. The
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course of induction, formation and growth of secondary tubers in 1994is discussed as wellas thecourse of dry matter content of both primairy and secondary tubers.Also conseqences ofdecay ofstrongly
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starch depleted primary tubers are mentioned. New
techniques developed in 1994 for separating glassy
tubers fromnormal tubers aresummarized,

Onderzoek naar deontwikkeling van glazige aardappelknollen
tot waterzakken nade oogst
Research on the development of glassy potato tubers into rot after
ir. A.Veerman en ir.CD. van Loon, PAGV

Inleiding
In dezomer van 1994 isin consumptie-aardappelen
op grote schaal doorwas opgetreden, vooral bijhet
ras Bintje datgevoelig isvoor ditverschijnsel.Op het
moment vandeoogst kwamen inveel partijen glazige knollen voor. Vaak liep het gewichtspercentage
van deze glazige knollen op tot 30 à 40%van de
partij en soms zelfs meer. Glazige knollen zijn voor
geen enkele consumptiebestemming bruikbaar, ze
kunnen hooguit alsveevoer worden afgezet. Bovendien zijn zwaar glazige knollen tijdens de bewaring
een potentieel gevaar voor hetdeel van departijdat
wèl waarde heeft, omdat de knollen kunnen verrotten
en aanleiding kunnen zijn tot secundaire infecties
met bacterie- en schimmelziekten.
Het ontstaan ende verschijnselen vandoorwas en
de invloed van verschillende factoren daarop isdoor
meerdere auteurs beschreven (Bodlaender et al.,
1964; ; Chung et al., 1988; Lugt, 1960; Lugt et al.,
1964; Hiller et al., 1985;Iritani, 1981). Een overzichtsartikel naar aanleiding vande situatie in 1994
is onder andere elders in deze uitgave opgenomen
(Veerman enVan Loon, 1995).
Lugt (1960) maakt voor het doorwasjaar 1957melding vanhet ontstaan vanwaterzakken en het verloop daarvan tijdens debewaring. Hijvermelddeeen
verband tussen demate van waterzakvorming en de
hoogte vanhet onderwatergewicht enookdatknollen met een soortelijk gewicht van meer dan 1045
(onderwatergewicht ± 225) niet geheel verotten.Het
is echter een kwalitatieve beschrijving dieeenmeer
kwantitatieve risicoschatting voor de bewaring niet
mogelijk maakt.
In 1994 kwam depraktijk met name voor de vraagte
staan watde risico's voor de bewaring zouden zijn
na het inschuren van partijen met30 à 40%sterk
glazige knollen. Het PAGV heeft daarom aan twee
partijen glazige knollen onderzocht welke knollen
tijdens de bewaring waterzakken werden enhoe snel
dat gebeurde. Daarnaast is bij éénvande partijen

harvest

de relatie tussen hetdrogestofgehalte enhetonderwatergewicht vastgesteld. Deze relatie werd vergeleken metrelaties zoals diedoor andere auteurs werden vastgesteld (Ludwig, 1972).

Materiaalen methoden
Van ieder vantwee willekeurige partijen Bintje van
verschillende herkomst opzware kleigrond in Flevoland zijn vier monsters glazige knollen à ± 20kg
genomen. Met behulp van zoutbaden zijn deglazige
knollen gescheiden in 12 klassen van25 gramonderwatergewicht (OWG). Delaagste klasse bedroeg
0-25 gram, de hoogste 275-300 gram. Deovereenkomstige zoutbaden hadden een soortelijk gewicht
tussen 1,000 en 1,060 oplopend in stappen van
0,005. Deeerste symtomen vanglazigheid ontstaan
bij Bintje inderegel bijeen onderwatergewicht lager
dan 280 à 300 gram, ofwel een soortelijk gewicht
van ± 1,060 (Lugt, 1960). Partijen 1 en 2 zijngescheiden op respectievelijk 12en 19 oktober1994.
In iedere klasse werd het gezamenlijk gewicht van
de knollen gemeten. Deknollen zijn nahetscheiden
afgespoeld met schoon water, gedroogd en tot24
oktober bewaard bij een temperatuur van 13°C en
een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 90%.
Na24oktober bedroeg detemperatuur 8°C.
Na hetscheiden zijn deknollen inalle klassen wekelijks beoordeeld op de vorming van waterzakken.
Hierbij is onderscheid gemaakt in intacte knollen,
respectievelijk knollen die voor minder dan50%
waren aangetast enknollen dievoor meer dan 50%
waren aangetast. Debeoordelingen zijn negen maal
uitgevoerd, zewerden gestaakt nadat erindewaarnemingen geen verandering van betekenis meer was
opgetreden. In eendeel vandefiguren zijn deklassen twee aan twee samengevoegd.
Van beide partijen ishetgemiddelde OWG bepaald.
Van partij 2isbovendien vaniedere fractie aan een
monster van 10knollen (45-55 mm) hetdrogestofge-
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halte bepaald. Het monster werd fijn gesneden,
waarna van eendeelmonster van ± 450gram versgewicht nadrogen (24 uurbij 105°C) hetdrooggewicht werd bepaald.
Teneinde de zetmeelonttrekking vanglazige knollen
zichtbaar te maken, zijn knollen van verschillende
OWG-klassen doorgesneden. Op het snij-oppervlak
werd een verrijkte kaliumjodide-oplossing (I^KI)
gebracht. Jodium kleurt snel met zetmeel uitbeschadigde cellen tot een blauwzwarte kleur. Daar waar
geen kleuring optreedt, isgeen zetmeel aanwezig.
In de figuren is het kleinst betrouwbare verschil
(KBV) opgenomen. Wanneer verschillen tussenobjecten groter zijn dan hetKBV mogen ze worden geacht van betekenis tezijn. DeKBV-en zijn berekend
bij een onbetrouwbaarheid van 5%.

Bij eenOWG van minder dan 50gram bleven uiteindelijk slechts weinig knollen intact. Bijeen OWGvan
meer dan 100 gram bleef daarentegen het grootste
deel van de knollen intact. Bij partij 2 bleef inde
klasse 5 0 - 1 0 0 gram OWG een watgroter deelvan
de knollen intact dan bij partij 1. Bij beide partijen
nam na vijf weken het aantal intacte knollen in alle
OWG-klassen nauwelijks meeraf.
Ook de totalen vandetwee partijen laten zien dat na
vijf weken de aantasting nog slechts heel weinig
toenam. Het percentage knollen dat voor meerdan
50% wasaangetast, nammetname bij partij 1 nog
wat toe. Dit ging echter ten koste van hetpercentage
knollen datvoor minder dan 50% wasaangetast en
niet van hetaandeel intacte knollen.
Een belangrijk verschil tussen de twee partijenwas
dat vanpartij 2 eengroter percentage knollen werd
aangetast.

Resultaten

Zolang dehuid van deknollen intact bleef, gavenze
hun vocht slechts langzaam afdoor de lenticellen.
Figuur 11 laat derelatie zien tussen hetOWG enhet
drogestofgehalte van knollen vanpartij 2. Deze relatie is vergeleken metrelaties zoals diedoor deaangegeven auteurs zijn bepaald aan normale knollen
met een onderwatergewicht van meer dan 300 gram.
Het bleek dat de relatie voor glazige knollen niet
wezenlijk anders was (gelijke hellingen) danderelaties diedoor genoemde auteurs werden vastgesteld
voor normale knollen.

Figuur 8 toont de gewichtsverdeling van de twee
partijen over de OWG-klassen. De verdeling van
partij 1wasvrij egaal over alle klassen, partij twee
vertoonde eenpiek in de OWG-klasse 25-50 gram.
Het gemiddelde OWGvan partij 1 en 2 bedroeg
respectievelijk 161 en140gram.
Figuren 9en10tonen aan datalleen hetmerendeel
van knollen meteen OWG vanminder dan 50gram
voor meer dan 50% verrotte. In deze klasse bleken
de knollen in de meeste gevallen vrijwel geheel te
verrotten. Wanneer het OWG hoger was dan50
gram werd minder dan de helft vandeknollen voor
meer dan 50%aangetast. Een groot deel vande
aantastingen betrof minder dan dehelft van deknol.
Boven eenOWG van100gram werden slechtsenkele knollen voor meer dan50%aangetast en ook
het aantal knollen datminder dan 50% verrottewas
veel geringer. Bovendien betrof deaantasting gemiddeld een kleiner deel van de knol naarmate het
OWG hoger was. Deaantasting van knollen met een
OWG van meer dan 200 gram betrof dan ook slechts
kleine plekken aan hetnaveleinde vandeknollen.
De fractie dievoor minder dan 50% wasaangetast,
werd indeloop van detijd kleiner. Ditkomt doordat
deze knollen voor een deel zijn 'doorgeschoven' naar
de fractie meer dan50%aangetast, terwijl slechts
weinig intacte knollen een kleine aantasting ontwikkelden.
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Discussie
Uit het gemiddeld lager OWGvan partij 2 en een
piek in de gewichtsverdeling vandeze partij bij een
OWG van 25-50 gram kan worden opgemaakt dat in
deze partij de primaire knollen door de secundaire
knollen tot eenlager zetmeelgehalte waren leeggezogen dan inpartij 1. Ditdeed reeds vermoedendat
in partij 2 meer vorming vanwaterzakken konworden verwacht danin partij 1. In partij 2 werd inderdaad een hoger percentage knollen voor meerdan
50% aangetast, navenant bleven minder knollen
intact dan inpartij 1.
Reeds lang is bekend dat naarmate knollen sterker
glazig zijn, hun OWG (c.q.soortelijk gewicht) enzetmeelgehalte lager zijn (Vander Zaag, 1958;Lugt,
1960). Ook Lugt (1960) heeft waargenomen dat
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waterzakvorming sterker was naarmate het OWG
lager was en daarnaast dathet ontstaan van glazige
knollen tijdens langdurige bewaring niet toenam.De
nu verkregen cijfers tonen echter aan dat alleen
knollen meteenOWG vanminder dan 100 gram in
hoge mateworden aangetast en dat alleen het grootste deel vande knollen meteenOWG vanminder
dan 50gram geheel verrotte. Daarnaast was ereen
deel van deknollen datgedeeltelijk vanaf hetnaveleind verrotte, maar overigens een relatief hoog OWG
had. Het grootste deel van knollen met een onderwatergewicht boven 100 gram bleef intact. Wanneer
boven dit onderwatergewicht knollen waren aangetast, danwasdit vrijwel altijd slechts eenklein deel
van de knol. Over alle glazige knollen bezien blijkt
het percentage knollen met een OWG lager dan 75à
100 gram een goede schattingtegeven van hetpercentage knollen dattijdens deeerste weken van de
bewaring wordt aangetast door waterzakvorming.
De vorming vande waterzakken vond grotendeels
plaats tijdens deeerste vijf weken van debewaring.
De waterzakken geven echter hun vocht slechts
langzaam af.Ditbetekent dat wanneer men ondanks
de vorming vandewaterzakken in staat isde partij
droog te krijgen, hetvervolgens geen probleemzal

zijn omde langzame vochtafgifte door dewaterzakken door drogend ventileren bijte houden. Er moet
niet worden geprobeerd de waterzakken binnen korte
tijd geheel in te drogen, omdat dat ten koste zal
gaan van een sterke uitdroging vandegoede knollen
inde partij.
De vorming vanwaterzakken komt niet geheel tot
stilstand. Deademhaling zalervoor zorgen dat gedurende het bewaarseizoen stukjes weefsel alsnog
zonder zetmeel komen te zitten ente gronde gaan.
De voortschrijding vanhet proces is echter van geringe omvang ensnelheid. Ditwerd al geïllustreerd
door de figuren,dielieten zien dat devoortschrijding
na negenweken nog nauwelijks waarneembaar was.
Wanneer waterzakken gaan lekken, is er gevaar
voor hetontstaan vansecundair rotdoor metname
bacterieziekten. Plekken met natrot in de bewaarplaats zijn zeer moeilijk te drogen en kunnen zich
snel uitbreiden. Niet dewaterzakken zelf, maar deze
secundaire aantastingen zijn er de directe oorzaak
van dateen partij soms niet langer meer tebewaren
is.
De relatie tussen drogestofgehalte enonderwatergewicht was voor glazige knollen niet anders dan voor
normale knollen met een onderwatergewicht van
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meer dan300gram. Dittoont aandat hetzetmeelgehalte ook in glazige knollen vrijwel geheel bepalend isvoor het drogestofgehalte.

potatoes in north-west Tasmania. Journal of Agricultural Science, 111. p. 399-402 (1988).

Conclusies

Iritani, W.M. Growth and preharvest stress and processing
quality of potatoes. American Potato Journal, 58, p. 71-80
(1981).

- Derelatie tussen hetOWG endrogestofgehalte is
voor glazige knollen niet anders dan reeds door
andere onderzoekers werd vastgesteld voor normale knollen.
- Het grootste deel van glazige knollen meteen
OWG van minder dan50 gram verrot voor meer
dan 50%. Bij een OWGvan 50-100 gram verrot
een minderheid van de knollen voor meer dan
50%. Knollen met eenOWGvan meer dan 100
gram blijven voor hetovergrote deel intact.

Hiller, L.K., D.C. Koller en R.E. Thornton. Physiological disorders of potato tubers. In: P.H. Li (ed.), Potato Physiology, Orlando,Academic Press,586 p.(1985).

Ludwig, J.W. Bepaling van het drogestofgehalte van aardappelenviaonderwaterweging. Publikatie 247, IBVL, 12p.(1972).
Lugt, C. Second-growth phenomena. European PotatoJournal,
3, p.307-324 (1960).
Lugt,C, K.B.A.Bodlaender enG.Goodijk. Observations onthe
induction of second-growth in potato tubers. European Potato
Journal,7,p. 219-227(1964).
Veerman, A. en CD. van Loon. Doorwas, glazigheid en waterzakken in aardappelen:eenoverzicht naar aanleiding vandoorwasjaar 1994. In: Jaarboek 1994/1995 akkerbouw, PAGV-publikatie nr.78a,p. 16-21(1995).

- Hetgrootste deel vande ontwikkeling van knollen
tot (gedeeltelijke) waterzakken vindt plaats tijdens
de eerste vijf weken na de oogst.

Veerman, A. en CD. van Loon. Post-harvest decay of second
growth-induced glassy tubers of potato (Solanumtuberosum L.)
cv. Bintje in relation to their specific gravity, accepted by Potato
Research (1996).

- Bepaling van het aandeel knollen meteen OWG
van minder dan75 à 100gram geeft een goede
schatting vanhet aandeel knollen datzich tijdens
het eerste gedeelte van de bewaarperiode tot
(gedeeltelijke) waterzak ontwikkelt.

Zaag, D.E. van der. Doorwas in aardappelen in 1957. Landbouwvoorlichting, 15,p.588-599 (1958).

- Waterzakken geven in de bewaring hun vocht
langzaam af.Zekunnen dan ookniet binnen korte
tijd worden ingedroogd, zonder dat dit gepaard
gaat met overmatig vochtverlies van de goede
knollen indepartij.
Literatuur
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second-growth in potato tubers. European Potato Journal, 7, p.
57-71 (1964).
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Summary
After induction ofsecond growth, primary tubersmay
developphysiological rot after complete starch depletion, causedbysecondary tubers. Twolots of primary tubers were graded into specific gravity classes
after harvest. Development of decay was monitored
for 9weeks. Most ofthe decay tookplace withtin the
first5 weeks ofstorage. Tubers with aspecificgravity of less than 1.010 mostly decayed completely.
About 80% of tubers with a specific gravity over
1.020remained intact. Inspecific gravity class 1.0101.020over 50% ofthe tubers was affected, however
they didnotalldecay completely. A full English paper wasaccepted by Potato Research (Veerman&
VanLoon, 1996).

Ontwikkeling lakschurft na groenrooien en onderdekken bij
pootaardappelen
Development of Rhizoctonia solani after green-crop
ing. J.K. Ridder enir.C.B. Bus, PAGV

harvesting in seed

Inleiding

wijze van loofvernietiging toegepast. In een aantal
objecten is bij hetpoten eengrondbehandelingmet
Moncereen toegepast. Het pootgoed opde diverse
locaties was verschillend watbetreft de Rhizoctoniabezetting; een enander isweergegeven intabel3.

Het groenrooien en weer onderdekken van pootaardappelen gaat gepaard met een mechanische wijze
van loofdoding. Bij dit systeem wordt het loof doorgaans zeer kort geklapt (scheren). Vervolgens worden de aardappelen voorzichtig gerooid, de grond
ten dele uitgezeefd ende knollen metoverblijvende
grond enstengelstompenweer neergelegd enondergedekt. Twee tot zes weken later wordt definitief
gerooid. Uiteerder onderzoek, voornamelijk opzandgrond, wasgebleken datmeteendergelijk systeem
de loofvernietiging heel effectief was en datook
lakschurft zich na groenrooien/onderdekken slechts
beperkt uitbreidde. Opkleigrond isminder onderzoek
naar groenrooien/onderdekken verricht.
In 1991 en1992 isopROC DeWaag voorbereidend
onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat lakschurft
zich na het groenrooien toch uitbreidde. Hier bleek
dat met toepassing van fungicide Bbijhet groenrooien de ontwikkeling vanlakschurft kanworden afgeremd. Daarom isin 1993 en1994 nagegaan hoeveel
van ditmiddel hiervoor nodigis.
Er zijn antagonistische schimmels dievannature in
de grond voorkomen enkunnen leven tenkostevan
Rhizoctonia. Uitonderzoek van IPO-DLO enHLB is
gebleken datzo'nantagonist (antagonist A) bij toepassing tijdens het groenrooien eveneens lakschurft
kan tegengaan. Daarom isooknagegaan of antagonist A voor een praktijktoepassing in aanmerking
komt.

Proefopzet en uitvoering
Het onderzoek isin 1993 en 1994 uitgevoerd op de
ROC's Kollumerwaard (KW), Munnekezijl; DeWaag
(WG), Creil; Prof. Dr. J.M. van Bemmelenhoeve,
(BEM), Wieringerwerf en Kooyenburg (KB), Rolde.
Bij hetonderzoek isnaast hetgroenrooien/onderdekken ook looftrekken en loofklappen/doodspuiten als

Tabel3.

jaar

potatoes

Lakschurft-index van het pootgoed 1993en 1994 op
de vier proefplaatsen, Munnekezijl (KW),Creil(WG),
Wieringerwerf (BEM) enRolde (KB).
locatie

ras

index

1993

KW
WG
BEM
KB

Ausonia
Bintje
Bintje
Elles

51
4
6
2

1994

KW
WG
BEM
KB

Fresco
Bintje
Bintje
Elles

14
6
5
3

Bij het groenrooien/onderdekken zijn behandelingen
uitgevoerd met fungicide Ben/of antagonistA.
Het verwijderen van hetloof, hetzogenaamde scheren tot vlak boven de rug,is uitgevoerd per twee
rijen meteen loofklapper metzijafvoer. In dezelfde
werkgang ishetgroenrooien enonderdekken tweerijig uitgevoerd met een Samon-groenrooier waarbijde
twee rijen inéénrugbijeengebracht werden. De behandeling metantagonist A of fungicide B is uitgevoerd tijdens hetrooien door middel van een bespuiting met drie gerichte spuitdoppen tijdens deval van
de knollen vanaf de groenrooier.
Op de dagvanhet groenrooien en circa 10en20
dagen nâ hetgroenrooien zijn monsters aardappelen
verzameld omde ontwikkeling vande lakschurft te
volgen.
Op basis vandeze lakschurftbezetting isde Rhizoctonia-index berekend volgens onderstaande formule,
waarbij wordt uitgegaan van het aantal knollen van
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vijf aantastingsklassen:

(Ox schoon +1x zeer licht

+2 x licht +3 x matig +4 x zwaar) x100%
4x totaal aantal
knollen

De beoordeling vond plaats aan gewassen knollen.

Resultaten
DeWaag,1993
De lakschurft-bezetting was bijhetgroenrooien minimaal. Detoename vanlakschurft was10en20 dagen later eveneens gering, zelfs zonder behandeling
bij het poten en/of bij het groenrooien. Ookbijde
objecten zonder Moncereen bijhetpoten werd op10
augustus nogeen acceptabel produkt geoogst binnen de keuringsnormen vandeNAK(25% lichtmet
lakschurft bezette knollen komt overeen meteen
index van 12,5).
De toename van lakschurft was bij de combinatie
looftrekken/groenrooien iets minder danbijdecombinatie scheren/groenrooien. Dit verschil was echter
niet betrouwbaar. Ookbij toepassing vanantagonist
Awas de uitbreiding zeer gering.

Tabel4.

De lakschurft-bezetting wasbij het groenrooien gering. Waar geen behandeling metMoncereen bij het
poten was uitgevoerd,was debezetting aanmerkelijk
hoger. In de periode tussen groenrooien en de
oogst, 10 en 20 dagen later, is de toename van
lakschurft vrij sterk geweest, waarbij de behandeling
bij het poten met Moncereen de toename duidelijk
heeft afgeremd. In tabel 4 blijkt dituitdevergelijking
vandeobjecten CenDmetB.
Bij hetpoten 10liter Moncereen (object D)gafop 24
augustus een lagere index dan 5 liter Moncereen
(object C). Tweemaal 5 liter Moncereen (object E)
heeft minder toename gegeven dan één maal 10 liter
bij het poten.
Het gebruik van antagonist A bij hetpoten heeftde
ontwikkeling van lakschurft niet tegengegaan. De
toepassing van antagonist A bij het groenrooien
heeft een wat wisselend, maar onvoldoende resultaat
opgeleverd (objectF).

Lakschurft-index bij het groenrooien en weer onderdekken op 3 augustus en na 9 en 21 dagen (ras Bintje); ROC DeWaag,
Creil(WG385)-1994.

object

wijze loofdoding

A
B
C
D
E
F
G
H

looftrekken/groenrooien
scheren/groenrooien
idem(B)
idem
idem
idem
klappen/spuiten
idem(B)

LSD(0,05)
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DeWaag,1994

poten

behandelingtijdens
groenrooien

0 Moncereen
0 Moncereen
5 Moncereen
10 Moncereen
5 Moncereen
0 Moncereen
0 Moncereen
antagonistA

0 fungicideB
0 fungicideB
0 fungicideB
0 fungicideB
5 fungicideB
antagonistA

antagonistA

03/08

6,0
9,7
4,6
2,9
1,1
8,4
5,2
5,3
6,5

oogstdata
12/08

8,9
24,1

8,6
11,4

5,1
11,7
15,2

24/08
18,5
37,1
17,7

7,9
6,6

9,8

23,6
26,9
13,2

13,1

13,4

De toename van lakschurft was bij de combinatie
looftrekken/groenrooien (object A) op de oogstdata
12en24augustus duidelijk minder dan bijde combinatie scheren/groenrooien (object B). Het object
loofklappen en doodspuiten vande stengelstompen
(object G) laghierjuist tussenin.
In deze proef zijn opdeoogstdata van 12en24 augustus tot 12% rotte knollen opgerooid in de
groengerooide objecten. Deze waren aangetast door
de schimmel Phytophthora erythroseptica (roodrot).
Bij klappen en spuiten (object G) isdit niet waargenomen.

poten geen Moncereen was toegepast, aleen aantal
planten met Rhizoctonia-symptomen te zien (knijpers, achterblijvers enverwelkende stengels).
De lakschurft-index bij het groenrooien en bijhet
klappen/spuiten op25 juli en10en21 dagen lateris
weergegeven in tabel 6 en komt vrij goed overeen
met die van 1993. Op 25 juli was delakschurftbezetting bijhetrooien reeds vrij hoog.Ook indeobjecten
waar bij het poten 5 of 10 liter Moncereen perha
was toegepast, werd aleen index van circa 7geconstateerd.
Het scheren/groenrooien leidde indeze proef tot een
wat hogere lakschurft-index dan klappen/spuiten.
Uit deproef bleek datde lakschurft-index op25juli,
na2en10liter Moncereen bijhet poten (object E en
G) wat hoger wasdanbijde andere objecten waar
Moncereen bijhet potenwas toegepast.
Het gebruik van 2 liter vanfungide Bbij het groenrooien heeft, evenals 5 liter, de lakschurft-ontwikkeling sterk afgeremd.
Object F gaf eenbeter resultaat danG, hoewel bij
beide intotaal 10 liter Moncereen was gebruikt. Bij G
gebeurde dit in één keer bij het poten en bij Fin
twee keer bij poten en groenrooien. Op25juliwas
de index bijFweliswaar al lager dan bijG,maarde
toename tot 15 augustus was bijFook veel geringer
dan bij G.

Kollumerwaard,1993
De lakschurft-bezetting was bij alle objecten hoog,
als bij het poten geen Moncereen werd toegepast.
Het scheren/groenrooien was indeze proef niet beter
of slechter dan klappen/spuiten. Uit de proef bleek
weinig verschil in lakschurftbezetting tussen 5en 10
liter Moncereen bijhetpoten. Hetgebruik van alleen
2 liter Moncereen bij hetpoten lijkt in dit jaar zelfs
voldoende te zijn geweest. Het gebruik van 2 liter
van fungicide Bbijhetgroenrooien heeft, evenals 5
liter, de Rhizoctonia-ontwikkeling sterk beperkt (tabel
5).

Kollumerwaard,1994
Het wortelsnijden heeft incombinatie met klappen/
spuiten (object M) geen lagere lakschurft-index gege-

Kort na opkomst was indeobjecten,waar bij het
Tabel 5.

Lakschurft-index op drie oogstdata na loofdoding (ras Ausonia); ROC Kollumerwaard, Munnekezijl (KW 178), 1993.
behandeling tijc lens

object

wijze loofdoding

A

scheren/groenrooien

B

als A

C

poten

oogstdata

groenrooien

09/07

19/07

02/08

0 Moncereen

0 fungicide B

34

51

69

5 Moncereen

0 fungicide B

1

2

25

als A

0 Moncereen

2 fungicide B

32

43

45

D

als A

5 Moncereen

2 fungicide B

1

1

5

E

als A

2 Moncereen

2 fungicide B

2

6

11

F

als A

5 Moncereen

5 fungicide B

1

1

5

G

als A

10 Moncereen

0 fungicide B

0

1

5 fungicide B

H

als A

0 Moncereen

33

39

33
42

J

klappen/doodspuiten

0 Moncereen

35

47

72

K

als J

5 Moncereen

1

3

L

als J

10 Moncereen

1

4

23
17

5 Moncereen

1

11

35

9,3

12,4

14,6

M

klappen/doodspuiten/
wortelsnijden

LSD (0.05)
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Tabel 6.

Lakschurft-index op drie oogstdata na loofdoding (ras Fresco); ROC Kollumerwaard, Munnekezijl (KW 221), 1994.
behandeling tijc ens

object

wijze loofdoding

A

scheren/groenrooien

B

als A

C

poten

oogstdata

groenrooien

25/07

04/08

15/08

0 Moncereen

0 fungicide B

21

26

39

5 Moncereen

0 fungicide B

7

21

38

als A

0 Moncereen

2 fungicide B

24

21

23

D

als A

5 Moncereen

2 fungicide B

7

E

als A

2 Moncereen

2 fungicide B

16

8
17

25

F

als A

5 Moncereen

5 fungicide B

4

6

13

G

als A

10 Moncereen

0 fungicide B

14

24

35

5 fungicide B

16

H

als A

0 Moncereen

26

15

28

J
K

klappen/doodspuiten

0 Moncereen

20

38

als J

5 Moncereen

L

als J

10 Moncereen

8
7

20
14
17

26

5 Moncereen

6

16

25

7,4

8,6

10,7

M

klappen/doodspuiten/

16

wortelsnijden
LSD (0,05)

ven ten opzichte vanalleen klappen/spuiten (object
K).

van 2en5 liter weinig verschilbestond.

Kooyenburg,1993
Van Bemmelenhoeve,1993
Het groenrooien entoepassen vandebehandelingen
kon vanwege de vele regenval pasop20 augustus
plaatsvinden. Hetgewas wastoen duidelijk aan het
afsterven, en had nog een grondbedekking met
groen blad vanongeveer 55%. Hoewel invoorgaande jaren opditperceel wel lakschurft totontwikkeling
kwam, wasditin1993 nauwelijks het geval.
De aantasting waste gering omde proefresultaten
zinvoltekunnen bespreken.

De lakschurft-bezetting bijhetgroenrooien en12 en
20 dagen later was zeer gering. Daardoor iseen
beoordeling vanheteffect vangrondbehandeling bij
het poten en/of toediening van fungicide Bofantagonist Abij het groenrooien opdeontwikkeling van lakschurft slechts beperkt mogelijk.
Uit deze proef kan alleen worden afgeleid dathet
volledig achterwege laten van een grondbehandeling
tot eenwezenlijke toename vande lakschurftindex
heeft geleid.

VanBemmelenhoeve,1994

Kooyenburg,1994

Bij het groenrooien op2 augustus waren in de objecten waar Moncereen bij hetpoten wastoegepast
de aardappelen volledig vrij vanlakschurft (tabel7).
In de onbehandelde objecten kwam een geringe
bezetting voor. Bijde oogst op 12en23 augustus,
gaf hetgebruik van2 en5 liter vanfungicide Bbij
het groenrooien eenduidelijke remming vande lakschurftontwikkeling tezien waarbij tussen het gebruik

De lakschurft-bezetting bijhetgroenrooien op27juli
en bij de oogst op 8 en 18 augustus was gering
(tabel 8).Evenals in 1993 iserweinig opte merken
over effecten. Het is echter wel duidelijk dateen
grondbehandeling bijhetpoten en/of toedieningvan
fungicide Bofantagonist Abijhetgroenrooien nodig
is om bij de oogst, 22 dagen na groenrooien,een
schoon produkt teoogsten.
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Tabel7.

Lakschurft-index bijhetgroenrooien enweer onderdekken op2augustus enna 10en 21dagen; ROCProf. Dr.van Bemmelenhoeve, Wieringerwerf (Bintje) BEM 939,1994.
behandeling tijdens

object

wijze lootdoding

poten

oogstdata

groenrooien

A

looftrekken/groenrooien

0 Moncereen

0 fungicide B

B

scheren/groenrooien

0 Moncereen

0 fungicide B

C

idem (B)

5 Moncereen

0 fungicide B

D

idem

0 Moncereen

2 fungicide B

E

idem

5 Moncereen

2 fungicide B

F

idem

0 Moncereen

5 fungicide B

G

idem

5 Moncereen

5 fungicide B

H

idem

10 Moncereen

0 fungicide B

LSD (0,05)

Tabel 8.

object

Lakschurft-index bij het

wijze loofdoding

groenrooien op 27juli en na

poten

12 en 22 dagen; ROC

behandeling tijdens
groenrooien

A

scheren/groenrooien

0 Moncereen

0 fungicide B

B

als A

5 Moncereen

0 fungicide B

C

als A

0 Moncereen

D

als A

5 Moncereen

E

als A

0 Moncereen

antagonist A
antagonist A
5 fungicide B

F

als A

5 Moncereen

5 fungicide B

G

als A

10 Moncereen

0 fungicide B

H

als A

10 Moncereen

LSD (0,05)

Discussie
Het doel van dit onderzoek was na te gaan welk
effect groenrooien en onderdekken, eventueel in
combinatie met een fungicide of een antagonist,
heeft opdelakschurftontwikkeling van pootaardappelen.
Het hier besproken onderzoek heeft uitgewezendat
toepassing vanMoncereen als grondbehandeling bij
het poten noodzakelijk blijft; metname alsdeperiode tussen groenrooien enhetdefinitieve rooien langer isdan10dagen. Eenhalve dosering (5literper
ha) lijkt voldoende.
Door toediening van nog eens 5 liter van fungicideB
per ha bij het groenrooien werd in enkele proeven
zelfs een volledig lakschurftvrij produkt verkregen.
Als minder Moncereen bij het poten wordt toegediend, is men echter wel verplicht om te groenrooien
om een tweede behandeling metfungicide Bte kun-

antagonist A

02/08

12/08

23/08

1,7
1,1
0,0
3,1
0,0
2,8
0,0
0,0

16,3

27,7

13,9

39,0

2,5
3,4
0,0
9,9
0,1
1,6

9,7
8,8
0,6

1,9

8,3

Kooyenburg, Rolde (ras : Elles) KB 1042,

13,2

0,4
3,3
18,4

1994.

oogstdata
27/07

08/08

0,1
0,1
0,1
0
0,6
0
0,1
0

1,6
0,3
2,2
0
3,4
0,1
0,1
0

9,1
0,1
1,3
0
2,2
0
1,0
0

0,4

2,1

2,4

18/08

nen geven. Bij deze tweede behandeling oij het
groenrooien, bleek dat2 liter van fungicide Bin een
aantal gevallen alvoldoende was.
Dat hetbijhetgroenrooien gewenst isom nogmaals
fungicide Btoetedienen, komt waarschijnlijk omdat
de Moncereen die bijhetpoten wordt toegediend,bij
het groenrooien inderugwordt verdund. Daardooris
de concentratie in de opvolgende periode tussen
groenrooien enoogst te gering omvoldoende werkzaam te zijn. Dit effect is met name uit de beide
proeven op ROCKollumerwaard naar voren gekomen.
Bij dit onderzoek is in enkele proeven het pootgoed
bij hetgroenrooien behandeld metde antagonist A.
Deze antagonist heeft daarbij de lakschurft-index
duidelijk verlaagd.
Als een antagonist of een fungicide op de knollen
moet worden gespoten, is het noodzakelijk datde
knollen schoon zijn. Daarom moet circa 50 à 70%
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grand worden uitgezeefd. Een nadeel hierbij isdat
dit ook tot meer beschadiging (ontvelling) kan leiden.
Op zandgrond is dit uitzeven in de regel geen probleem. Onder droge omstandigheden ishetop zandgrond zelfs moeilijk om voldoende grond opde rooimat te houden zodat niet te veel beschadigingoptreedt. Demogelijkheid van een laag toerental op de
machine ishierbij een eis.
Op kleigronden moet degrond behoorlijk droog zijn,
om voldoende zeefbaar te zijn enschone knollente
leveren. Omte bereiken datde knollen schoon worden maar toch niet te veel ontvellen is, evenals op
zandgrond, eenrooimachine nodig metruime afstelmogelijkheden envoldoende zeetcapaciteit. Eén mat
inderooier blijkt dan vaak onvoldoende. Alshetloof
getrokken wordt voor hetgroenrooien, vallen depollen gemakkelijker uit elkaar danbij alleen kort klappen.

Samenvatting
In 1993 en1994isopvier proefplaatsen, KW, WG,
BEM en KB, nagegaan welke invloed hetgroenrooien en weer onderdekken heeft op het verloop vande
lakschurftbezetting vande knollen. Tevens is onderzocht welke invloed Moncereen en antagonist A
toegediend aan de grond tijdens het poten en/of
fungicide Bof antagonist A gespoten opde knollen
bij hetgroenrooien, hierop hebben. Eveneens is het
scheren/groenrooien vergeleken met loofklappen/doodspuiten enlooftrekken. Hetonderzoek is op
zand- en zavelgrond uitgevoerd.
Met 5 liter Moncereen perhabijhetpoten is in de
meeste gevallen eenvrijwel zelfde resultaat verkregen als met 10 liter. De lakschurftbezetting van de
knollen nam toeindetijd, metname indieobjecten
waar geen Moncereen wastoegepast bij het poten
en/of fungicide B bij het groenrooien. Het gunstigst
waren de resultaten vande objecten, waarbij zowel
op de pootdatum eenbehandeling met5 liter Moncereen perhaalsopdegroenrooidatum een behandeling met 5liter fungicide Bperhawas uitgevoerd.
Uit deproeven blijkt verder dat hetgebruik van Moncereen bijhetpoten niet kan worden gemist als men
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10-20 dagen na loofdoding eenprodukt wil oogsten
met een lage lakschurftbezetting.
Looftrekken, voorafgaand aanhetgroenrooien, leidde inbeide proeven 20dagen nahetgroenrooientot
aanmerkelijk minder lakschurft dan scheren voorafgaand aan het groenrooien. Het loofklappen plus
doodspuiten vande resterende stengelstompen lag
wat de lakschurft-bezetting betreft tussen voornoemde objecten in.
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Summary
Green-crop-harvesting is a recently developed fully
mechanical potato haulm destruction method that
helps to adequately prevent virus transmission to the
progeny tubers. In this system the haulm is cut above the ridge with a haulm stripper and put down next
to the ridges. Next, two ridges are lifted with a potato
lifter to remove part of the soil and put them down in
one ridge together and cover them with 10 cm soil
by roto discs.After at least 14 days the skin will be

sufficiently thick to be harvested without tuber skin
damage.
At the moment of green-crop-harvesting tubers can
be treated against tuber diseases such as black
scurf (Rhizoctonia solani). Experiments from IPODLO and PAGV have shown, that treatment of tubers during green-crop-harvesting with fungicide Bor
with antagonist A are both effective in reducing the
number of sclerotia of Rhizoctonia solani on the
tubers.
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Het effect van late beregening en stikstofbemesting ophet
nitraatgehalte van consumptie-aardappelen
The effectoflateirrigation andnitrogen application onthenitratecontent ofware potatoes
ing. P.M.T.M. Geelen, ROC Vredepeel
bij N5wasaanvulling vandetweede gift afhankelijk
van hetpercentage N0 3 indebladstelen. In alle drie
proefjaren bleek aande hand hiervan een tweede
gift van 50kgNperhanodig tezijn. In 1992 wasdit
reeds vroeg in het seizoen, in 1991en 1993 pas
begin juli.
De K-HCI cijfers van de percelen waren dusdanig
(16-19), dat geen aanvullende kalibemesting nodig
was.
Met 20 kub varkensdrijfmest werd in 1991 134,in
1992 130 enin1993 184 kgK 2 0 perha gegeven.

Doelvan hetonderzoek
Na half juli, alsde aardappelen op hun retour zijn,
worden ze niet meer beregend. Beregening leidt in
zulke gevallen niet meer tot economisch voordeel,
omdat een eventuele opbrengstverhoging niet opweegt tegen de kosten. Er is op dat moment vaak
nog veel stikstof in de bodem aanwezig. De plant
kan deze stikstof opnemen, maar door vochtgebrek
mogelijk niet meer omzetten inaminozuren eneiwitten. Ditzou kunnen leiden toteen verhoging vanhet
nitraatgehalte in de knol. Door op het eind van het
groeiseizoen te beregenen, zoumogelijk hetnitraatgehalte indeknol kunnen worden verlaagd.

Beregening

Materiaalenmethoden
Op ROC Vredepeel werd insamenwerking metNestlé in 1991, 1992en 1993een onderzoek met vijf
verschillende stikstofgiften en drie beregeningsvarianten uitgevoerd bijhetrasBintje. Deproeven werden invier herhalingen aangelegd.

Bemesting
In maart werd over het hele proefveld 20 kub varkensdrijfmest per ha gegeven en direct ingewerkt.
De toediening van kunstmeststikstof is vermeld in
tabel 9.De objecten N1, N2,N3enN4lagen vast;

Indeproef werden drie beregeningsvarianten aangelegd:
B1 : vanaf half juli niet meer beregenen;
B2 : vanaf begin augustus niet meer beregenen;
B3 : beregenen totdat de bodembedekking met
groen loof bijN3enN4was gezakt tot 50%.
In 1991washetvan half juli tothalf september mooi
zomerweer met weinig neerslag. In 1992wasde
tweede helft van juli endeeerste decade van augustus vrij warm tot zeer warm met weinig neerslag;
daarna wisselvallig metveel neerslag. In 1993 was
het weer vanaf half juli ergwisselvallig. Denatuurlijke neerslag en de uitgevoerde beregeningen zijn
weergegeven infiguur 13. Vanwege droge weersom-

Tabel9. Gegevenstikstofbemesting,dataenhoeveelhedeninkgperha.
1991
23/4

N1
N2
N3
N4
N5
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12/6

1992

4/7

11/7

14/4

1993

9/7

16/6

21/4

8/6

28/6

7/7

-

100
200
100
100

50

50
50

100
200
100
100

50
50

50

100
200
100
100

50

50
50
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Figuur 13. Het vochtgehalteverloop aan de hand van tensiometerwaarden bij de drie beregeningsobjecten in 1991, 1992 en 1993. De
natuurlijke neerslagendeberegende hoeveelhedenvanhalfjulitotaandeoogst.
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standigheden werd in 1991drie keer beregend; in
1993 hoefde niet beregend te worden.
De opbrengst is perveldje bepaald aan21 m 2 .Het
onderwatergewicht isbepaald aan een monster veldgewas.
Het nitraatgehalte in de knollen werd bepaald met
behulp van nitraatstaafjes (Merckoquant).
Na deoogst werd een grondmonster genomen in de
laag 0-60cm omte bepalen hoeveel stikstof inde
bodem wasachtergebleven. Enkele algemene proefveldgegevens zijn vermeld intabel 10.

Resultaten
Effecten van beregening op het vochtgehaltevandebodem
Met behulp van tensiometers werddebodemvochtigheid gemeten. Het vochtgehalte werd in hetmidden
van dewortelzone gemeten enis uitgedrukt incentibar. Naarmate de gemeten waarde hoger ligt, is de
grond droger. De veldcapaciteit (pF 2) komt overeen
met 10 centibar (100 cm onderdruk). Het tijdstip
waarop aardappelen vochtgebrek hebben, ligt bij ongeveer pF 2,5 hetgeen overeenkomt met30 centibar.
In 1991 werd tussen half juli en eind juli één maal
beregend. Deze beregening leidde toteen significant
vochtigere grond opdeberegende objecten (B1 droger). Het verschil was van relatief korte duur. Vanaf

begin augustus is alleen B3beregend; intotaal drie
maal. Deze beregeningen haddentotgevolg dat vanaf eind augustus gedurende een lange periode het
vochtgehalte vande bodem in B3 significant hoger
was dan opde overige twee objecten weergegeven
door lagere tensiometer-waarden in figuur 13. Dit
wordt mede veroorzaakt door de langere groeiperiode in dat jaar ten opzichte van de overige jaren.
Doordat er weinig neerslag viel, leidden deberegeningen totdegewenste verschillen tussen deobjecten.
In 1992 werden deobjecten B2enB3half juli beregend. Ditleidde toteen significante verlaging vanhet
vochtgehalte vanaf eind juli. Begin augustus werdB3
nogmaals beregend. Door de neerslag diekort erna
volgde, ontstond ergeen verschil meer tussen B2 en
B3.
In 1993 bleef de bodem als gevolg van veel neerslag
gedurende de totale meetperiode zeer vochtig. Er
werd niet beregend,zodat geen verschillen intensiometerwaarden konden worden vastgesteld.

Bodembedekking
In 1991 verliep de afrijping van het gewas trager dan
in deandere proefjaren enleidde beregening nahalf
juli tot het langer groen blijven van het gewas. In
1992 had de beregening daarop geen effect.
De snelheid van afsterven werd ooksterk beïnvloed
door destikstofgift. Deafrijping werd vertraagd door
een hogere gift ofdoor deling ervan. Deinvloed was

Tabel 10. Algemene proefveldgegevens van dedrie proefjaren.
1991

1992

1993

voorvrucht
pootdatum
opkomst
N-mineraal maart
beregening

maïs
5 april
10 mei

wintergraan
8 april
6 mei

maïs
8 april
7 mei

21

62

10

B1

als praktijk
30/7
5/8
21/8
5/9
10/5 Senc+Herb(.75+2)
19/9

als praktijk
17/7

als praktijk

extra B2,B3
extraB3

bestrijding onkruid
oogst
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4/8

6/5 DNOC(7)
25/8

4/5 Herb+olie(4+2)
23/8

opbrengst hoger naarmate de stikstofvoorziening
rijker was(tabel 12). In deobjecten waar vanaf half
juli niet meer werd beregend (B1) resulteerde een
ruimere stikstofvoorziening in1991toteen lagere opbrengst.
Stikstofdeling leidde bij eengoede vochtvoorziening
tot een verhoging vandeopbrengst.

in 1992 geringer dan indeandere proefjaren.

Nitraatgehalte indeknol
Een betrouwbare verlaging vanhetnitraatgehalte in
de knol kon niet worden verkregen door opheteinde
van het groeiseizoen te beregenen (tabel 11). De
hoogte van het nitraatgehalte werd vooral bepaald
door de hoeveelheid gegeven stikstof enhet tijdstip
van degift. Eenhogere gift leidde toteen hogernitraatgehalte. Degemeten gehalten waren laag.Een
aanzienlijke verhoging van het nitraatgehalte werd
verkregen door de deling van de stikstofgift. Door
een gedeelte later te geven, steeg hetnitraatgehalte
in twee vande drie jaar aanzienlijk. Hettijdstipvan
strooien hadeengrotere invloed dande hoogtevan
de gift. Met name devanaf eind juni gegeven stikstof
verhoogde hetnitraatgehalte aanzienlijk.

Onderwatergewicht
Een late beregening hadgeen betrouwbare invloed
op het onderwatergewicht. Eeninvloed vande stikstofgift op het onderwatergewicht kon in 1991niet
worden vastgesteld. In 1992 en1993 leidde een hogere gift toteen verlaging van hetonderwatergewicht
(tabel 13).

N-mineraalnadeoogst
Late beregening leidde er in 1992toe dat minder
stikstof indebodem achterbleef (tabel 14).In1991
leek het effect omgekeerd. Vooralbijhet objectzon-

Knolopbrengst
Bijvoldoende vochtvoorziening (B2 en B3)lag de
Tabel 11. Het nitraatgehalte indeaardappelknol inppm.

1992

1991

N-gift

1993

B1

B2

B3

B1

B3

B3

0
100
200

30
30
42

22
27
38

34
34
27

36
51
66

40
56
70

19
33
29

100+50+50
100+bladsteeltjes

48
51

47
43

43
49

97
45

87
64

72

gemiddeld

40

35

37

59

63

48

Tabel 12. Opbrengsten inton veldgewas per hectare.
N-gift

1991

1993

1992

B1

B2

B3

B1

B3

B3

0
100
200

49,1
46,2
44,8

44,6
45.7
50,0

43,6
54,0
57,6

55,2
54,4
53,2

54,0
55,6
56,8

41,4
52,6
53,8

100+50+50
100+bladsteeltjes

43,6
45,4

52,5
47,7

59,2
55,5

54,7
55,0

56,5
58,1

59,6
50,8

gemiddeld

45,2

47,8

53,2

54,5

56,2

51,7
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Tabel 13. Onderwatergewicht van het veldgewas in gram
N-gift

0
100
200

1991

1992

1993

B1

B2

B3

B1

B3

B3

429
420
417

411
417
428

411
419
412

393
367
378

385
371
359

411
389
378

100+50+50

417

424

415

375

415

407

407

369
367

368

100+bladsteeltjes

369

388

gemiddeld

420

417

413

375

370

388

Tabel 14. N-mineraal na de oogst in laag 0-60 cm in kg per hectare.
N-gift

1991
B1

B2

1992

1993

B3

B1

B3

B3

64
55
61

70
94
123

66
77
98

26
32
39

0
100
200

25
49
61

100+50+50

92

73

45

73

70

139
121

107

100+bladsteeltjes

92

50

gemiddeld

60

65

109

88
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der kunstmeststikstof was naberegening de stikstofrest hoger.
Een hogere stikstofgift leidde totmeer reststikstof na
de oogst. Door hettoepassen van stikstofdelingnam
de hoeveelheid reststikstof nogtoe.

Discussie
De verschillen inweersomstandigheden engroeiduur
van degewassen tussen dejaren hebben wisselende resultaten gegeven. Duidelijke conclusies kunnen
niet worden getrokken. Wel biedt een aantal facetten
van het onderzoek stof voor discussie.
Bij eendeling vande stikstofgift blijkt het nitraatgehalte indeknol hoger tezijn naarmate later nog een
stikstofgift wordt toegediend. Hettijdstip vande gift
speelt een belangrijkere rol dande hoogte van de
totale bemesting. Eengift van 200kgNinéénkeer
gegeven in hetvoorjaar leidde tot eenlager nitraatgehalte in de knol daneen gift van 150kg totaal,
waarbij 50kginjuli werd gegeven (1991, 1993).Het
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relatief vroeg afsterven van het gewas in 1992 en
1993 isermede debet aandatditeffect vooral in die
jaren inversterkte mate optrad.
Door tebemesten aan dehand van hetnitraatgehalte indebladsteeltjes wordt optimaal indestikstofbehoefte van deplant voorzien. Erwordt pas bijbemest
als het percentage N0 3 beneden een kritische
waarde daalt. Bij eendergelijke bemesting zou een
laag nitraatgehalte in de knol mogen worden verwacht. Ditbleek echter niet zotezijn. Deling vande
stikstofgift, inherent aan deze methode, bleek te leidentothogere nitraatgehalten indeknol.
De adviesgift, berekend aandehand vandestikstofvoorraad in hetvoorjaar ende hoeveelheid werkzame stikstof, gegeven metdrijfmest bedroeg in 1991
en 1993 ± 150 kgNperha, in 1992 ± 75 kgN per
ha. Hieruit blijkt dat in 1991en 1993 de adviesgift
lag tussen deN2 en N3. In 1992werd hetadvieshet
best benaderd door N2.Bij bemesting volgens het
advies bleef hetnitraatgehalte indeknol benedende
60 ppm.
In 1991, toen beregening toterg duidelijke gewasre-

acties leidde, werd een wisselwerking metde stikstofvoorziening gevonden. Hierbij spelen twee zaken
een rol.Ten eerste zal een gewas als gevolgvan
stikstofgebrek eerder afsterven; een tekort aan vocht
op het einde van het seizoen speelt dan geen rol
meer. Ten tweede wordt het tijdstip van knolgroei
beïnvloed door dehoogte van destikstofgift. Bij een
ruime stikstofvoorziening wordt hettijdstip vanknolgroei uitgesteld. Indien een gewas als gevolg van
vochtgebrek voortijdig afsterft, zal een gewas dat
eerder met knolgroei is begonnen een hogere opbrengst geven.
Door half juli opte houden met beregenen, stierfhet
gewas als gevolg van vochtgebrek versneld af op
object B1; in zo'ngeval kande aanwezige stikstof
niet meer worden benut. Dit geldt met name voor
een late overbemesting. Dit komt ook tot uiting in
een grotere hoeveelheid stikstof dieaan deoogst in
het profiel wordt gemeten. De opbrengst bleef achter
bij de wel beregende objecten. Delaagste stikstofgift
gaf onder deze omstandigheden de hoogste opbrengst, omdat indit object de knolzetting heteerst
is begonnen. Door lang door tegaan met beregening
wordt eenoptimale benutting verkregen vande gegeven hoeveelheid stikstof en het vitalere gewas.
Naarmate meer stikstof is gegeven, isde opbrengst
dan hoger. Indeberegende objecten zalmeer gemineraliseerd zijn, waardoor de N-rest wat hoger is
uitgevallen. De verschillen in stikstofaanbod zijn
terug tevinden indeopbrengst. Zonder late beregening zijn deverschillen inopbrengst (en dusonttrekking) gering enzijn verschillen tussen destikstoftrappen gedeeltelijk terug tevinden indeN-rest.

Conclusie
Beregening opheteinde vanhet groeiseizoen -als
dit vanwege vergaande afsterving van het gewas
voor de opbrengst niet meer rendabel is - heeft in
deze proeven geen invloed gehad ophet nitraatgehalte van deaardappelknol. Hetafrijpen onder droge
omstandigheden (B1 enB21991) heeft geen verhoging van het nitraatgehalte in de knol tot gevolg
gehad.
Deling vande stikstofgift, waarbij eind juni ofnog
later stikstof wordt bemest, leidt tot een verhoging
van hetnitraatgehalte indeknol. In de onderzochte

jaren is het nitraatgehalte, ook met deling echter
nooit bovende100 ppm uitgekomen.

Samenvatting
Van 1991 toten met1993 isdoor ROC Vredepeelin
samenwerking metNestlé onderzocht of beregening
van aardappelen opheteinde van hetgroeiseizoen,
zou kunnen leiden toteen verlaging vanhetnitraatgehalte. Hiertoe werd de reactie van verschillende
stikstofgiften bijwel enniet beregenen vanaf eindjuli
of half augustus op het nitraatgehalte nagegaan.
Natuurlijke neerslag leidde ertoe dat niet alle jaren
de geplande verschillen in bodemvochtigheid tussen
de objecten ontstonden. Alleen in 1991 bleek late
beregening het groeiseizoen te kunnen verlengen
door het langer groen houden van het gewas, hetgeen dat jaar toteen opbrengstverhoging leidde. Het
- overigens relatief lage -nitraatgehalte inde aardappelknol kon in geen van de onderzoeksjaren door
late beregening worden verlaagd. Welbleek deling
van de stikstofgift, vooral in jaren dat het gewas
vroeg afstierf, eenverhoging vanhet nitraatgehalte
te geven.

Summary
From 1991to 1993a study was carried outbyVredepeel Regional Research Station together with
Nestlé to see whether irrigation of potatoes atthe
end ofthe growing season could lead toa reduction
in thenitrate content. Forthis purpose thereaction
was assessed of different nitrogen applications with
and without irrigation from theendof July or midAugust. Natural precipitation meant that the planned
differences in soil moisture content between the
different plots didnotexist every year.It was onlyin
1991that late irrigationproved tobeable to lengthen
the growing season bykeeping thecrop green fora
longerperiod oftimeand inthatyear led to anincrease in yield. It proved to be impossible to reduce
the - relatively low - nitrate content in the potato
tuberby late irrigationinanyofthe trialyears. However, splitting the nitrogen application, particularly in
years when thecrop died early,didproduce an increaseinthe nitrate content.
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Invloed bewaring pootaardappelen op knolaantal en opbrengst
Effect ofstorage ontubersizedistribution andyieldofseedpotatoes
ing. H.W.G. Floot, ROC Kollumerwaard

Inleiding
Bij deteelt vanpootgoed is hetvanbelang om een
groot aantal knollen te produceren. Vooral de grof
groeiende rassen geven vaak te weinig knollen. In
de praktijk worden geluiden gehoord, dathetachterwege laten van voorkiemen meer stengels en dus
meer knollen geeft.
Aardappelen moeten bij het poten een maximale
groeikracht hebben. Deze groeikracht hangt samen
met defysiologische leeftijd vandepoter: ze neemt
eerst toeendaarna weer af. Deze ontwikkelingkan
in de herfst al snel toenemen, maar door koeling
weer worden vertraagd.Zokan hetgebeuren dat het
pootgoed op het moment van poten de maximale
groeikracht nogniet heeft bereikt endaardoor traag
is. Eentewarme bewaring kan ertoe leiden dat pootgoed ophetmoment van poten alover zijn maximale
groeikracht heen is.Defysiologische ontwikkeling is
behalve van detemperatuur tijdens debewaringook
sterk afhankelijk van hetras. Bijbewaring inde mechanische koeling, zaleenvroeg raseerder ingezet
kunnenworden dan een laat ras.Als nietwordt voorgekiemd, moeten trage kiemers vier tot zes weken
en vlotte kiemers twee weken voor de geplande
pootdatum uitdekoeling. Bijeenlate rooidatumkan
bewaring in de mechanische koeling een bruikbaar
systeem zijn, maar bijeenvroege datum alsgevolg
van vroege luizenvluchten kandekwaliteit weleens

gevaar lopen ofde opbrengst minder hoog zijn.
In de onderzoeksjaren 1991, 1992en 1993 werden
de aardappelen vanuit de mechanische koeling in
een schuurkas geplaatst. Bijdehogere temperaturen
in de schuurkas kunnen verschillen in fysiologische
ontwikkeling waarschijnlijk genivelleerd worden. In
1994werden deaardappelen nadekoeling danook
in de buitenlucht of bij kunstlicht geplaatst enafgehard.

Proefopzet
De objecten vanonderzoek zijn vermeld intabel 15
endealgemene proefveldgegevens intabel16.

Uitvoering1991
De twee rassen zijn zowel vroeg alsnahetsorteren
in de schuurkas ende mechanische koeling gezet.
Ceasar kon slechts opéén tijdstip worden ingezet.
Op 8 maart is het pootgoed uit de mechanische
koeling gehaald (3-4°C). Bij Ceasar moest toen de
topspruit verwijderd worden. Bij Agria was ditniethet
geval. Daarna zijn de aardappelen in de schuurkas
gezet en voorgekiemd.
Op 16 april zijn van 15knollen dekiemen geteld.De
kiemen waren vrij kort.
Na het doodspuiten op1augustus zijndeaardappe-

Tabel15. Objectenvanonderzoek.
rassen

A
B
bewaring C
D
E
F
D2
D3
D4
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Agria(langekiemrustperiode)
Lutetia(kortekiemrustperiode),in 1991Ceasar
vroegindeschuurkas
vroeginmechanischekoeling
nasorterenindeschuurkas
nasorterenindemechanischekoeling
mechanischekoelingtotbeginmaart,daarnawarmtestootgevolgddoor binnenbijkunstlichtafharden
mechanischekoelingtotbeginmaart,warmtestoot, buitenafharden
mechanischekoelingtoteindmaart,warmtetothetwittepunt-stadium

Tabel16. Algemene proefveldgegevens.

rassen
potermaat
inzetvroegCD
pootdatum
pootafstand
voorvrucht
grondanalyse
pH-KCI

c a co 3

humus
afslibbaar
N-mineraal0-60cm
bemestingN

PA
K20
doodspuiten

KW 104
1991

KW 131
1992

KW 165
1993

KW 206
1994

Agria
Ceasar
40/45
19 oktober
17april
22 cm
wintertarwe

Agria
Lutetia
40/45
25november
20 mei
22 cm
wintertarwe

Agria
Lutetia
40/45
28oktober
14april
22 cm
zomergerst

Agria
Lutetia
40/45
24november
4 mei
22 cm
wintertarwe

7,5
7,8
2,8
31%

7,5
7,8
2,8
31%

7,0
8,9
1,9
17%

7,4
7,8
2,6
40%

62 N
70 N

44 N
113 N

14 N
131 N

200
600

130
600

450
600

1augustus

20juli
28juli

13 juli
27juli

17 kg N
130 kgN
100kgP 2 0 5
600 kg KjO
22juli
5augustus

lenop15 augustus gerooid.

Uitvoering 1992
De twee rassen zijn zowel vroeg alsnahetsorteren
indeschuurkas endemechanische koeling gezet.
Op 11 maart is het pootgoed uit de mechanische
koeling gehaald (3-4°C). Bij Lutetia vroeg ingezet
waren al grotere kiemen aanwezig, laat ingezetbegon nette kiemen. BijAgria begon vroeg nettekiemen. Daarna zijn de aardappelen in de schuurkas
voorgekiemd.
Op 21 april is van 15knollen hetaantal kiemenper
knol bepaald. Dekiemlengte wasbijAgria 0,5-1 cm
enbijLutetia 1-1,5cm.
De aardappelen werden ditjaar groengerooid.

Uitvoering 1993
De twee rassen zijn zowel vroeg (28oktober) als na
het sorteren (23 december) in de schuurkas ende
mechanische koeling gezet.
Op 12 maart is het pootgoed uit de mechanische
koeling gehaald (3-4°C). Bij Lutetia vroeg ingezet
(object BD)waren de ogen al open, bij laat ingezet
(object BF) waren reeds slappe knollen aanwezig.Bij
Agria waren noggeen kiemen zichtbaar. Daarna zijn

de aardappelen indeschuurkas voorgekiemd. Bij de
objecten diealindeschuurkas stonden, hadLutetia
kiemen vancirca 0,5cmen had Agria deogennet
open.
Op 14april is hetaantal kiemen per knol getelden
de kiemlengte bepaald; dit leidde tot het volgende
resultaat:
Agria C 0,2-0,5 cm,D 0,5-0,8 cm,E 0,5 cm enF
0,2-0,6 cm.
Lutetia C0,5-1 cm, D0,5-1,4 cm E0,5cmenF 0,51 cm.
De kiemen waren alle mooi afgehard.
Op 10meihadLutetia eenopkomst vancirca 80%
en Agria van slechts 25%.

Uitvoering1994
De twee rassen zijn op24 november inde schuurkas ofindemechanische koeling gezet.
Op 11 maart is het pootgoed uit de mechanische
koeling gehaald (3-4°C). Bij Lutetia vroeg ingezet
waren de ogen toen al open. Bij Agria warennog
geen kiemen zichtbaar. Daarna hebben de aardappelen eenwarmtestoot gehad tot de kiemen ongeveer 0,5cm waren. Vervolgens isafgehard bijkunstlicht (D2)of buiten (D3). Object D4istot29 april in
de mechanische koeling blijven staan en is inhet
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witte puntjes-stadium gepoot.
Op 2 mei isvan 20knollen hetaantal kiemen geteld
en de kiemlengte gemeten;ditleidde tothet volgende resultaat:
Agria C 0,2-1 cm,D0,2-1,2 cm, E0,4-0,6 cmenF
ogen dicht.
Lutetia C 1-6 cm, D1-4 cm, E0,6-2cmen Fwitte
puntjes.

gria bij laat inzetten in 1992 en 1993betrouwbaar
meer stengels geeft (E en F meer danC enD).
Lutetia geeft geen betrouwbare verschillen in stengelaantal tussen de tijdstippen van inzetten en
eveneens tussen demethoden vanbewaring.
- In 1994 gaf alleen Agria gepoot metwitte puntjes
(object D4) iets meer stengels.

Grondbedekking
Het percentage grondbedekking isopenkele tijdstippen gemeten.
De opkomst in de jaren 1991/1993 was duidelijk
verschillend tussen de rassen, maar niet tussen de
objecten. Vooral hetpoten inhetwitte puntjes-stadium (D4) in 1994heeft duidelijk invloed op de opkomst en grondbedekking. Op6 juni hadAgria3%
grondbedekking bij object D4, terwijl ditbijde voorgekiemde objecten reeds 25%was. BijLutetia lag dit
bij niet voorgekiemen op10% enbijwelvoorkiemen
rond35%.

Resultaten
Aantal kiemen perknol
In tabel 17 is het aantal kiemen per knol vermeld.
Agria geeft bij laat inzetten vooral in 1992 meer kiemen. Lutetia geeft iets meer kiemen bij bewaring in
de mechanische koeling (DenFmeer dan Cen E).

Aantalstengels perm2
In tabel 17is hetaantal stengels perm 2 weergegeven; daarbij kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:
- Niet alle getelde kiemen resulteerden ineenstengel.
- Lutetia geeft gemiddeld meer kiemen en stengels
dan Agria.
- Uitdecijfers van tabel 17 komt naar voren,datA-

Opbrengsten
De totaal-opbrengsten ensorteringen indepotermaten 28/55 mm zijn indetabellen 18en19inrelatieve getallen vermeld, waarbij het object C (vroeg
inzetten, vroeg rooien) op100isgesteld. In 1991is
op één tijdstip geoogst; indeandere jaren op twee

Tabel 17. Aantal kiemen perknol bijhet poten enhetaantal stengels per m 2 .
gemiddeld 1991/1993
ras
Agria

Lutetia
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object

c

D
E
F
D2
D3
D4
C
D
E
F
D2
D3
D4

kiemen/knol

4,0
4,7
5,1
5,9

1994

stengels/m2
14,9
15,9
20,3
18,0

•
4,6
5,5
4,7
5,4

20,0
21,7
21,5
23,1

kiemen/knol

stengels/m2

3,1

13,5

2,8
3,4

14,1
15,3
20,3
23,2

5,0

4,4
4,9

23,1
23,3
24,2

Tabel 18. Relatievetotaal-opbrengst en sortering28/55mmophetvroegeoogsttijdstip.

ras
Agria

Lutetia

object

100
97
97
97

c
D
E
F
C
D
E
F

1992(20juli)
28/55
totaal

1991(1augustus)
totaal
28/55

100'
93
102
97

80
63
77
64

-

oogsttijd

108

per ha in 1992, 46.9 ton per ha in
per ha in 1993

Tabel19 . Relatievetotaal-opbrengstensortering28/55mm

ras

104
86

89
112

100* = 51,8 ton per ha in 1991, 24,7 ton
100" = 28,8 ton per ha in 1992, 59,4 ton

Agria

Lutetia

c

D2
D3
D4
C
D2
D3
D4

69
72
95
88
82
77
81
81

100
96
102
98
100
105
94
106

81
74
89
81
89
90
83
94

1993

peroogsttijden gemiddeldover beide oogsttijdstippen.
5augustus

22juli
object

100:
99
107
100
100
101
100
100

95
88
94
92
96

100 '
109

gemiddeld
totaal
28/55

1993(13juli)
28/55
totaal

totaal

28/55

totaal

28/55

100
99
94
70
100
98
96
80

85
89
87
68
93
95
92
77

151
147
145
113
135
129
134
121

99
80
93
81
102
96
97
92

22juli+ 5augustus
totaal
28/55

100'
98
95
72
100 '

96
98
85

73
67
72
59
83
81
80
72

100* =35,4tonper ha;over beideoogsttijden 44,5tonperha
100** =44,1 tonperha;overbeideoogsttijden51,9tonperha

tijdstippen.
1991
Bij de totale opbrengst waser geen significant verschil tussen de bewaarmethoden. Bij de sortering
28/55 mm leidde schuurkas-bewaring (object Cen E)
tot eensignificant hogere opbrengst dan bijde mechanische koeling.
Vroeger of later inschuurkas ofmechanische koeling
gaf geen verschil inknolopbrengst.
1992
Op 20 en 28 juli werd groen gerooid. Uit de opbrengsten bleek datbij later rooien detotaal-opbrengst bij
Agria met gemiddeld 76 kg per are toenam enbij
Lutetia met65 kg per are; bij de potermaten 28/55
was deze toename respectievelijk 67 en 47 kg per

are. Uit tabel 18 blijkt, dat Agria uit de schuurkas
hogere opbrengst geeft dan uit de mechanische
koeling. BijLutetia isditminder duidelijk.
1993
De objecten binnen eenras verschillen in de totale
opbrengst niet significant, maar in de pootgoedopbrengst 28/55 mm heeft Agria bijlaat inzetten (object
E en F) op beide oogstdata een duidelijk hogere
opbrengst gegeven dan bij vroeg inzetten in de
schuurkas of mechanische koeling (object C en D).
Op de tweede oogstdatum (27juli) wasdit ookbij
Lutetia het geval.
De totaal-opbrengst nambij later rooien voor Agria
met 120kgperaretoeenvoor Lutetia met121kg
per are; daarentegen nam de pootgoedopbrengst
28/55 mm bijAgria met 59kgperareafen bijLutetia met 38 kg per are.
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De verschillen in totale knolopbrengst tussen de
objecten zijn heel beperkt en niet statistisch betrouwbaar. Ditwordt waarschijnlijk veroorzaakt doordatde
aardappelen nadat ze uit de mechanische koeling
gekomen zijn in de schuurkas geplaatst zijn om ze
voor te kiemen. Hierdoor kunnen verschillen genivelleerd zijn. In de praktijk zullen aardappelen uitde
mechanische koeling veelal buiten geplaatst worden,
waardoor zeminder warmte opdoen enderhalve een
later gewas vormen. Dithoeft voor een vroeg ras als
Lutetia geen probleem te zijn, maar een laat ras als
Agria kan bijvroege oogst wel eens tekort komen.
In deproef van 1993 heeft bijAgria hetgrote aantal
stengels duidelijk toteenfijnere sortering geleid.Dit
grotere aantal stengels kan samenhangen metde
iets warmere bewaring inde periode 28 oktober tot
en met 23december waardoor hetpootgoed fysiologisch ineen optimaler stadium verkeerde.
De voorgekiemde objecten verschilden op beide
oogstdata niet. Alleen het niet voorgekiemde object
D4 bleef duidelijk in opbrengst achter. BijAgriawas
dit circa 10 tonperha;bij Lutetia op22 juli achtton
per ha enop5 augustus nogzeston. In hoeverre
het grotere aantal stengels bijhetniet voorkiemenbij
Agria tot meer knollen perplant hebben geleid, is uit
deze cijfers niet afte leiden.
De toename vande totaal-opbrengst bij laat rooien
was bij Agria 171 kgper areenbij Lutetia 160 kg
per are;bij demaat 28/55 mm was ditrespectievelijk
22 en 24 kg per are.

Conclusie
Het aantal kiemen perknol is bij mechanische koeling iets hoger danbij schuurkas-bewaring. Gemiddeld geeft Agria iets meer kiemen bijlaat inzetten.
Laat (eind december) inzetten geeft bijbeide rassen
iets meer stengels per m 2 .
Agria : De hoogste totaal-opbrengst wordt in alle
jaren behaald bij bewaring in de schuurkas. Vooral in 1993gaf laat inzetten een
beter resultaat dan vroeg inzetten. Bijde
pootgoedmaten 28/55 mm is er hetzelfde
beeld. Vroeg of later oogsten geeft geen
interactie, alleen kan de sortering uitde
maat groeien bij telate oogst. Agria heeft
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meer warmte nodig om in een optimaal
stadium voor depootgoedteelt tekomen.
Lutetia : Deverschillen bij Lutetia tussen bewaring
inde schuurkas ofdemechanische koeling
zijn minimaai.
De opbrengst van de voorgekiemde objecten was
duidelijk beter dan bij niet voorkiemen, maar tussen
vroeg enlaat inzetten was weinig verschil.

Samenvatting
Op de proefboerderij Kollumerwaard is in de jaren
1991 tot en met 1993 onderzoek verricht naar de
invloed vanhetvroeg (nadeoogst) en laat (na het
sorteren) inzetten vannet pootgoed inde schuurkas
of indemechanische koeling. Nadat de aardappelen
uit de mechanische koeling zijn gehaald, zijn ze
voorgekiemd in de schuurkas. In 1994is opéén
tijdstip ingezet en nadat de aardappelen uitde mechanische koeling kwamen, isvoorgekiemd enafgehard bij kunstlicht of buiten. Tevens is één objecttot
het poten indekoeling blijven staan.
Tussen de tijdstippen van inzetten wasweinig verschil. Wel was ereen lichte tendens datmeer warmte tijdens de bewaring bij Agria een positief effect
had op de opbrengst.
Tussen demethoden was bij Agria een positief effect
bij schuurkas-bewaring; bijhetrasLutetia was geen
noemenswaardig verschil. Alleen het object inhet
witte puntjes-stadium poten gaf een duidelijke opbrengstreductie van10tonper habij Agria en zes
tot acht ton per ha bij Lutetia.
Goed voorkiemen werkt positief op de opbrengst;
hoeditbereikt wordt, isvan minder invloed.
Rassen met een lange kiemrust (zoals Agria) hebben
meer warmte nodig om in eenoptimaal stadium te
komen enzijn daardoor minder geschikt voor bewaring inmechanische koeling dan vroegere rassen.
Literatuur
Floot, H.W.G. Proefveldverslag voor de klei-akkerbouw in
Groningenen Friesland 1991,p.59-60(1992);1992,p.58-60
(1993);1993, p.58-60(1994);1994, p.62-64 (1995).
Ridder, J.K. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen.
PAGV-verslag nr.66,16p. (1987).

Summary
During theyears 1991to 1993,research wascarried
out at Kotlumerwaard experimental farm into the
effect of early (after harvest) and late (after grading)
storage of seed potatoes in the glasshouse or mechanical coldstore. Following removal of thepotatoes
from the coldstore, they were pre-sprouted in the
storehouse. In 1994storage took place at the same
time and after the potatoes were removed from the
coldstore they werepre-sprouted and hardened offin
artificial lighting or outside. One batch remained in
the coldstore untilplanting. Therewas littledifference
between the times of storage. There was however a
slight tendency for more warmthduring storage to

have a positive effect on the yield in the case of
Agria.
Between the methods, there was apositive effect on
Agria from storehouse storage, while there was no
appreciable difference in the case of the variety
Lutetia. However, planting the seed potatoes with
small whitesprouts led toa clearreduction inyieldof
10 tonnes per ha in the case of Agria and six to
eight tonnesper ha in the case ofLutetia.
Goodpre-sprouting has apositive effect on theyield.
How thisis achieved is of less significance.
Varietieswith a low dormancy (such as Agria) need
more warmth toreach optimumdevelopment and are
therefore less suitable for storage in a coldstore than
earliervarieties.
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Inventarisatie naar de mogelijkheden van een waarschuwingssysteem voor Phytophthora infestans in aardappelen
Research into the possibilities of a forecasting model for Phytophthora
dr. ir.H.T.A.M. Schepers, ing.E.Bouma, ir.C.B. Bus en ir.W.A. Dekkers, PAGV

Inleiding
Phytophthora infestans kan in aardappelen aanzienlijke schade veroorzaken inhetloof enindeknollen.
Doordat bijhet uitblijven vaneenbespuiting op een
risicovol tijdstip of bij het spuiten op een verkeerd
tijdstip deschade aanzienlijk kan zijn, worden adviezen en besluiten aangaande het begin vande bespuitingen ende intervallen tussen de bespuitingen
met de nodige zekerheidsmarges omgeven.
De huidige inzet van preventieve encuratieve fungiciden bestaat danookvaak uit kalendermatig spuiten. Door hetinzetten van fungiciden tebeperkentot
die tijdstippen waarop bespuitingen echt nodig zijn,
zou naast eenbetere bestrijding ookeen besparing
kunnen worden gerealiseerd. Om die tijdstippen te
kunnen bepalen, is inzicht nodig in het complexe
samenspel vanfactoren zoals de epidemiologievan
de schimmel ende infectiedruk ineen perceel/regio
en de invloed hierop van weersomstandigheden,
weersverwachting, fungiciden en ziektegevoeligheid
van het ras.
Door middel van modellen, waarin alle interacties
van de bovengenoemde factoren zijn geïntegreerd,
kan hetoptreden vandeschimmel, desnelheidvan
ontwikkeling van deepidemie endedaaraan gekoppelde tijdstippen van bestrijding vande ziekte worden voorspeld. Ditisonderwerp van studie (geweest)
in vele landen enbij vele onderzoeksgroepen. Door
het ontbreken van een totaal overzicht van deze
informatie kan voor de Nederlandse situatie niet
optimaal worden geprofiteerd van de elders reeds
verworven kennis enervaring. Bovendien is nietaan
te geven welke parameters nog ontbreken om te
komen tot eenzo betrouwbaar mogelijk waarschuwingssysteem/model voor de Nederlandse situatie.
Ook zal moeten worden nagegaan in hoeverre het
gebruik van modellen bijdeadvisering kanbijdragen
aan hetreduceren van de inzet van fungiciden.
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infestans in potatoes

Parameters waarschuwingssystemen
Waarschuwingssystemen kunnen verdeeld wordenin
empirische en fundamentele modellen. De empirische modellen zijn ontwikkeld door historische data
van deziekte enweersgegevens (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, regen) metelkaar te vergelijken enuitde verbanden zogenaamde 'regels' op te
stellen. Vaak zijn deze modellen opgesteld vooreen
bepaalde regio. Defundamentele modellen zijn ontwikkeld door derelaties dieuitlaboratorium-, kas-en
veldproeven zijn verkregen, vast te leggen informules die bepaalde processen beschrijven. Eenaantal
van deze modellen adviseert alleen omtrent het
tijdstip van deeerste bespuiting: namelijk deNegativ
Prognose enSimphyt I. Demodellen Blitecast, Simphyt IIenhetmodel vanBruhn enFryadviseren nâ
de eerste bespuiting over de tijdstippen waarop de
volgende bespuitingen moeten plaatsvinden. De
parameters die indeze modellen een rolspelen zijn:
- begin-inoculum
- infectiedruk uitomgeving
- temperatuur
- relatieve luchtvochtigheid(rv)
- wind
- rasgevoeligheid
- weersvoorspelling
- straling
- fungiciden
- regen endauw
- aardappelgewas.
In het PAGV-verslag nr. 195worden deze parameters behandeld en besproken. Voorbeelden van de
manier waarop de invloed van weersomstandigheden
en rasgevoeligheid opde ontwikkeling vanP.infestans kan worden berekend, zijn weergegeven in
tabel 20 en 21. In deze tabellen is te zien datde
aannames voor deoptimale temperatuur ende kritische periode met een rv> 90%indemodellen ver-

Tabel20. Schema voor de berekening van de wekelijkse ziekte-eenheden zoals deze in de Negativ-Prognose (Schrödter en Ullrich,
1967) zijn opgenomen voor sporenkieming/infectie (A), sporulatie (B), myceliumgroei in de plant (C) en remming van de
ontwikkeling onder invloedvandroogte(D).
klasse

vermenigvuldigingsfactor(r)

frequentievanuren
mettemperatuurvan

luchtvochtigheidenneerslagenandere
voorschriften

0,8990
0,4118
0,5336
0,8816
1,0498
0,5858

10,0-11,9°C
14.0-15,9°C
16,0-17,9°C
18,0-19,9°C
20,0-21,9°C
22,0-23,9°C

alleendieurenwordenmeeberekenddiein
diegroepenvanminstens4uureen
relatieveluchtvochtigheid >90% hebben
ofwaarin>0,1mmneerslagperuuris
gevallen.

0.3924
0,0702
0,1278
0,9108
1,4706
0,8550

10,0-11,9°C
14,0-15,9°C
16,0-17,9°C
18,0-19,9°C
20,0-21,9°C
22,0-23,9°C

alleendieurenwordenmeeberekenddiein
groepenvanminstens 10uureenrelatieve
luchtvochtigheid >90%hebbenofwaarin>0,1mm
neerslagperuur isgevallen.

0,1639

15,0-19,9°C

onafhankelijkvanrelatieve luchtvochtigheid
enneerslag.Deuitkomstvanrxhverhogen
met7,6479.

0,0468

frequentievan
urenmetRV <70%

deuitkomstvanrxhteverminderenmet
7,8624.Hierdoorontstaateenwaardedie
steeds negatief is,maarhoogstensnul.

schillend worden ingeschat.

Weerparameters inhetgewas
De ontwikkeling van de schimmel P. infestans is
afhankelijk vande temperatuur. Daarom is het van
belang omde temperatuur, nodig voor het berekenen van Phytophthora-vervolgbespuitingen te meten
in het gewas. Er komen namelijk onregelmatige
verschillen voor tussen de temperatuur op officiële
meethoogte endieinhetgewas. Alsdetemperatuur
in het gewas lager is dan op officiële meethoogte,
dan kandit ook belangrijke gevolgen hebben voor
het condenseren van vocht opdebladeren. Debladnatperiode wordt danlanger danaande handvan
meetgegevens op officiële meethoogte wordt berekend! Opwelke plaats (hoogte) de temperatuur gemeten moet worden voor de eerste bespuiting, isniet
duidelijk uit de literatuur te halen. Het gewas beïnvloedt detemperatuur opdat moment nognietzo
sterk. Dit gebeurt pasalshet gewas het veld bijna

dicht heeft.
Vocht is een belangrijke factor in de epidemiologie
van P. infestans. Vocht inde lucht kanopverschillende manieren worden weergegeven. Eénervan is
de relatieve luchtvochtigheid (rv), waarmee wordt
aangegeven hoeveel waterdamp inde lucht zit, uitgedrukt in procenten vandehoeveelheid dieer maximaal in kan.De maximale hoeveelheid vocht die
de lucht kan bevatten neemt toemetstijgende temperatuur. Bij temperatuursveranderingen verandert
de rvduszonder datde hoeveelheid waterdamp in
de lucht verandert. Dientengevolge isde rvop10 cm
hoogte vaak anders danop 150cm. Alshetgewas
's avonds afkoelt, neemt de rvvan delucht die direct
grenst aan het bladtoe.
Voor het meten ten behoeve van de eerste Phytophthora-bespuiting ishetwaarschijnlijk niet belangrijk waar gemeten wordt, totdat hetgewas bijnabegint te sluiten. Nadit gewasstadium is hetvan belang om inhetgewastemeten,omdat bovenhet
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Tabel 21. Schema voor deberekening vanziekte-eenheden (Blight units) afhankelijk van temperatuur enrelatieve luchtvochtigheid, zoals
deze zijn opgenomen inhetmodel van Bruhn enFry (1981).
gemiddelde
temperatuur
(°C)

1

G>
MG 3)
MR 4>

24
24
24

-

-

-

G
MG
MR

6
9
15

7-9
10-18
16-24

10-12
19-24

13-15

G
MG
MR

6
6
6

-

.

.

-

7
7

8
8

9
9

10
10-12

7-9
11-12
13-24

10-12
13-24

G
MG
MR

6
6
9

7
7-9
10-12

8-9
10-12
13-15

10
13-15
16-24

11-12
16-18

13-15
19-24

16-24

-

-

3- 7

G
MG
MR

9
12
18

10-12
13-24
19-24

13-15

16-18

19-24

-

<3

G
MG
MR

24
24
24

-

-

-

-

23- 27

13- 22

8- 12

1

4)

aaneengesloten 1 ' urenmetRV>90% dat
resulteertinaantalBlight unitsvan:
2
4
3
5

0

>27

2)

ras
resistentie
2

-

6

7

-

16-18

19-24

13-24

-

-

=deperiode van 12.00uurtot12.00uur(24 uur) isperiode waarover Blight units worden geteld.
=gevoeligras.
= matig gevoeligras.
- matig resistentras.
=

gewas totaal afwijkende rv-waarden gemeten worden.

Resultaten met waarschuwingssystemen
Van zowel de empirische alsde fundamentelemodellen is hetbelangrijk ominzicht te hebben in hun
voorspellend vermogen onder proefveld- en praktijkomstandigheden. Hieruit kan mogelijk iets afgeleid
worden over de verbetering vandebestrijding en/of
de besparing van fungiciden die met ditsysteemkan
worden bereikt.
Voor het voorspellen van het tijdstip vande eerste
bespuiting zijn er vele resultaten die aangeven dat
met name Blitecast, de Negativ-Prognose, de Phyteb-Prognose en het systeem van Guntz-Divoux
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hiervoor onder normale omstandigheden eenbetrouwbare voorspelling geven. Onjuiste voorspellingen kunnen meestal teruggevoerd worden opextreme weersomstandigheden of een hoge ziektedruk.
Er zijn geen artikelen waarin duidelijke besparingen
beschreven zijn, die zijn behaald met het voorspellen
van heteerste spuittijdstip. Dehierboven genoemde
systemen worden naar tevredenheid in de praktijk
gebruikt in respectievelijk de Verenigde Staten,
Duitsland enFrankrijk.
Met uitzondering van de Negativ-Prognose geven
alle modellen ookadviezen over de spuitintervallen.
Vooral vanBlitecast enhetmodel vanBruhn en Fry
zijn ervele proefveldresultaten bekend. Demodellen
zetten de fungiciden in het algemeen effectief in,
maar alleen onder voor P. infestans ongunstige
weersomstandigheden leidt dit in vergelijking met

een zevendaags schema met name bij de rassen
met een hoger resistentie-niveau tegen P. infestans
tot besparingen. Van de Phyteb-Prognose worden
ook besparingen gemeld die in de praktijk zouden
zijn bereikt. Hiervan zijn echter geen gedetailleerde
(proef)resultaten bekend. Hansen (1994) meldt dat
met een combinatie van de Negativ-Prognose en het
model van Bruhn en Fry in Scandinavië 50% kon
worden bespaard.

Conclusies
Ervaringen tot nu toe geven aan dat als adviezen
van spuittijdstippen worden ondersteund door modellen, er in de eerste plaats een betere timing van
bespuitingen op risicovolle tijdstippen plaatsvindt.
Hierdoor neemt het risico van een slecht bestrijdingsresultaat af. Het gebruik van modellen door aardappeltelers draagt tot nu toe slechts in beperkte mate
bij aan het verminderen van de hoeveelheid fungiciden. Het werken met modellen maakt bovendien de
leemten in kennis zichtbaar, zodat gericht onderzoek
kan plaatsvinden om deze op tevullen.
De betrouwbaarheid van de modellen wordt bepaald
door de wijze waarop alle parameters in de modellen
zijn geïntegreerd. In het model van Bruhn en Fry, de
Negativ-Prognose en de Phyteb-Prognose zijn de
invloeden van de parameters op de diverse ontwikkelingsfasen van P. infestans gemodelleerd. Hierdoor
kunnen de modellen op een kwantitatieve manier
een voorspelling doen over het al dan niet uitbreiden
van de schimmel en de noodzaak tot bespuiten. Bij
de empirische modellen (zoals Prophy) zijn de ervaringen in de loop van vele jaren met betrekking tot
het voorkomen van bepaalde kritieke perioden en het
optreden/uitbreiden van de ziekte in een bepaalde
regio vastgelegd in 'regels'. Hierbij is een zekere
mate van voorzichtigheid ingebouwd.
De acceptatie van waarschuwingssystemen voor P
infestans in de praktijk is heel wisselend gebleken.
Een systeem zal alleen dan worden gebruikt als het
betrouwbaar is en bijdraagt aan een goede bestrijding van P. infestans. Daarnaast moet het systeem
besparen op de inzet van fungiciden en/of de kans
op een betere afzet vergroten.

Een waarschuwingssysteem voor P. infestans zal
alleen dan op grote schaal door de gebruikers worden toegepast als het voldoet aan de volgende criteria:
- het model bevat realistische informatie en verbanden;
- een centrale organisatie beheert het waarschuwingssysteem, verzamelt informatie, zorgt voor
onderhoud, geeft kant en klare adviezen aan de
gebruikers tegen een 'redelijke' prijs;
- 'redelijk' houdt in dat de voordelen van het advies
(effectievere bestrijding, besparingen) in verhouding zijn met de prijs van het advies;
- voor een objectieve weergave van de ziektedruk
vanuit naburige velden is een georganiseerd netwerk van waarnemers aanwezig;
- de invloed van resistentere rassen, fungiciden,
teeltdoelen, invloed van het weer op P. infestans
en de weersverwachting zijn opgenomen inmodel;
- model is gevalideerd onder proefveld- en praktijkomstandigheden.
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Summary
This literature review was carried out to obtain an
overview of all available information on models that
are being used for recommendations for control of
Phytophthora infestans in potatoes. With this overview it is possible to benefit from experiences and
knowledge already gathered elsewhere.
In the literature a large number of empirical and fundamental models are described. These models have
aspects of the development of P. infestans in common. This is expressed in corresponding parameters
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with however different estimations for each model.
The following parameters are important in the models: initial inoculum, infectionpressure from environment, temperature, relative humidity, wind, host resistance, weather forecasts, radiation, fungicides,
rain, dew and the potato crop. Many of the estimations differ from each other in a greater or less degree. Research willhave togive more insight into the
usefulness of the estimations ofparameters forforecasting the development of P. infestans under Dutch
conditions.
Themeasurement of weather parameters, which are
very important for thedevelopment of P. infestans, in
the crop and at the standard measuring height, is
discussed. Differences and similarities between the-
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se two measuring techniques are dealt withand possibilities forextrapolation discussed.
The results obtained with a number of forecasting
models are presented. The models dealt with are
Blitecastand the model ofBruhn & Fry, the"NegativPrognose", the "Phyteb-Prognose"and Prophy.
The use of forecasting models as support of recommendations usually results in a better timing of
sprays at crucial (infection)periods. Unfortunately
they only contribute in a small degree to the reduction of the use offungicides.
It is stated to which requirements a forecasting system in The Netherlands must meet for use on a
large scale.

Ontwikkeling van een gegevensstructuur ten behoeve van een
informatiesysteem voor aardappelen
Development ofadata structure onbehalfofa computerized information system forpotatoes
ing. A.Grunefeld, ir.W.A. Dekkers, ing.E.Bouma en ir.H.Nijboer, PAGV

Inleiding

Resultaat

In 1992is onder verantwoordlijkheid van het ATC
een voorstudie uitgevoerd naar de haalbaarheidvan
een informatiesysteem voor de aardappelteelt. Een
resultaat vandeze voorstudie waseen projectvoorstel datis opgedeeld indrie deelprojecten. Heteerste wasde ontwikkeling vaneengegevensstructuur
die moet aansluiten bij het informatiemodel 'Open
teelten'. Het tweede deelproject betrof standaardisering vande berichtenuitwisseling in de produktiekolom. In een eventueel derde deelproject zouden
adviesmodules kunnen worden ontwikkeld. Dit laatste onderdeel is niet uitgevoerd. De eerste twee
deelprojecten zijn uitgevoerd in samenwerking met
het aardappelbedrijfsleven en softwarebedrijven
onder coördinatie vanhetATC. Voor u ligt eenverslag van het eerste deel van het project. In het tweede deel heeft het PAGV een inhoudelijke bijdrage
geleverd.

Het punt waaraan door het PAGV de meeste tijd is
besteed, is de plaatsgebonden informatie. Daarom
wordt het resultaat vandediscussie hier beschreven.
Voor het complete informatiemodel wordt verwezen
naar het ATC rapport hierover.

Methode
De bestaande structuren voor bedrijfsregistratie zijn
geanalyseerd. Omdat voor de meeste projectenhet
Informatiemodel 'Open Teelten' (IMOT) alsuitgangspunt gebruikt is, zijn de verschillen niet erg groot.
Het belangrijkste discussiepunt is(enbijft!) deregistratie vanplaatsgebonden informatie. Hiermee wordt
bedoeld kavel, perceel, enhoe daar bewerkingenen
gewassen door de jaren heen op moeten worden
vastgelegd. Na overleg metdiverse betrokkenen is
tot een compromis gekomen.
Het Agrarisch Telematica Centrum (ATC)heeft verder zorg gedragen voor het beschrijven vande gegevensstructuur.

Uitgangspunten voor de discussie waren het informatiemodel 'Open Teelten', degegevensstructuur zoals
deze indeteeltbegeleidingssystemen wordt gebruikt
en degegevensstructuur zoals dieinTERRA (prototype vaneenbegeleidingssysteem voor de beheersing van aardappelmoeheid) wordt gebruikt. In de
teeltbegeleidingssystemen wordt op niveau vanpercelen of teelten geregistreerd. Eenteelt is een gewas op eenperceel in eenjaar. De resultatenvan
bodemonderzoeken worden op het perceel geregistreerd, bewerkingen op teeltniveau. Voor ieder jaar
dienen nieuwe teelten teworden aangemaakt. Bij het
registreren van teelten kan niet worden vastgelegd
waar op het perceel de teelt ligt en welke andere
teelten eraan grenzen. Informatie over de exacte
plaats kanin deze gegevensstructuur dusniet wordenvastgelegd.
Bij de bodemgezondheidsproblematiek is juist de
exacte plaats heel belangrijk. Daarom wordt inhet
prototype TERRA alles op stroken van vijf meter
breed geregistreerd. Een aantal stroken bij elkaar
kan gegroepeerd worden tot eenperceel, maar als
een gewas ineen ander jaar slechts opeen deel van
een eerder gemaakt perceel komt, wordt dat 'deelperceel' een nieuw perceel. Een perceel isin TERRA
dus een stuk grond dat de teler voor bepaalde zaken
als een eenheid wenst te zien.
In het compromis tussen deTERRA-benadering en
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de IMOT-benadering kan de registratie van gegevens opteelt- of strookniveau gebeuren. Deadvisering vindt plaats opbasis van perceel ofteelt, afhankelijk van hoe de teler naar het gewas kijkt. Het
systeem dient vervolgens nate gaan hoe de onderliggende structuur is,alsdatvanbelang is.Bij een
bespuiting tegen luizen bijvoorbeeld, is het minder
van belang wat de exacte plaats is, dan bijeen
grondontsmetting op een deel van een aardappelperceel.

ceelsbeslag zijn een opdeling van hetperceel die telkens slechts voor een jaar geldt. Strook, veld en blok
stellen de kleinste opdeling van het perceel voor,
zoals datindeverschillende systemen bestaat. Veldbeslag is het begrip dat aangeeft opwelk deelvan
het perceel een bepaald gewas wordt geteeld. De
lijnen tussen teelt/gewas/perceelsbeslag en bewerking entussen strook/veld/ blok en bewerking geven
aan dat bewerkingen op één van deze begrippen
vastgelegd kanworden.

De lijnen in figuur 13 geven de relaties aantussen
de begrippen die in de hokjes staan. De betekenis
van de tekens isals volgt. Een 'vork' (bijvoorbeeldbij
de lijn tussen kavel enperceel) houdt indatermeerdere vankunnen zijn. Aan dekavel-kant van dielijn
is geen 'vork' getekend; dit betekent dat er van de
kavel in zo'n relatie maar één is. Dus:er kunnen
meerdere percelen opéén kavel voorkomen. Kavel
en perceel zijn in alle systemen opdezelfde manier
aan elkaar gerelateerd. Teelt, gewas enperceelsbeslag zijn gelijksoortige begrippen, afkomstig uitde
verschillende, reeds bestaande modellen en systemen (IMOT, teeltbegeleidingssystemen, TERRA).
Hetzelfde geldt voor strook, veld en blok. Tussen
haakjes staat de eigenschap diede drie begrippen
gemeenschappelijk hebben;teelt, gewas en per-

Zoals reeds aangegeven is deze oplossing slechts
een compromis. Het Agrarisch Telematica Centrum
is bezig omeenmeer permanente oplossing voordit
probleem teformuleren. Hetwordt steeds duidelijker
dat eigenlijk alleen een geografisch informatiesysteem een echte (structurele) oplossing biedt voorhet
probleem van registratie vanallerlei soorten plaatsgebonden informatie. Bemonsteringsinstanties maken langzamerhand ook voorzichtige bewegingendie
kant op, hoewel er noglang niets ligt. Metnamede
organisatorische aspecten, zoals een vast punt waar
vandaan opeen kavel gemeten zou moeten worden,
vormen eenprobleem bijderealisatie. Verschillende
bedrijven werken liever niet samen uit concurrentieoogpunt enblokkeren op die manier ook vooruitgang
op dit punt.

Kavel

Perceel

Teelt /
Gewas/
Perceelsbeslag
(opdeling /jaar)

Bewerking

Veldbeslag
Figuur 13. Datastructuur plaatsgebonden registratie.

54

Strook/
Veld/
Blok
(fijneopdeling)

Om ditte doorbreken, zouvanuit de praktijk de eis
tot uniforme afspraken gesteld moeten wordenaan
de betreffende bedrijven (bemonsteringsinstanties,
keuringsdienst, en andere). Het praktijkonderzoek
zou hierin eenrol kunnen spelen door het belang
van afspraken te benadrukken voor hetgebruikvan
de resultaten vanhetonderzoek door depraktijken
voor vervolgonderzoek.

Samenvatting
Het doel vandit project waseen informatiesysteem
voor de aardappelteelt te ontwikkelen. In het eerste
deelproject (waar dit artikel over gaat) is een informatiemodel gemaakt. Hierin isdebedrijfsregistratie

gemodelleerd en de berichtenuitwisseling met de
aardappelhandelshuizen. Naar verwachting is het
informatiemodel goed bruikbaar als basis voor de
verdere ontwikkeling van adviesmodules.

Summary
Thepurpose ofthis project was todevelop an information system forpotatoes. In thefirst part-project
(where this article is about) an information model
was made. The farm registration wasmodelled,as
well as themessages toandfrom thepotato trade
businesses. Itisexpected that the information model
will beagood basis forfurther development of advice modules.
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Suikerbieten
De invloed van gerst, maïs enaardappel alsvoorvrucht op de opbrengst en
ziekte-aantastingvansuikerbieten ineenéénop twee-teelt op zandgrond
ing. RM.T.M. Geelen,ROC Vredepeel

De invloed van gerst, maïs enaardappel alsvoorvrucht op de
opbrengst en ziekte-aantasting van suikerbieten ineen éénop
twee-teelt op zandgrond
Theinfluenceof springbarley,maize and potatoes as proceedingcrops on the yieldand
Rhizoctonia solanirootrotincidence ofsugarbeetgrownina twoyearrotation onsandysoil
ing. P.M.T.M. Geelen, ROC Vredepeel

Probleemstelling
In de zestiger en zeventiger jaren deed zich inde
akkerbouw een sterke bouwplanvernauwing voor.
Hoog renderende gewassen als aardappelen en
suikerbieten werden vaker geteeld op hetzelfde perceel. Metname opde kleine akkerbouwbedrijvenop
zandbouwland beperkte men zich tot intensieve
teelten meteen hoog saldo. Voor de vruchtwisseling
betekende dit enge rotaties. Eind zeventiger jaren
leefde de wens omtot eennogverdere beperking
van gewassenkeuze te komen. Gedacht werd aan
een éénoptwee teelt van suikerbieten, afgewisseld
met aardappelen.

Methode
In 1977 werd op de proefboerderij Vredepeel op
matig humusrijke zandgrond vruchtwisselingsonderzoek gestart waarin de mogelijkheden en consequenties van zeer intensieve bouwplannen, annex
nauwe gewasrotaties werden bestudeerd. Suikerbieten waren hierin hettoetsgewas. Teeltgegevensvan
dit gewas zijn vermeld intabel 23. Gelet opdeaard
van ende ontwikkeling bijde akkerbouw in het gebied zijn aardappelen, snijmaïs en granen bij dit
onderzoek betrokken. Het regelmatig toedienenvan
drijfmest geldt alseen gegeven,zoook denoodzaak
tot grondontsmetten c.q. het toepassen vaneen
granulair nematicide. Dezuivere voorvrucht-effecten
op deopbrengsten werden bepaald door middelvan
de aanleg van N-trappen op de suikerbieten. Aande
gewassen aardappelen, maïs en granen werden
geen waarnemingen verricht. Teeltgegevens over
deze gewassen zijn vermeld intabel 24.
Het hele proefveld is inde herfst van1983ontsmet
met Monam (300 liter per ha). Tarwestro werd
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steeds afgevoerd. Alleen in 1979is het ondergewerkt.
In 1982en 1984 kwam een lichte aantasting van
mangaangebrek voor. Hiertegen werd een bespuiting
met mangaansulfaat (9kgperha) uitgevoerd.
De proef werd als permant-proefveld aangelegd
volgens eensplit piot-schema met vier stikstoftrappen (0-30-60-90kgN perha) indesubplots.De
geteelde gewassen zijn vermeld intabel22.

Resultaten
Degewasstandvandesuikerbieten
Verschil in groei alsgevolg vande voorvrucht werd
in 1978 niet geconstateerd. Wel wasbij alle rotaties
enige stikstofreactie, dieechter alleen duidelijk naar
voren kwam waar niet met kunstmeststikstof was
bemest.
In 1980 werd weleenduidelijk groeiverschil in loofontwikkeling vastgesteld als gevolg van de voorvrucht. Nadevoorvrucht graan was deloofontwikkeling duidelijk minder dan na de andere twee voorvruchten.
In 1982 wasnade voorvrucht aardappelen de ontwikkeling vanhetgewas onregelmatiger enduidelijk
slechter dan na de andere twee voorvruchten.Het
duidelijkst kwam dit naar voren bijde laagste N-gift.
In het proefveld kwamen lichte symptomen van mangaangebrek voor.
In 1984bleven gedurende het hele seizoen debieten op het aardappelobject achter in groei ende
stand was onregelmatig. Er kwam geelverkleuring
voor, die zich scherp aftekende. Er waren lichte
symptomen van mangaangebrek aanwezig. Ophet
einde van hetgroeiseizoen trad pleksgewijs debladvlekkenziekte Cercospora op. De aantasting door

Tabel 22. De gedurende de proefjaren in de proef geteelde gewassen.

jaar

voorvrucht aardappelen

object
maïs

graan

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

aardappelen
suikerbieten
aardappelen
suikerbieten
aardappelen
suikerbieten
aardappelen
suikerbieten

maïs
suikerbieten
maïs
suikerbieten
maïs
suikerbieten
maïs
suikerbieten

zomergerst
suikerbieten
zomergerst
suikerbieten
zomergerst
suikerbieten
zomergerst
suikerbieten

Tabel 23. Enkele algemene gegevens

van de suikerbieten
1978

1980

1982

1984

Monohil
13april
30 oktober
40 ton mengmest
3 april

Agrigomono
6 april
18oktober
30 m 3 VDM
26 februari

Regins
3 april
9 oktober
40 m 3 RDM
20 februari

7,8%
5,3%
0,75%
0,46%
0,74%

niet bekend

KgO

11,4%
8,4%
0,49%
0,25%
0,56%

Agrigomono
17april
22 oktober
30 m 3 VDM
11maart
220 kg NaCIper ha
11,3%
8,6%
0,91%
0,60%
0,80%

aardappelen
maïs
graan

45
54
45

36
27
27

25
25
25

36
42
60

ras
zaaidatum
rooidatum
basisbemesting

samenstelling
mengmest/
drijfmest

drogestof
organische stof

N
p

N-voorraad
grond

2o5

Tabel 24. Enkele algemene gegevens

van de tussengewassen. De opbrengst van deze gewassen is niet bepaald.

1977

1979

1981

1983

Prominent

Ehud

aardappelen
Bintje

Aminca

-

-

170
95

160
160

180
104

150
141

180 (patentkali)

150 (patentkali)

150 (patentkali)

240 (patentkali)

Blizzard

LG11
40 kub VDM

LG11
80 kub RDM

Splenda
80 kub RDM

170
95

85
70

-

60

120 (K40)

240 (patentkali)

-

-

ras

Diva

Arkas

Havilla

niet bekend

basisbemesting
N-bemesting
P205-bemesting
KjO-bemesting

-

-

-

-

65
95

125

70

-

-

70
141

120 (K40)

160 (K40)

240 (patentkali)

150 (patentkali)

ras
basisbemesting
N-bemesting
P205-bemesting
KjO-bemesting
snijmaïs

ras
basisbemesting
N-bemesting
P 2 0 5 -bemesting
KjO-bemesting
zomergerst

-

-

47 (rijenbemesting)
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Rhizoctonia was hevig.

Wortel- ensuikeropbrengst
Gemiddeld over de jaren was de opbrengst inde
vruchtwisseling met aardappelen betrouwbaar lager
dan bij de overige gewassen. De effecten waren
over de jaren heen vergelijkbaar. Alleen in1980
bleef de opbrengst in het graanobject achter door
een relatief stikstoftekort (alsgevolg vanhet onderwerken van stro) (tabel 25).De reactie op stikstof
was bij alle voorvruchten vergelijkbaar. Het effect
van stikstof was, metuitzondering van1984, gering
(tabel 26). Deze effecten golden zowel voor de wortelopbrengst als voor de suikeropbrengst.
Het effect vande gewasrotatie neemt toe naarmate
de proef langer loopt. Wordt de suikeropbrengst in
de graanrotatie vergeleken metde maïsrotatie,dan
blijkt hetpositieve effect van graan met dejarentoe
te nemen. Het jaar 1980 vormt een uitzondering.
Hier is de stikstofbemesting te laag geweest als
gevolg van het onderwerken van stro.
De opbrengsten in de aardappelrotatie nemenmet
de jaren steeds sterker af. Ditis metname in 1984
toe teschrijven aan hetinsterke mate optredenvan
Rhizoctonia. Diteffect isweergegeven infiguur 14.

In 1978en 1980ontlopen de lijnen elkaar weinig.
Twee jaar later liggen ze reeds verder uit elkaar. In
1984 is dit effect nog sterker. De voorvrucht maïs
viel niet in negatieve zinopdoor schade alsgevolg
van het gebruik vanAtrazin.

Kwaliteit vandebiet
De eerste onderzoekbaren was er weinig invloed
van de voorvrucht op de interne kwaliteit. In 1984
was bijvoorvrucht aardappelen hetsuikergehaltehet
laagst. Dit is mede eengevolg vanhet lage plantaantal enhetgrote aandeel rotte bieten, veroorzaakt
door Rhizoctonia. In het graan-bouwplan bleek het
suikergehalte het hoogst. De invloed vande voorvrucht op de winbaarheidsindex beperkte zich tot
1978 en 1980. Toen wasde winbaarheidsindex bij
het graan-bouwplan iets lager dan bijdeoverige.Dit
werd veroorzaakt door een hoger gehalte aannatrium en kalium. In externe kwaliteit kwamen nauwelijks verschillen voor. Alleen in 1984 was het percentage koptarra bij voorvrucht aardappelen beduidend
hoger danbijde overige voorvruchten (tabel 27).
De invloed van destikstofgift was bij alle voorvruchten gelijk. Wel waser invloed vandestikstof op het
suikergehalte. Verschillen inkoptarra zijn sterk be-

Tabel25. Invloedvan devoorvrucht opdesuikeropbrengst inton per ha. DeLSDvoor vergelijking binnen dejaren isvermeld onderde
tabel,voorvergelijking binnendegewassenerachter.
voorvrucht
aardappelen
maïs
graan

1978

1980

1982

1984

9,99
10,01
10,78

9,19
9,43
8,57

9,00
10,51
11,09

4,58
7,47
9,12

Tabel26. Invloed vande stikstofgift opde suikeropbrengst inton per ha. DeLSD
tabel,voor vergelijking binnendegewassenerachter.

voor vergelijking binnen dejaren

stikstofgift

1978

1980

1982

1984

0 kg/ha
30 kg/ha
60 kg/ha
90 kg/ha

9,73
10,28
10,56
10,47

8,57
8,96
9,07
9,66

9,46
10,20
10,68
10,47

5,72
6,40
7,43
8,68
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0,70

1,01

LSD(0,05)

LSD(0,05)

LSD(0,05)

is vermeldonderde

LSD(0,05)
0,81

0,83
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Figuur 14. Oeinvloed van de stikstofgift gedurende het verloop van de proef op de suikeropbrengst.
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Tabel27. Invloedvan devoorvrucht op deinwendigeenuitwendige kwaliteitvan debiet, weergegeven perproefjaar.
suikergehalte

koptarra

grondtarra

(%)

(%)

(%)

K

1978
aardappelen
maïs
graan

18,3
18,4
18,4

9,0
9,0
8,5

7,3
7,2
7,1

21,3
20,5
24,2

1,6
1,6
1,6

1980
aardappelen
maïs
graan

16,6
16,6
16,5

9,3
11,6
11,3

8,2
8.4
8,0

25,4
24,0
28,5

1982
aardappelen
maïs
graan

16,0
16,5
16,3

7,5
7,1
6,9

9,6
9,8
9,5

1984
aardappelen
maïs
graan

12,5
13,7
14,2

20,2
13.8
13,5

LSD(0,05)
LSD (0,05p

0,7
0,4

3,7
2.4

jaar
voorvrucht

gehalte (mmol/kgbiet)
Na
K+Na

a-amino-N

winbaarheidsindex

23,0
22,1
25,8

10,9
10,2
11,7

92,2
92,4
91,2

3,7
3,4
3,5

29,1
27,5
32,0

12,0
12,3
11,6

90,0
90,6
89,1

19,5
21,8
21,9

3,9
3,2
3,1

23,4
25,0
24,9

10,0
10,8
11,7

92,0
91,4
91,5

2,5
2,6
2,8

26,1
28,5
27,4

3,6
2,4
2,3

29,7
30,9
29,7

9,2
9,9
12,4

89,8
89,4
89,9

1,2
0,9

2,5
1,2

0,7
0,4

3,0
1,4

3,0
1,1

1,0
0,5

•) Bij gelijke voorvrucht,dusbijvergelijking over de jaren.
invloed door verschillen die in 1984 optraden. In
datzelfde jaar was het natriumgehalte zonder stikstofgift hoog, hetgeen het gemiddelde in dat object
wat heeft opgetrokken. Het gehalte aan a-amino-N
nam toenaarmate meer stikstof was gegeven. Dit is
in tabel 28 weergegeven.

Ook in 1982 kwam bij de voorvrucht aardappelen
een zodanig zware aantasting voor datdit leiddetot
plantwegval. Ookbijvoorvrucht maïs leidde Rhizoctonia totplantverlies. Bijgranen als voorvrucht kwam
de schimmel ookvoor maar in geringe mate zodat
nauwelijks planten wegvielen.

Plantaantalenplantwegval

De stikstofgift was duidelijk van invloed ophetplantaantal (tabel 28). Naarmate meer stikstof was gegeven, washet plantaantal bij de oogst hoger. Bij de
hoogste stikstofgift was hetpercentage planten aangetast door Rhizoctonia in 1984 betrouwbaar minder
dan bijde overige stikstoftrappen (17% respectievelijk 51%). Ookin 1982leidde Rhizoctonia tot plantverlies, echter in mindere mate dan in 1984. Het
voorkomen was onafhankelijk vandestikstofgift.

In 1984 was deopkomst bijdevoorvrucht aardappelen 5% lager dan bij de overige objecten. Ookin
1982was de opkomst opditobject slechter.
Begin augustus kwam in 1984een aantasting van
Rhizoctonia voor, diezich sterk uitbreidde. Vooralbij
de voorvrucht aardappelen werden veel planten
aangetast. Eengroot aantal bleek bijde oogst dusdanig aangetast, dat ze niet meer konden worden
geoogst. Bij de wel geoogste bieten kwamen veel
rotte exemplaren voor. Hetpercentage planten dat is
weggevallen als gevolg van een zware aantasting
door Rhizoctonia isvermeld in tabel 29.Deplanten
die op 29 september slechts een lichte aantasting
vertoonden, zijn buiten beschouwing gelaten.
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Invloedopde bodemvruchtbaarheid
In 1984werd de bodemvruchtbaarheid bepaald(tabel 30). Naeen teeltrotatie metaardappelen leekde
grond iets te zijn verzuurd. Ookhetkaligetal en het
humusgehalte leek hier lager dan ineen éénop

Tabel28. Invloedvandestikstofgift ophetplantaantalendeinwendigeenuitwendigekwaliteitvandebiet,gemiddeldoverdeproefjaren.

30

60

90

LSD
(0,05)

82,2
16,3
11,4
6,8
24,1
2,6
26,7
10,1
90,9

84,4
16,2
10,2
7,0
23,9
2,9
26,9
11,8
90,8

85,8
16,0
9,9
7,3
24,0
2,9
26,9
13,1
90,8

2,9
0,2
1,3
0,6
1,2
0,3
1,5
0,8
0,5

N-gift(kg/ha)

plantaantal
suikergehalte
koptarra
grondtarra
K
Na
Na+K
a-amino-N
winbaarheidsindex

(1000/ha)

82,1
16,2
11,1
6,6
24,3
2,8
27,1

(%)
(%)
(%)

(mmol/kgbiet)
(mmol/kgbiet)
(mmol/kgbiet)
(mmol/kgbiet)

9,1
90,7

Tabel29. Invloed van de voorvrucht op het plantaantal bij de oogst in 1000 per hectare en het percentage planten door Rhizoctonia
aangetast op 16 augustus 1984 en op 29 september 1984 (eindoogst met alleen zwaar aangetaste planten). De LSDvoor
vergelijking binnendejarenisvermeldonder detabel,voorvergelijking binnendegewassenerachter.
% Rhizoctonia
29-9
16-8

stikstofgift

1978

1980

1982

1984

LSD(0,05)

aardappelen
maïs
graan

87,4
89,9
88,7

86,2
90,0
87,9

76,2
81,6
80,4

65,9
82,2
87,2

5,9

12,7
4,6
1,3

36,0
13,1
5,5

10,2

10,7

37,2

LSD(0,05)

Tabel30. De uitgangssituatie met betrekking tot de bodemvruchtbaarheid (1978)en
teeltsystemen(1984).
humus

pH-KCI

uitgangssituatie

5,6

5,6

aardappelen/bieten
maïs/bieten
graan/bieten

5,1
5,6
5,6

5,5
5,7
5,7

jaar

rotatie

1978
1984
1984
1984

K-getal

de verschillen in bodemvruchtbaarheid na zesjaar

Pw

P-Al

MgO

53
61
52

92
106
85

36
5
6
7

48
58
42

Tabel 31. Berekend bemestingsoverschot aanP205en Kß, gebaseerd opdebemestingaandezegewassen (tabel25)
afvoer,gemiddeldperjaar.

aardappelen
kunstmestgift
gift metdrijfmest
onttrekking

berekendoverschot

101

PA
maïs

graan

59

62

53
111
81

42

39

83

17

twee teelt metmaïs of graan. Deverschillen infosfaat- en magnesiumgehalte zijn verklaarbaar uitde
verschillen in bemesting tussen de gewassen.Aan
deze verschillen mogen geen conclusies worden

aardappelen
180

K,0
maïs

endegeschatte

graan

168

248

90
288
232

-68

146

140

-

28

verbonden. Debepalingen zijn slechts in enkelvoud
uitgevoerd. Het humusgehalte bij het aardappelbouwplan is lager dan magworden verwacht. Dit
lage gehalte beïnvloedt het kaligetal datmetbehulp
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van het humuspercentage wordt berekend. Wellicht
geeft het lage kaligetal in dit bouwplan niet geheel
de werkelijkheid weer.
De stikstofvoorraad inhetvoorjaar voor deteeltvan
suikerbieten verschilde nauwelijks nadeverschillende voorvruchten. Opbasis hiervan isgeen interactie
van de hoogte van de stikstofbemesting met de
voorvrucht teverwachten. Deze interactie bleek in de
opbrengst ook niet aanwezig.

Aaltjes
Bij onderzoek door de Plantenziektenkundige Dienst
te Wageningen in maart 1983bleek geen betrouwbaar verschil te bestaan tussen de verschillende
voorvruchtgewassen wat betreft de besmetting met
het gele bietecysteaaltje (Heterodera trifolii f. sp.
beta). Dit gold evenmin voor andere aaltjessoorten
(tabel 33). In deherfst van 1983 werd een grondontsmetting uitgevoerd, omdat ondanks de teelt van een
niet-waardplantgewas in 1983 deaantallen dusdanig
hoog waren, dat in 1984ernstige schade verwacht
mocht worden.
Het bietecysteaaltje is in 1984mogelijk van invloed
geweest op de opbrengst.
Tussen deverschillende vruchtopvolgingen speeltde
aantasting door het aaltje niet omdat het geenbetrouwbare verschillen inaantasting betreft.

De onttrekking is ingeschat aan de hand van opbrengsten dieindebetreffende proefjaren gemiddeld
op hetproefbedrijf werden behaald: 45ton aardappelen, 4,5 ton zomergerst en 50 ton maïs perha.
Cijfers voor de onttrekking en voor de gemiddelde
drijfmestsamenstelling zijn ontleend aanhet PAGVhandboek1989.

Rhizoctoniasolani
In 1982 kwam bijalle voorvruchten pleksgewijs aantasting voor. Bijmaïs enaardappelen alsvoorvrucht
leidde hettotplantwegval.
In 1984kwam er nogal wat Rhizoctonia-aantasting
voor, met name in het suikerbieten-aardappelenbouwplan. Op16augustus was hetpercentage aangetaste planten met bovengrondse symptomen na
aardappelen betrouwbaar hoger dan nagraan.Het in

Ziektenenplagen
Aphanomyces cochloides
In 1984 kon onder kasomstandigheden door het
Instituut voor Rationele Suikerproduktie teBergenop
Zoom aangrond uitdebouwvoor geen verschil tussen deobjecten worden geconstateerd. Bij alle drie
voorvruchten kwam invrij ernstige mate de schimmel
Aphanomyces voor (tabel 32).

Tabel32. Percentage planten dat op 10 en op 25 dagen na zaai onder kasomstandigheden niet was aangetast door Aphanomyces
(waarnemingen aan150 zaden perobject). 1RS 1984.
10 dagen nazaai

voorvrucht
aardappelen
maïs
graan

37
31
26

LSD (0,05)

20

25 dagen nazaai

Tabel33. Besmetting per 100 ml grond voor Pratylenchus crenatus (Pr), Paratylenchus (Pa), Heterodera-larven (Hl), overige en
saprofage aaltjes (O +S)envoor Heterodera trifoliif.sp. beta (respectievelijk levende endode cysten - levende cysten -aantal
larveneneieren); PD maart 1993.
voorvrucht

Pr

Pa

Hl

O +S

aardappelen
maïs
graan

15
80
25

2105
1430
1555

250
75
185

1630
1775
2220

491930-

32 - 7315
12 - 2700
21 - 4075

LSD (0,05)

80

1442

303

1280

43-

38 - 10225
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Heteroderatrifolii

graan, maïs of aardappelen blijken grote verschillen
in suikeropbrengst te geven. In een één op twee
rotatie metsuikerbieten blijkt graan een goede voorvrucht. Bijafwisseling met maïs blijft de opbrengstop
den duur iets achter. In combinatie metaardappelen
blijft de opbrengst gaandeweg sterk achter. De opbrengsten lopen sterker uiteen naarmate de rotatie
langer wordtvolgehouden.

Afbeelding2. Veldje met zware aantasting door Rhizoctonia in
1984.

tabel 29vermelde percentage op 29 september heeft
betrekking op de dode en zeer sterk aangetaste
planten. Planten meteen lichte aantasting zijn niet
meegeteld. Bij de suikerbieten-zomergraan-vruchtwisseling kwam Rhizoctonia-aantasting het minst
voor. Doordat aan half verrotte bieten erg veel grond
blijft hangen, neemt het percentage grondtarra toe
naarmate er meer Rhizoctonia voorkomt. De zware
aantasting in 1984is mogelijk beïnvloed doordat in
de voorafgaande herfst grondontsmettingplaatsvond.
Deze ontsmetting verlaagt de ziektewerende eigenschappen vandegrond voor Rhizoctonia.
Onkruid
Met name indebieten-aardappel-rotatie leidde melkdistel totproblemen. Ditonkruid bleek met detoegestane middelen inbeide teelten niette bestrijden.

Conclusie
In eenéénoptwee rotatie metsuikerbieten moeten
maatregelen genomen worden tegen hetgele bietecysteaaltje en Aphanomyces. De voorvruchten

Het verschil in opbrengst kan slechts gedeeltelijk
worden verklaard vanuit het verschil in plantaantal,
hetgeen kanworden veroorzaakt door de schimmel
Aphanomyces cochliodes. Het lijkt vooral aande
aantasting door Rhizoctonia solani te wijten, dat de
één optwee teelt van bieten enaardappelen niette
handhaven is. Deze schimmel treedt echter vooral
op bij eenslechte structuurtoestand (enquête voorlichtingsdienst, 1976).Als zodanig ishetniet ondenkbaar dat het voorkomen van Rhizoctonia slechts indirect samenhangt metde voorvrucht. Ooktast deze
schimmel planten aan diesub-optimaal groeien. Mogelijk isde kalitoestand vande bodem vaninvloed
geweest. Hetonderzoek zal ingewijzigde vorm worden voortgezet om een antwoord opdeze vragente
verkrijgen.
Een verslag van ditvervolgonderzoek iseveneenste
vinden indeze publikatie onder detitel 'Invloedvan
de voorvrucht endeteeltfrequentie opdeopbrengst
en ziekte-aantasting van suikerbieten, zomergerst,
aardappelen en snijmaïs opzandgrond'.

Samenvatting
Op humusrijke zandgrond werd gedurende achtjaren
een één op twee bouwplan van suikerbieten beproefd. Deze teelt werd afgewisseld metóf deteelt
van graan en maïs óf aardappelen om de waarde
van deze gewassen als voorvrucht nategaan.Bij de
teelt bleek deopbouw van depopulatie Hederodera
trifoliifs beta dusdanig sterk dathiertegen maatregelen moesten worden genomen. Verschillen tussende
voorvruchten kwamen vooral naar voren inhet optreden van Rhizoctonia. Deze aantasting leidde ertoe
dat deéénoptwee teelt vansuikerbieten incombinatie met deteelt van aardappelen naacht jaar niet
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langer rendabel kon worden voortgezet. Omeen
antwoord tevinden opde exacte oorzaak hiervan zal
de proef ingewijzigde vorm worden voortgezet.
Literatuur
Maas. P.W.Th,en J.G. Lamers. Management of the yellow beet
cyst nemathode with crop rotation,soil fumigation and granular
nematicides. Neth.J. PI.Path.94,p. 113-122(1988).

Summary
A rotational field experiment wascarried outona
sandy soil in theSouth-eastern part of TheNetherlands. Duringeight years sugarbeet wasgrownin
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the even years, while three different proceeding
crops were grown in theuneven years, oiz,cerials,
maize and potatoes. Growing sugarbeet every other
year increased the infextation oftheyellow beet cyst
nemathode (Heterodera trifolii f.sp.beta) and seedling blackleg (Aphanomyces cochloides) to highlevels. Also thedamage in sugarbeet by Rhizoctonia
solani (root rot) increased to unacceptable highlevels in the 8th year depending on the proceeding
crop. In that year 35% of the sugarbeet plantshad
moderate to severe rot symptoms after potatoes,
compared to 14% after maize and6%after cerials.
Sugar yield differences were ashigh as50percent.
The experiment lasted foranother four years tofind
measures tocontrol Rhizoctoniasolani root rot.

Granen
Stikstofvoorziening en korrelopbrengst bij wintertarwe
dr.ir. A. Darwinkel, PAGV
Rassenmengsels bijde teelt van wintertarwe
dr.ir. A. Darwinkel, PAGVening.H.P. Versluis, ROC Westmaas
Zelfverdraagzaamheid van wintertarwerassen
ing. H.W.G. Floot, ROC Ebelsheerd
Geleide ziektebestrijding in zomergerst
ing R.D.Timmerenir. W.A. Dekkers, PAGV

Stikstofvoorziening en korrelopbrengst bij wintertarwe
Nitrogen supply andyield level of winter wheat
dr.ir. A.Darwinkel,PAGV

Het huidige advies aangaande de stikstofbemesting
van tarwe werd ontwikkeld inhetbegin van dejaren
tachtig omgewassen metmeer dan 8tontarweper
hectare van voldoende stikstof te voorzien. Dit bemestingssysteem heeft goed voldaan. Door deintroductie van de hoogproduktieve rassen Ritmo en
Vivant werden in de afgelopen jaren in de praktijk
regelmatig korrelopbrengsten gehaald van 10tot
meer dan 11tonperhectare. Heteiwitgehalte in de
korrel bleek echter laag, vaak minder dan 11%. Dit
deed de vraag rijzen, of het huidige bemestingsadvies de hoogproduktieve tarwegewassen welvan
voldoende stikstof konvoorzien. Ditwas aanleiding
om tarweproeven, waarbij stikstof als variabele in het
onderzoek was opgenomen, te evalueren. Deresultaten ervan zijn uitgebreid vermeld in PAGV-verslag
nr. 205.Na het verzamelen vande gegevens aangaande korrelopbrengst, alsmede aanbod en opname van stikstof werden degemiddelden ende variaties ervan berekend. Nadien werden deeffectenvan
een verhoogde stikstofgift enderelatie tussen korrelopbrengst en N-opname bestudeerd.

gebaseerd op de voorraad minerale stikstof inde
bodem. In alle proeven werden de korrelopbrengst
en het eiwitgehalte van de korrel bepaald. In 26
proeven werd ook stro enkafgeanalyseerd, wat een
volledige setgegevens aangaande drogestofproduktie en N-huishouding opleverde. In de overige 35
proeven konden met behulp vaneengeschatte Nindex (=percentage van deopgenomen stikstof, dat
zich inde korrel bevindt) de ontbrekende gegevens
betreffende N-opname worden berekend, zodatvan
de 61 proeven een complete set gegevens werd
verkregen.
Bij deadviesbemesting werd destikstof indrie keer
toegediend. Normaliter zou het N-aanbod ongeveer
240 kgNperha(bodem-N enkunstmest-N) moeten
bedragen; door aanpassingen per proefplaats varieerde deze tussen 215 en260 kg N per ha.
Het effect van laag- en hoogproducerende rassen
kon in 32 proeven worden bestudeerd door derassen Avalon, Bussard, Camp Rémy, Monopol, Rektor
en Urban tevergelijken met die van Florida, Obelisk,
Orestis en Pagode. De effecten van een hogere
stikstofbemesting werden onderzocht door een verhoging van de eerste N-gift c.q.derde N-gift.

Materiaalenuitvoering

Resultaten

In dejaren 1983-1991 werden opmeerdere locaties
61 stikstofbemestingsproeven uitgevoerd, waarvan
17 proeven ophetPAGV-proefbedrijf te Lelystad,15
op ROC Ebelsheerd te Nieuw-Beerta, 4 opROC
Feddemaheerd teKloosterburen,5opROC Prof.Dr.
J.M. van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf, 10op
ROC Westmaas in de Hoekse Waard, 3 opROC
Rusthoeve te Colijnsplaat en7op ROC Wijnandsrade inZuid-Limburg. Het onderzoek, datindeze proeven bij wintertarwe werd uitgevoerd, hadbetrekking
op teeltmethoden, stikstofvoorziening, bakkwaliteiten
teeltextensivering enomvatte vaak meerdere rassen.
In al deze proeven was de stikstofbemesting als
proeffactor opgenomen, waarbij de adviesgift werd

Tussen dejaren ende proefplaatsen kwamen aanzienlijke verschillen voor in gewasontwikkeling en
dientengevolge in opbrengst en eiwitgehalten. De
jaarsinvloeden kwamen meestal op alle proefplaatsen op overeenkomstige wijze naar voren. In tabel
34 is de korrelopbrengst, het eiwitgehalte endeNopname alsjaarlijkse gemiddelde bijde geadviseerde bemesting vermeld.

Inleiding

Gemiddeld over alle jaren was 238 kg N perha
(kunstmest-N en bodem-N) beschikbaar. Daarvan
werd gemiddeld 206 kg N per ha door het gewas
voor de bovengrondse produktie opgenomen. Deze
opname varieerde sterk vanjaar totjaar. Werdin
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Tabel34. Jaarlijkse proefveldgemiddeldenvankorrelopbrengst,eiwitgehalteenN-opnamebijdeadviesbemesting
aantal
proeven

korrelopbrengst
(t/ha)

jaar

6
8
1
6
6
7
8
4
5

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
gemiddeld

eiwit
(korrel)

N-opname
(totaal)
(kg/ha)

(%)

9,25
9,31
7,87
9,63
7,82
8,48
8,85
9,35
8,84

11,5
12,1
12,9
13,0
13,0
12,7
11,2
12,0
13,0

205
215
189
222
232
195
192
221
235

8,75

12,3

206

Aanwezigindebovengrondseorganenbijdeoogst.

1991 vrijwel alle gegeven stikstof opgenomen, in
1985 was de opname minder dan 80%.Perton
geproduceerde tarwe werd gemiddeld 23,5 kg N
opgenomen, watresulteerde ineeneiwitgehaltevan
12,3%. Heteiwitgehalte vertoonde eenlicht negatief
verband metde opbrengst; desalniettemin werd bij
de hoge opbrengst in 1986een hoog eiwitgehalte
gemeten.
In vrijwel alle jaren lag het eiwitgehalte op een niveau van12tot 13%, hetgeen uit oogpunt van produktie en kwaliteit als gunstig kan worden beoordeeld. De vraagt rijst, ofbijhogere opbrengstniveaus
de stikstofvoorziening nog zalvoldoen. In depraktijk
werden de afgelopen twee jaren opbrengsten van
meer dan 11 tonperhaverkregen; de eiwitgehalten
waren echter laag, soms minder dan 11%. Omna te
gaan, hoehoge opbrengsten werden beïnvloed door
de N-voorziening, werden de gemiddelde proefveldopbrengsten vande61 proeven naar opbrengst

ingedeeld in drie klassen ende erbij behorende Nkenmerken vastgesteld (tabel 35).
Uit deze tabel blijkt duidelijk, datbijeen vrijwel gelijk
aanbod van stikstof de totale N-opname en deNindex stegen bij toenemende korrelopbrengsten.
Blijkbaar zijn gunstige groei-omstandigheden ook
gunstig voor de opname enverdeling van destikstof.
Toch was destijging van deopbrengst duidelijk groter dan de N-opname, waardoor het eiwitgehalte
duidelijk terug liep.
Soortgelijke ervaringen worden verkregen, als laagen hoogproduktieve rassen worden vergeleken. Bij
de laagproduktieve, bakwaardige tarwerassen bedroeg de korrelopbrengst 8,43tonperhaendeNopname 162 kg N per ha,wat resulteerde ineen
eiwitgehalte van 12,9%; bijde hoogproduktieve rassen waren deze respectievelijk 9,41 tonperha,170
kgNperha en 12,2%.

Tabel35. Eiwitgehalte, opname en verdeling van stikstof bij de geadviseerde bemesting en een indeling naar toenemende opbrengst in
drieklassen.

opbr.
klasse
I
II
III
gemiddeld
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Naanbod
(kg/ha)

korrelopbrengst
(t/ha)

eiwitgehalte

N-opname
(korrel)
(kg/ha)

Nindex

(%)

N-opname
(totaal)
(kg/ha)

236
235
242

6,42- 8,20
8,32- 9,12
9,13-10,83

12,7
12,4
11,9

191
205
221

146
161
175

76,9
78,7
79,3

238

8,75

12,3

206

161

78,4

(%)

Discussie
Gemiddeld over alle proeven werd bijtoepassingvan
het stikstofbemestingsadvies een korrelopbrengst
van 8,75tonperhaeneeneiwitgehalte van12,3%
bereikt. Gemiddeld werd 238kgNperhaaangeboden (= bodem-N enkunstmest-N); de N-opname in
de bovengrondse organen wasgemiddeld 206kg N
per ha, maar varieerde sterk tussen dejaren.Gunstige omstandigheden bevorderden niet alleen de korrelproduktie, maar ookdeopname vanstikstof.Wel
nam deN-opname per ton korrel afvan 24,7 kg N bij
een opbrengst van 7,74 ton perha, tot23,6 kgN bij
8,70 ton perha en tot22,5 kgN bij9,83 ton per ha.
Als gevolg daarvan daalde heteiwitgehalte aanzienlijk.
Gebleken is,dat met het huidige bemestingsadvies
korrelopbrengsten van10tonperhameteeneiwitgehalte van 11Vz à 12% haalbaar zijn. Hetlijkt er op,
dat metdit bemestingsadvies ook hogere opbrengsten (bijvoorbeeld 11 tonper ha)te realiseren zijn.
Het eiwitgehalte zal daarbij tot lage waarden (10a
11%) dalen, wat problemen kan opleveren bij de
afzet.
Korrelopbrengsten vanmeer dan10tonperha zijn
de laatste jaren op bedrijfsniveau behaald, veelal
met lage eiwitgehalten. Om het eiwitgehalte op een

redelijk niveau (circa 12%) te handhaven, is voor
opbrengsten boven 10tonperhaeen groter aanbod
(= bemesting) nodig. Meer duidelijkheid aangaande
deze verhoging, alsmede aangaande hettijdstipvan
toediening zalinde komende jaren door onderzoek
moeten worden gegeven.

Summary
In the Netherlands, the nitrogen recommendation
system for winter wheat dates from 1983. In this
system, the amount ofmineral nitrogen inthe soil(090 cm) is supplied by fertilizer-N upto240kgN/ha
giving good cropgrowth and development toproduce
8 - 10tons of grains per ha.An evaluation of the
results of nitrogen-dressing experiments during
1983-1991 showed a mean yield of 8,75 tlha and a
N-uptake of206 kgN/ha. Inrecent years, inexperiments and on commercial fields,yield levels of 10 to
12 tons/ha have been achieved, usually with low
protein contents. Based ontheresults of the evaluation, it can bestated, that for yield levels above 10
tons/ha thenitrogen dressing must be increasedby
about 30to40kgN/ha,primarily torealize acceptable protein contents in the grain. Further researchis
needed to optimize nitrogen dressing ofhigh-yielding
winterwheat.
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Rassenmengsels bij deteelt van wintertarwe
Variety mixtures in winter wheat growing systems
dr.ir. A.Darwinkel, PAGV en ing. H.P. Versluis, ROC Westmaas

Inleiding
Doordat de korrelprijzen en het gebruik vanbestrijdingsmiddelen onder druk staan, wordt bij granen
(wintertarwe enzomergerst) in hetgemengd uitzaaien van rassen mogelijkheden gezien om dedruk van
ziekten enplagen terug tedringen enalszodanigte
kunnen besparen opteeltkosten. De positieve aspecten van rassenmengsels worden vooral gezien bij
extensievere teeltwijze. Aan heteind van dezeventiger jaren was reeds onderzoek uitgevoerd, waarin
vooral werd gelet ophet werkingsprincipe (Darwinkel
et al., 1981). Ziektegevoelige rassen werden gemengd metresistente rassen (tegen gele roest, bruine roest, meeldauw) uitgezaaid. Duidelijk bleek dat
in mengsels de ontwikkeling vanziekten sterk werd
afgeremd, waardoor een positief effect opopbrengst
werd verkregen. Werd echter een afdoende ziektebestrijding uitgevoerd, dan bleken mengsels geen
voordeel op te leveren; de opbrengst kwam steeds
overeen met het gemiddelde van de afzonderlijke
rassen. In deafgelopen jaren is hetrassensortiment
drastisch gewijzigd. Vanuit de geïntegreerde teelt
werden mengsels gezien als mogelijkheid omop de
bestrijding van ziekten (enplagen) tekunnen besparen. Tegelijkertijd zouinzicht kunnen worden verkregen in de effecten van mengsels op de (bak)kwaliteit.

Uitvoeringvan hetonderzoek
In 1992,1993en 1994werden veldproeven uitgevoerd op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad enop
ROC Westmaas inde Hoekse Waard. Rassen voor
mengsels werden geselecteerd op basis vanopbrengst, ziektegevoeligheid en kwaliteit. Centraal in
het onderzoek stonden deproduktieve rassen Ritmo
en Vivant. Daarnaast werden meerdere rassen bij
het onderzoek betrokken; de samenstelling vande
mengsels was afhankelijk van de doelstelling. Zo
werd tenaanzien vandeziektegevoeligheid gebruik
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gemaakt van rassen als Apollo, Arminda, Estica,
Florida en Obelisk. De rassen Hereward, Trawler,
Renan, Soissons en Astron werden ingebracht uit
kwaliteitsoverwegingen.
De rassenmengsels werden samengesteld uit twee,
drie ofvier rassen, steeds ineen gelijke verhouding.
Inzaai vond steeds eind oktober/begin november
plaats met325à 350 zaden per m2. Er werd een
extensieve, opgeïntegreerd gebaseerde, teeltstrategie gevolgd, waarbij de inzet van teeltmaatregelen
(stikstof, gewasbescherming) watachterbleef bij een
gangbare teeltwijze. Binnen deze teeltstrategie werd
al dangeen ziektebestrijding uitgevoerd. In detekst
zijn beide teeltwijzen alsrespectievelijk 'extensief'en
'onbehandeld' aangegeven.
De proeven werden steeds als splitplot in vier blokken aangelegd. De netto veldjes waren 20tot40m2.
De korrelopbrengsten werden vastgesteld bij15%
vocht. Er werden korrelmonsters verzameld, waarin
het duizendkorrelgewicht en het hectolitergewicht
werden vastgesteld. Van de oogstjaren 1992en
1993 werd ook de (bak)kwaliteit bepaald. Daartoe
werd gebruik gemaakt van dewelwillende medewerking van demeelfabrieken.

Resultaten
In 1992waren de weersomstandigheden inhet voorjaar gunstig voor degroei,watresulteerde in goede
gewasbestanden met voldoende aren. Door het
warme zomerweer verliep de afrijping vlot. Legering
trad niet op. Deziektedruk was beperkt. In hetvoorjaar kwam enige meeldauw voor, met name in gevoelige rassen, alsmede wat bladseptoria; gele en
bruine roest waren vangeen betekenis. Nade bloei
breidden deziekten zich niet of nauwelijks uit,zodat
het gewas vrij gezond afrijpte.
In 1993 verliep de voorjaarsontwikkeling vanhet
gewas door het warme weer vlot. Er werden voldoende aren gevormd; legering trad niet op.Halverwege mei trad invrij ernstige mate meeldauw op, die

vrijwel alle rassen aantastten. Bruine roest kwam
vanaf eind meivoor en breidde zich sterk uit inde
gevoelige rassen. Devrij trage afrijping wasgunstig
voor de korrelvulling, zodat zeer hoge opbrengsten
konden worden verkregen.
In 1994 verliep de ontwikkeling van hetgewas in het
voorjaar traag,waardoor een hoge aardichtheid werd
gerealiseerd. De hoge temperaturen in de zomer
resulteerden ineen vlotte afrijping. Legering trad niet
op. Tot de bloei wasde ziektedruk laag; vanaf de
bloei heeft zich een sterke uitbreiding van bruine
roest voorgedaan, met nameindegevoelige rassen.

Ziekten
De gunstige effecten van hetmengen van rassenop
de ziekte-ontwikkeling kwamen ookindit onderzoek
naar voren. In hetalgemeen waren deeffecten echter vrij beperkt van omvang,wat ongetwijfeld samenhangt met devrij hoge resistentiegraad van de huidige rassen.
In ditonderzoek kwamen meeldauw enbruine roest
bij éénof meerdere rassen in ernstige mate voor,
bladseptoria inmeer of mindere mate bijalle rassen,
terwijl gele roest nauwelijks optrad. Deeffectenvan
rassenmengsels op de ziekte-ontwikkeling kon derhalve voor gele roest niet worden vastgesteld en
voor bladseptoria niet worden aangetoond.
Ten aanzien vande beide andere ziekten kwam bij
meeldauw eensterkere reactie van rassenmengsels
naar voren dan bij bruine roest. Voor meeldauw
kwam dit in 1992 in mengsels methetzeer vatbare
ras Apollo scherp naar voren;in1993,toen meerde-

re rassen in mindere mate werden aangetast, kon
geen effect op meeldauw worden aangetoond. In
1993 en 1994waser een zware druk van bruine
roest, diemet name inderassen Ritmo enSoissons
naar voren kwam. Gemengd uitzaaien met weinig
vatbare rassen deeddeaantasting bijRitmo énSoissons echter slechts weinig dalen.

Korrelopbrengsten
De oogst vande proeven konsteeds tijdig worden
uitgevoerd. Soms moest hetgeoogste produkt worden nagedroogd. Heteffect vande rassenmengsels
op de korrelopbrengst werd vastgesteld door de
opbrengst van de mengsels te vergelijken metde
gemiddelde opbrengst vande gebruikte rassen. In
tabel 36 zijn de gemiddelde korrelopbrengsten bij
beide teeltwijzen vermeld.
In tabel 36zijn degegevens vermeld vanmengsels,
die zijn samengesteld uit twee, drie of vier rassen.
Uit de resultaten blijkt, dat op beide proefplaatsen
het mengen van rassen in geen enkel jaar effect
heeft gehad op de korrelopbrengst. De korrelopbrengst vande rassenmengsels kwam steeds goed
overeen met hetgemiddelde vande rassen.
Het weglaten van fungiciden ('onbehandeld') heeft in
alle jaren, getuige de achterblijvende opbrengsten,
tot eenaanzienlijke toename vande aantastingvan
schimmelziekten geleid. De gunstige effecten van het
mengen op ziekte-ontwikkeling, met name in1992te
Westmaas, kon niet in een hogere korrelopbrengst
worden teruggevonden. Wel scoorden in1993te

Tabel36. Gemiddeldekorrelopbrengsten (kg per ha)vanmengselsenrassenbijtweeteeltwijzen.Onderzoekte LelystadenWestmaas,
1992/1994.
teeltwijze

Lelystad
1992
1993
1994
Westmaas
1992
1993
1994
gemiddeld

'onbehandeld'

'extensief'

n

mengsels

rassen

mengsels

rassen

5
9
5

9220
9570
9660

9280
9500
9700

8850
8250
9180

9000
8120
9150

7
7
5

9970
10420
7960
9470

10070
10540
7920
9500

9750
8730
7600
8730

9700
8960
7510
8740

Aantalvergelijkbareproefobjecten.
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Lelystad de mengsels van minder opbrengende,
ziektegevoeliger rassen wat beter dan de rassen
afzonderlijk, indien geen ziektebestrijding werd uitgevoerd.
Het mengen van meerdere rassen zou,fytopatologisch gezien, de ziektegevoeligheid van het gewas
verder kunnen beperken. Mengsels vandrie of vier
rassen bestonden meestal uit de rassen Ritmo en
Vivant aangevuld met één of twee andere rassen
(meestal met Estica en Hereward). De korrelopbrengsten ervan zijn intabel 37weergegeven.

ting zullen metname nadebloei tot uiting komenin
de vulling vande korrels. In tabel 38zijn degemiddelde waarden vanhetduizendkorrelgewicht en het
hectolitergewicht samengevat.

Het mengen van rassen had geen invloed opde
korrelopbrengst, ongeacht of twee, drie of vier rassen werden gebruikt bij de samenstelling vanhet
mengsel. Ookkongeen effect vanrassenmengsels
worden waargenomen, als ziektebestrijding achterwege werdgelaten.

Het kwaliteitsonderzoek werd uitgevoerd aan monsters van deoogstjaren 1992 en 1993 bijde'extensieve' teeltwijze, waarbij in het mengsel tenminste
één kwaliteitsras was opgenomen. In tabel 39 zijn
enkele gegevens van debelangrijkste kwaliteitsparametersvermeld.
Uit degegevens vandeze tabel blijkt, datde (bak)kwaliteit vanrassenmengsels volledig overeenkwam
met het gemiddelde van de rassen, waaruit het
mengsel was samengesteld. Bij geen enkele vande

Duizendkorrel-en hectolitergewichten
De effecten van rassenmengsels op ziekte-aantas-

Behalve de reeds eerder vermelde korrelopbrengst
werden ookhetduizendkorrelgewicht enhethectolitergewicht niet beïnvloed door het gemengd uitzaaien van rassen.

Korrelkwaliteit

Tabel37.Gemiddelde korrelopbrengsten (kg per ha) van rassen en mengsels van twee,drie envier rassen, bij twee teeltwijzen.Onderzoekte LelystadenWestmaas,1992/1994.
teeltwijze

tweerassen:
Lelystad
Westmaas
drierassen:
Lelystad
Westmaas
vierrassen:
Lelystad
Westmaas

'onbehandeld'

'extensief'

n

mengsels

rassen

mengsels

rassen

12
11

9370
9510

9410
9590

8500
8720

8400
8730

4
5

9750
9650

9680
9760

8890
9010

8950
8970

3
3

9710
9910

9580
9860

8920
9170

9070
9080

Aantalvergelijkbareproefobjecten.

Tabel38.Gemiddeldekorrelopbrengsten (kgperha),duizendkorrel-en
teeltwijze

korrelopbrengst
duizendkorrelgewicht
hectolitergewicht
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hectolitergewichten vanmengselsenrassenbijtweeteeltwijzen.

'extensief
mengsels

rassen

9470
49,5
78,2

9500
49,4
78,3

'onbehandeld'
mengsels
rassen
8730
47,0
77,4

8740
46,8
77,5

Tabel39.Gemiddeldewaardenvanenkelekwaliteitskenmerkenvanmengselsenrassenbijeen'extensieve'teeltwijze.
kenmerk

mengsels

rassen

12,0
279
37
0,51
72,6
223
180
3700

11,9
275
36
0,50
73,2
239
170
3710

eiwitgehalte
valgetal
sedimentatiewaarde
asgehalte
uitmalingsgraad
rekweerstanddeeg
rekbaarheiddeeg
broodvolume
Extensogramwaarden(H45,respectievelijkL45).

onderzochte kwaliteitskenmerken werd een wezenlijk
verschil geconstateerd.

Discussie
Reeds in de jaren vijftig werd door Zadoks (1959)
gewezen opde mogelijkheden van rassenmengsels
ter bestrijding vangele roest in (winter)tarwe. Inde
praktijk heeft het gemengd uitzaaien van tarwerassen nooit ingang gevonden, ookal komt hetsteeds
weer tersprake. De problemen met het samenstellen
en verhandelen van rassenmengsels, de aversie
voor mengpartijen bij meelfabrikanten, de beschikbaarheid vandoeltreffende fungiciden endete verwachten geringe effecten bij de gangbare, op produktie gerichte teeltwijze hebben daarbij eenrol gespeeld.
Ter beperking van deteeltkosten, alsook uitoverwegingen van het terugdringen van milieu-onvriendelijke
stoffen, heeft binnen de geïntegreerde teeltstrategie
de teelt van rassenmengsels weer aandacht gekregen. Uitderesultaten van hetonderzoek, uitgevoerd
tussen 1975 en 1979, werden deperspectievenvan
rassenmengsels ook vooral gezien bij een geringe
inzet van produktiemiddelen (Darwinkel, 1981). De
huidige hoogproduktieve rassen enhetmengenvan
meerdere rassen bieden wellicht meer dan voorheen
mogelijkheden binnendegeïntegreerde teeltwijze.
Evenals in voorgaand onderzoek kon het positieve
aspect van hetgemengd uitzaaien opdeziekte-ontwikkeling worden geconstateerd, maar dit heeft niet
geleid tot hogere korrelopbrengsten. Ook niet in
gevallen, waarin geen fungiciden werden gebruikt.
Blijkbaar wordt de epidemie in een mengsel inhet

begin watvertraagd, maar ineen gewasbestandvan
450 à550 aren perm 2 lijkt ditslechts tijdelijk tezijn.
Ongeacht de samenstelling vanhet rassenmengsel
en het opbrengstniveau (of groei-omstandigheden)
kwam de korrelopbrengst van het rassenmengsel
steeds goed overeen met het gemiddelde vande
rassen (figuur 15). Voor beide proefplaatsen werd
tussen beide eenzeer nauwe relatie gemeten rondom de 45°-lijn (Lelystad: r2 = 0.91; Westmaas: r2=
0.98).
Gesteld kan worden, dat gemengd uitzaaien van
wintertarwerassen bijeen gangbare c.q. geïntegreerde teeltwijze geen voordelen oplevert boven deteelt
van afzonderlijke rassen (rassenspreiding). In beide
teeltsystemen wordt de ontwikkeling van (blad)ziekten in mengsels aanvankelijk wat vertraagd, maar
het gewas heeft een zodanige, voor schimmelziekten
gunstige, gewasstructuur, datdeverschillen inziekte-aantasting na enige tijd zijn verdwenen. Dientengevolge heeft deteelt van rassenmengsels geeninvloed opde korrelopbrengst en zal niet of nauwelijks
kunnen leiden toteenverdere vermindering van de
inzet vanfungiciden.
Het gemengd uitzaaien heeft ook geen enkele invloed op de korrelkwaliteit laten zien. Ten aanzien
van alle kwaliteitsparameters scoorde het rassenmengsel eenzelfde waarde als(hetgemiddelde van)
de rassen. Dit betekent, dat toediening vaneen
kwaliteitsras het kwaliteitsniveau van een hoogproducerende tarweras wat kanverbeteren. De lagere
opbrengst ende aversie vandeverwerkende meelfabrieken tegen rassenmengsels maken, dat voor
kwaliteitstarwe het gemengd uitzaaien van rassen
slechts nadelen kent. Voor afzet als veevoer lijken
mengsels vooralsnog geen problemen opteleveren.
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Figuur 15. Korrelopbrengstvanrassenmengsels,afgezettegen hetgemiddeldevandeafzonderlijkerassen.
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Summary
In integrated farming, mixtures of varieties may reduce production costs in growing winter wheat. Mixtu-
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res of 2, 3 and 4 components were created by combining 2 productive varieties with 0, 1or 2 other varieties. Field experiments were carried out in 1992,
1993 and 1994 at 2 locations under favourable growing conditions and grain yields ranged from 7 to 12
tons/ha. Mixtures showed a reduced infection rate of
foliar diseases, but this effect was insufficient to influence grain yields. Grain yields of mixtures were comparable to the mean of the varieties, irrespective of
the use of fungicides.

Zelfverdraagzaamheid van wintertarwerassen
Self-tolerance of winter wheat varieties
ing. H.W.G.Floot,ROC Ebelsheerd

Inleiding
Uit Engels en Duits onderzoek is gebleken dattussen tarwerassen aanmerkelijke verschillen inzelfverdraagzaamheid bestaan. In eenteeltgebied alshet
Oldambt, waar vaak tarwe na tarwe en in continuteelt hetzelfde raswordt verbouwd, is hetvangroot
belang om te onderzoeken of de geteelde rassen
zelfverdraagzaamheid tonen of dat beter vanras
gewisseld kanworden. Indeherfst van 1988 isdaarom een proefveld aangelegd op de proefboerderij
Ebelsheerd te Nieuw-Beerta om hierin meer inzicht
te krijgen.

Proefopzet
Het proefveld is aangelegd opeenzware kalkarme
zeekleigrond (62% afslibbaar; 3,7% organische stof;
1,8% koolzure kalk).
Het onderzoek werd gestart in 1989na voorvrucht
wintertarwe, ras Obelisk. Hetonderzoek werd afgesloten in 1993, gevolgd door wintertarwe, rasFlorida.
De rassen Obelisk (Ob), Okapi (Ok)en Kraka(Kr)
werden beproefd in drie graanrotaties, te weten in
continu-teelt en in afwisseling met wintertarwe (wt)
en wintergerst (wg). Bij de continu-teelt werden de
rassen elkjaar op dezelfde plaats geteeld. In tabel
40 iseen overzicht gegeven vandeproefopzet.
Bijwintertarwe werd steeds uitgegaan van een zaai-

dichtheid van375zaden perm ;bij wintergerstvan
275 zaden per m2.
De teelttechniek was in alle jaren gericht op het
verkrijgen van hoogproducerende gewasbestanden.
Onkruiden werden chemisch bestreden; vanwege
duist werd elk jaar isoproturon ingezet. Deziektebestrijding was steeds gericht op aarziekten en werd
meestal met een combinatie van Tilt en Sportak
uitgevoerd. Bladluizen werden afhankelijk van de
mate waarin zevoorkwamen, bestreden metPirimor.
Ter voorkoming van legering werd tarwe elk jaar
twee keer bespoten met1liter CCC per ha.
De stikstofbemesting werd afgestemd opdebodemvoorraad aanminerale N. Bij tarwe werd in tweeof
drie keer stikstof toegediend; de N-gift bij gerstwas
wat lager enwerd intwee keer gegeven. Fosfaaten
kali werden naar ingeschatte behoefte toegediend.
Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar
de jaarlijks verschenen 'Proefveldverslagen voor de
klei-akkerbouw in Groningen en Friesland' (Floot,
1990, etc).

Resultaten
De rotaties II en III hebben eenzelfde vruchtopvolging, waarbij de rassen Obelisk, Okapi enKrakaom
het andere jaar worden geteeld, vrijwel steeds na
wintergerst. Door deze opzet kunnen de resultaten
vandecontinu-teelt elkjaar met die van een één-optwee teelt worden vergeleken.

Tabel 40. Zaaidatumendevruchtopvolging binnendrie graanrotaties gedurende 1988-1994.
jaar

zaaidatum

rotatieI

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

20-09-87
26-10-88
10-10-89
02-10-90
12-10-91
14-10-92
30-10-94

wt: Obelisk
Ob, Ok, Kr
Ob, Ok, Kr
Ob, Ok, Kr
Ob, Ok,Kr
Ob, Ok, Kr
wt: Florida

rotatieI
wt: Obelisk
Ob, Ok, Kr
wg: Hasso
Ob, Ok, Kr
wg: Grete
Ob, Ok,Kr
wt: Florida

rotatieI
wt: Obelisk
wt: Frühprobst
Ob, Ok, Kr
wg: Intro
Ob, Ok,Kr
wt: Frühprobst
wt: Florida
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In alle jaren werden goede gewasbestanden bereikt
en de korrelopbrengsten lagen op een behoorlijk
niveau. In tabel 41 zijn deopbrengsten vermeldvan
Obelisk, Okapi en Kraka van beide vruchtopvolgingen indevijf onderzoeksjaren.
Duidelijk blijkt, dat eencontinu-teelt vanalle rassen
resulteert in achterblijvende opbrengsten. Na vijf
teeltjaren bleef de opbrengst ongeveer 10%achter
bij dievaneenvruchtopvolging, waarbij afgewisseld
werd met wintergerst. Hetachterblijven van de continu-teelt lijkt niet gelijk voor de onderzochte rassen
(figuur 16).Bij Okapi, maar vooral bij Kraka trad bij
continu-teelt inhettweede teeltjaar een aanzienlijke
daling op.Bij Obelisk trad eerst na het derde teeltjaar een forse dalingin.
De effecten van continu-teelt van tarwerassen op het
duizendkorrelgewicht waren beperkt van omvang.
Wel werd na wintergerst als voorvrucht veelal een
iets hoger duizendkorrelgewicht gemeten.

Obelisk één van de betere rassen, die voor een
korte duur continu-teelt goed kan verdragen.
Na drie jaar continu-teelt gaf Obelisk eenopbrengstreduktie van 1%, Okapi 3%en Kraka 5%.Navijf
jaren continu-teelt was er nauwelijks nog sprakevan
rasverschillen en bedroeg de opbrengstreduktie
ongeveer 10%.
Effecten van opbrengstderving incontinu-teeltenvan
tarwe worden vaak in verband gebracht metde
schimmel tarwehalmdoder. In dit onderzoek is deze
schimmel nauwelijks opgetreden en ook andere
voetziekten, zoals oogvlekkenziekte hebben geen
problemen gegeven.

Conclusie
Op devraag oferbijcontinu-teelt verschil tussende
rassen zou optreden, is uit veldproeven gebleken,
dat Obelisk en in mindere mate Okapi continu-teelt
aanvankelijk beter verdragen dan Kraka, maar datde
verschillen na vijf teeltjaren vrijwel warenverdwenen.
De opbrengsten bleven daarbij circa 10% achter bij
een vruchtopvolging van tarwe/gerst.

Discussie
Continu-teelt van wintertarwe komt opdezeer zware
zeeklei van het Oldambt vrij algemeen voor. Over
mogelijke rasverschillen bij deze teeltwijze is weinig
bekend. Uitonderzoek aandeUniversiteit van Kielin
het begin van dejaren tachtig werden tussen rassen
duidelijke verschillen ingewasontwikkeling enkorrelopbrengst aangetoond. In h^t onderzoek, dattussen
1989 en 1993werd uitgevoerd op het ROCEbelsheerd te Nieuw- Beerta, bleek Kraka duidelijk scherper te reageren opcontinu-teelt danObelisk; Okapi
nam een tussen positie in.Ook Christen (1994) vond

Samenvatting
Op het ROCEbelsheerd werd inde jaren 1990tot
en met 1993onderzoek verricht naar de matevan
zelfverdraagzaamheid van een drietal wintertarwerassen in vergelijking met een ander tarweras of
wintergerst als voorvrucht. Het ras Obelisk hadna
tweejaar continu-teelt nog eenzelfde opbrengst,

Tabel41. KorrelopbrengstenvanObelisk,OkapienKrakaineencontinu-teelt eneenéénoptwee-teeltgedurende 1989-1993.

ras: Obelisk
continu-teelt
éénoptwee-teelt
ras: Okapi
continu-teelt
éénoptwee-teelt
ras: Kraka
continu-teelt
éénoptwee-teelt
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1989

1990

1991

1992

1993

9470
9470

9330
9370

8520
8580

8210
8480

9910
10910

7580
7580

8430
8250

8210
8440

7970
8520

9520
10420

7560
7560

7760
7900

7750
8180

7390
8140

9260
10350

106
104
102

100
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Figuur 16. Relatieveopbrengstcontinu-teelttenopzichtevanvruchtwisseling.Eénoptwee-teeltis iederjaarop100 gesteld.

maar daalde toen sterk naar 91% navijf jaar. Kraka
bleek het minst geschikt voor continu-teelt; de opbrengst daalde regelmatig tot89%navijf jaar. Okapi
nam een tussenpositiein.
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Summary
From 1990to 1993research was carried outatRegional Research Station Ebelsheerd into the degree of
self-tolerance of three varieties of winter wheat in
comparison with another wheat variety or winter
barley asapreceding crop. The variety Obelisk produced thesame yield after two years of continuous
cultivation, but after five years fell considerably to
91%. Kraka proved tobethe least suitable for continuous cultivation; the yield regularly fell to89% after
fiveyears. Okapilay somewhere inbetween.
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Geleide ziektebestrijding inzomergerst
Supervised disease control in spring barley
ing R.D. Timmer en ir.W.A. Dekkers, PAGV

Inleiding
Door alleen eenziektebestrijding uit te voeren wanneer dat werkelijk noodzakelijk is, kunnen de teeltkosten vanzomergerst worden verlaagd, en tevens
het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden beperkt. Om nauwkeurig te kunnen
bepalen of eenbespuiting aldanniet rendabel is, is
het nodig eensysteem vangeleide ziektebestrijding
beschikbaar te hebben, zoals EPIPRE in wintertarwe. Bijeendergelijk systeem worden meteencomputer berekeningen uitgevoerd tenaanzien van ziekte-aantasting en gewasschade, alsmede van effect
en kosten van bestrijding, en wordt uiteindelijk het
rendement van een bespuiting bepaald. Bij wintertarwe isgeblekendat door het gebruik van EPIPREhet
mogelijk is eenzelfde gewassaldo te verkrijgen met
minder bespuitingen, en zonder extra risico. Het
EPIPRE-systeem heeft daarom model gestaan voor
de ontwikkeling van eensysteem voor geleide bestrijding van ziekten en plagen in zomergerst. De
benodigde gegevens hiervoor zijn verzameld inproeven diezijn uitgevoerd indeperiode 1989 t/m 1991.
Daarna is een model ontwikkeld (FORTRAN-programma opde VAX) voor debestrijding van(echte)
meeldauw (Erysiphe graminis), omdat dit de meest
voorkomende en belangrijkste schimmelziekte in
zomergerst is. Vervolgens is in de jaren 1992 t/m
1994 dit model geverifieerd, en vergeleken met het
gangbare advies voor meeldauwbestrijding.

Proefopzetenuitvoering
In vervolg op het onderzoek van Hoek (Jaarboek
1989/1990, pagina 297-304) zijn van1991 t/m 1994
ziektebestrijdingsproeven uitgevoerd op ROCKooyenburg (noordoostelijk zand), envan1992 t/m 1994
op ROCRusthoeve (zuidwestelijke zeeklei). In deze
proeven werd op verschillende tijdstippen met een
fungicide gespoten, omverschillen in ziekte-aantasting te verkrijgen. Gedurende het seizoen werd op
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een aantal tijdstippen de ziekte-aantasting vastgelegd. Demethode die hierbij gehanteerd werd,was
gelijk aandiebij het EPIPRE-systeem; dit betekent
dat aan40 halmen werd vastgesteld welk percentage vande bovenste drie bladeren ziekte-aantasting
vertoonde, envoorts datwerd geschat welk percentage van hetbladoppervlak was aangetast. Doorhet
percentage aangetast bladoppervlak te vermenigvuldigen metde duur vande aantasting konde mate
van ziekte-aantasting bepaald worden, en werd dit
vastgelegd in zogenaamde 'percentagedagen'. Het
tijdstip van bespuiten werd enerzijds bepaald doorde
mate vanaantasting (spuiten volgens het model,of
spuiten volgens hetgangbare advies: 'Alsvanaf het
eerste-knoop-stadium meeldauw aanwezig is op het
derde blad vanboven'). Anderzijds werd er ook op
vaste tijdstippen eenbestrijding uitgevoerd (spuiten
volgens gewasstadia). In de praktijk betekende dit
dat er voor de eerste keer gespoten werd rondom
F6/DC 31 (eerste knoop-stadium), een tweede bespuiting werd uitgevoerd tussen F8en F9/DC 47-49
(verschijnen vlagblad), en een derde bespuiting bij
het inaarkomen/staan (F10.3-F10.5/DC 55-59).De
proeven werden steeds uitgevoerd met het (meeldauwgevoelige) ras Prisma; alleen in 1994werden
naast Prisma nog twee andere rassen uitgezaaid.De
ziektebestrijdingen werden veelal uitgevoerd met1,0
liter Corbel (fenpropimorf) perha, of met0,5liter Tilt
(propiconazool) per ha.

Resultaten
Meeldauwmodel
Bij deontwikkeling van hetmodel voor de bestrijding
van meeldauw ingerst iseen aantal uitgangspunten
overgenomen, die in EPIPRE ontwikkeld zijn. Eris
verondersteld dat ereen relatie bestaat tussen:
1. hetaantal door meeldauw aangetaste bladerenin
het monster en het gemiddelde percentage door
meeldauw aangetast blad inhet gewas;

2. de snelheid van ontwikkeling van de meeldauw
en de bezettingsgraad met meeldauw;
3. de snelheid van ontwikkeling van meeldauw en
het ras;
4. de snelheid van ontwikkeling van meeldauw en
de grondsoort;
5. de snelheid van ontwikkeling van meeldauw en
de stikstofvoorziening;
6. de duur dat het blad aangetast is en de korrelopbrengst; er wordt verondersteld dat voor elke dag
dat bladeren met meeldauw zijn aangetast, deze
aantasting een hoeveelheid opbrengst kost.
In het model wordt verder verondersteld dat bij een
bespuiting dat deel van de meeldauw wordt bestreden, dat evenredig is met de efficiency waarmee het
middel meeldauw bestrijdt. Tot het moment dat het
middel is uitgewerkt, wordt verondersteld dat de
meeldauw geen schade veroorzaakt. Op het moment
dat het middel uitgewerkt is, begint een nieuwe ontwikkeling van meeldauw met een begin-infectie die
groter is naarmate het gebruikte middel minder effectief meeldauw bestrijdt. Het netto rendement van een
bestrijding is het verschil tussen de schade die wordt
veroorzaakt als men niet bestrijdt, en de overblijvende schade alsmede de kosten van een bespuiting.

ROC Kooyenburg

bespuitingen. Een driemalige ziektebestrijding had
het beste resultaat:ten opzichte van het onbehandelde object werd de meeldauwaantasting met 75%
gereduceerd en werd een opbrengstverhoging verkregen van 1800 kg per ha (tabel 42).
1992
De aantasting door meeldauw was in 1992 aan het
begin van het seizoen relatief zwaar. Er trad gedurende het seizoen echter geen uitbreiding op, terwijl
de aantasting tot aan het eind van seizoen beperkt
bleef tot maximaal 5% van het bladoppervlak van de
bovenste drie bladeren (figuur 17). Meeldauw was de
enige ziekte van betekenis; aan het eind van het
seizoen trad nog enige dwergroest {Puccinia hordei)
en netvlekkenziekte (Drechslera teres) op. De ziektebestrijdingen hadden slechts weinig effect op de
(beperkte) ziekte-aantasting; ook het effect op de
korrelopbrengst was zeer beperkt en niet significant
(tabel 42). Omdat de meeldauwaantasting aan het
begin van het seizoen relatief zwaar was, was het
zowel volgens de bestaande adviesnormen als volgens het meeldauwmodel rendabel om in het eerste
knoop-stadium (F6 of DC 31) een bestrijding uit te
voeren. Dit bleek achteraf dus niet nodig geweest te
zijn. Later in het seizoen werden geen bestrijdingen
meer geadviseerd.

1991

1993

Vanaf begin mei begon zich in het gewas meeldauw
te ontwikkelen, welke uitgroeide tot een zware aantasting aan het eind van het seizoen (figuur 17).
Meeldauw was de enige schimmelziekte die in het
gewas voorkwam. De gewasbespuitingen hadden op
alle tijdstippen een goede werking. Er zijn daardoor
grote verschillen in de mate en het verloop van de
meeldauwaantasting ontstaan (figuur 18). Door de
aantasting uit te drukken in zogenaamde 'percentagedagen' kon een goede relatie vastgesteld worden
met de opbrengst(derving) (figuur 19).
Bij de éénmalige ziektebestrijdingen bleek een bespuiting bij het zichtbaar worden van het vlagblad
(F8 of DC 37) het meeste rendement op te leveren.
Een tweede ziektebestrijding daarvoor of daarna
verbeterde het totale bestrijdingseffect maar weinig,
vermoedelijk vanwege enige 'overlap' tussen de twee

Aan het einde van de uitstoelingsfase werden reeds
op 70% van de bovenste drie blaadjes één of meerdere puistjes meeldauw geconstateerd. Dit aantastingsniveau was volgens het model voldoende hoog
om rendement van een bespuiting te hebben. Ook
de gangbare bestrijdingsdrempel voor de bestrijding
van meeldauw werd overschreden. De meeldauwaantasting breidde zich echter, evenals in 1992, niet
uit; gedurende het gehele seizoen bleef slechts een
aantasting van minder dan 2%van het bladoppervlak
van de bovenste drie bladeren aanwezig (figuur 17).
Vanaf begin juni (bij het in aar komen) begon zich
netvlekkenziekte en dwergroest in het gewas te
ontwikkelen. Eind juni vertoonde 50% van de bovenste twee bladeren een aantasting door netvlekkenziekte, en 20% een aantasting door dwergroest. Het
gemiddelde percentage aangetast bladoppervlak was
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Figuur 17. Effect van fungicidebespuiting opverloop van degemiddelde meeldauwaantasting gedurende het groeiseizoen opde bovenste
drie bladlagen (inpercentage aangetast bladoppervlak) bijzomergerst (Prisma); ROC Kooyenburg 1991.

Figuur 18. Verband tussen de mate van meeldauwaantasting (uitgedrukt in percentagedagen) en de korrelopbrengst van zomergerst
(Prisma); ROC Kooyenburg 1991.
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Figuur 19. Verloop vande gemiddelde meeldauwaantasting gedurende het groeiseizoen op de bovenste drie bladlagen (inpercentage
aangetast bladoppervlak) bij zomergerst (Prisma); ROCKooyenburg 1991-1994.

Tabel 42. Effect van tijdstip van ziektebestrijding opde(relatieve) korrelopbrengst van zomergerst (Prisma);
ROC Kooyenburg 1991-1993.
1991

1992

1993

onbehandeld (inton/ha)

4,2

5,9

6,8

DC 31
DC 39
DC 57
DC 31 +39
DC 31 +57
DC 39 + 57
DC 31 + 39 + 57

113
128
111

102

104
102
101

122
126
142

106/107 '

LSD (0,05)

-

104/108

-

-

104/107

102

14

1991 :alle bespuitingen met 0.5 l/haTilt.
1992 t/m 1994: alle bespuitingen met1,0l/haCorbel.
= 2egetal: 2ebespuiting Tilt i.p.v.Corbel.
" =2egetal:3xTilt+Corbel i.p.v.3xCorbel.

echter niet hoger dan ruim1%.
Bespuitingen met Corbel (1,0 liter per ha) hadden
geen effect opde aantasting met netvlekkenziekte,
maar verminderde wel de aantasting door dwergroest (sterk) enmeeldauw (licht). Een late bespuiting
met Tilt (0,5 liter per habij hetinaarkomen) vermin-

derde zowel deaantasting door meeldauw en dwergroest als deaantasting door netvlekkenziekte.
De bespuitingen met Corbel hadden een positief
(maar niet significant) effect op de opbrengst; een
late bespuiting metTilt leverde weleen significante
meeropbrengst opvan 550kgperha(effect op net-
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vlekkenziekte).
Een vroege bestrijding van meeldauw, die zowel
door het meeldauwmodel als via de gangbare bestrijdingsnorm werd geadviseerd, bleek achteraf niet
rendabel (tabel 42). Het model voorziet niet in een
advies bij de bestrijding van netvlekkenziekte en
dwergroest.

Vanwege een verwoestende hagelbui eind juli ging
de proef helaas verloren, en konden geen opbrengstbepalingen worden uitgevoerd. Hierdoor was het niet
mogelijk de relatie tussen de mate van ziekte-aantasting en de korrelopbrengst vast te stellen, en aan
te geven of ziektebestrijding in 1994 zinvol is geweest of niet.

1994

1991 t/m 1994

Gedurende de uitstoelingsfase werden reeds symptomen van netvlekkenziekte in het gewas waargenomen. In het eerste knoop-stadium (begin juni) vertoonde bij Prisma 14% en bij Reggae 20% van de
bovenste drie bladeren symptomen van deze ziekte.
Bij Prisma en Délita was op dat moment ook al
meeldauw aanwezig; respectievelijk 69% en 22%
van de bovenste drie bladeren vertoonde symptomen. Het model adviseerde bij Prisma een meeldauwbestrijding uit te voeren (het model voorziet
zoals eerder vermeld niet in een bestrijdingsadvies
voor andere schimmelziekten); ook volgens de gangbare adviesnormen zou een bestrijding noodzakelijk
zijn. Eind juni (bij het in aar komen) was het percentage bladeren met symptomen van netvlekkenziekte
bij Prisma en Reggae (op het onbehandelde object)
toegenomen tot respectievelijk 6 1 % en 47%; de
meeldauwaantasting bij Prisma en Délita was toegenomen tot respectievelijk 95% en 86%. Vanaf eind
juni nam het percentage aangetast bladoppervlak
snel toe (figuur 17). In deze periode ontstond er ook
nog een lichte (Prisma en Délita) tot vrij zware (Reggae) aantasting met bladvlekkenziekte (Rhynchosporiumsecalis).

In alle onderzoeksjaren werd reeds tijdens de uitstoelingsfase een relatief ernstige aantasting met
meeldauw geconstateerd. Alleen in 1991 (en mogelijk in 1994), toen de aantasting zich gedurende het
verdere groeiseizoen sterk uitbreidde was een vroege inzet van een fungicide (eerste knoop-stadium)
rendabel. Het model adviseerde wel ieder jaar, mede
gebaseerd op de resultaten van 1991, om al vroeg
een eerste meeldauwbestrijding uit te voeren;ook de
bestrijdingsdrempels van het gangbare advies werden al vroeg in het seizoen overschreden. Een bestrijding van meeldauw in een later gewasstadium
leverde in het algemeen een beter effect op, en vergrootte daarmee de kans op een rendabele inzet van
een fungicide. De bestrijding van meeldauw kon
zowel met Tilt als met Corbel op een goede manier
worden uitgevoerd. Wanneer behalve meeldauw ook
andere bladziekten aanwezig waren, zoals dwergroest, netvlekkenziekte of bladvlekkenziekte had Tilt,
vanwege de bredere werking, een beter effect. Dwergroest werd ook door Corbel zeer goed bestreden.

Er was geen enkel effect van de eerste ziektebestrijding (0,5 liter Tilt per ha) te constateren op de meeldauwaantasting. Volgens het model, en ook de
gangbare adviesnormen, was een tweede meeldauwbestrijding noodzakelijk. Bij alle drie rassen
werd door een tweemalige bestrijding de totale ziekte-aantasting met 70% verminderd. Zowel bladvlekkenziekte als meeldauw werd vrij goed bestreden
(60%-90% minder aantasting); het effect op netvlekkenziekte was echter zeer beperkt (20%-25% minder
aantasting). Meeldauw werd vooral door de late
bespuiting (bij het in aar komen) bestreden; de bladvlekkenziekte (bij Reggae) werd het best bestreden
door een tweemalige ziektebestrijding.

1992

80

ROC Rusthoeve

In 1992was meeldauw de enige schimmelziekte van
betekenis; aan het eind van het seizoen werden ook
nog enkele symptomen van dwergroest waargenomen. De aantasting door meeldauw was gedurende
het gehele seizoen gering, en bleef beperkt tot 2%
van het bladoppervlak van de bovenste drie bladeren
aan het eind van het seizoen (figuur 20). Zowel het
meeldauwmodel als het gangbare advies gaven aan
dat een meeldauwbestrijding niet rendabel was.
De verschillende ziektebestrijdingen hadden een
zeer beperkt, niet significant, effect op de meeldauwaantasting.

1993

1992

--o-- 1994

30
25

o
<
-J

m

<
H
LU

20

15

O
Z

<
<

10

_L

0 àr-

6

11 16 21

26

31

mei

-•:£_"•!.

^5=1

10

15 20

DATUM

5

juni

._- -&25

30

•~o

L
10

15

Figuur 20. Verloop vande gemiddelde meeldauwaantasting gedurende hetgroeiseizoen op de bovenste drie bladlagen (in percentage
aangetast bladoppervlak) bijzomergerst (Prisma); ROC Rusthoeve 1992-1994.

Geheel in tegenstelling totde aantastingscijfers wa
ren er tussen de korrelopbrengstcijfers grote signifi
cante verschillen. Intensieve bespuitingen (3x) mei
Corbel of Tilt+Corbel leverden een meeropbrengs'
op van 1200-1300 kgperhatenopzichte van onbe
handeld (tabel 43). Bijeen enkelvoudige oftweevou
dige bespuiting werd een meeropbrengst behaald
van gemiddeld bijna 800kgperha. Gezien hetverschil tussen een tweemalige (7,9 ton perha) en een
driemalige bespuiting (8,5 tonperha)iseen vroege
ziektebestrijding ook belangrijk (en rendabel) geweest.
1993
Aan het einde van de uitstoeiingsfase-werden op
50% van de bovenste drie bladeren één of meer
puistjes meeldauw gevonden. Dit aantastingsniveau
was voor het model, en voor het gangbare advies,
voldoende om een bestrijding teadviseren. De meeldauwaantasting breidde zich echter niet uit;gedurende hetgehele seizoen bleef eenhele lichte aantasting aanwezig (< 1% bladoppervlak), vooral opde
onderste bladeren (figuur 20).Vanaf begin juni (bij
het in aar komen) begon zich netvlekkenziekte en

dwergroest in het gewas te ontwikkelen. Eind juni
was 70% vandebovenste twee bladeren aangetast
door netvlekkenziekte (gemiddelde aantasting4,5%
bladoppervlak), en bijna 60%door dwergroest
(gemiddelde aantasting 8,4%). Bespuitingen met
Corbel hadden geen effect op de aantasting met
netvlekkenziekte, maar welwerd de aantastingmet
dwergroest ersterk door verminderd. Naarmate later
was gespoten, washet effect sterker. Eenlatebespuiting met Tilt had slechts een beperkte extra
waarde bij de bestrijding vandwergroest, welwerd
de aantasting met netvlekkenziekte erdoor gehalveerd.
Ondanks heteffect opdemate van ziekte-aantasting
had geen vande bespuitingen eensignificant effect
opde korrelopbrengst (tabel 43).
1994
In 1994werden aan het einde van de uitstoeling
reeds symptomen van netvlekkenziekte waargenomen. Begin juni (eerste knoop-stadium) vertoonde
14% vande bovenste drie bladeren bij Prismanetvlekken. Meeldauw kwam ookin lichte mate voorbij
Prisma en Délita;hetmodel adviseerde demeel-
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Tabel 43. Effect van tijdstip van ziektebestrijding op de (relatieve) korrelopbrengst van zomergerst (Prisma);
ROC Rusthoeve 1992-1994.
1992

1993

1994

7,2

7,6

7,1

101
99
99

99

112
111

110
118/116

106
97
105

onbehandeld (in ton/ha)
DC 31
DC 39
DC 57
DC 31 +39
DC 31 + 57
DC 39 + 57
DC 31 + 39 + 57

107
107

LSD (0,05)
1992
1993
1994
*

:bespuitingen met 0.5l/haTilt + 0,5 l/ha Corbel.
:bespuitingen met 1.0 l/ha Corbel.
:bespuitingen met 0,5 l/ha Tilt.
= 2e getal: 3x 1,0l/ha Corbel in plaats van 3x 0,5 l/ha Tilt •
= 2e bespuiting 0,5 l/ha Tilt in plaats van 1,0 l/ha Corbel.

dauw niet te bestrijden. Volgens het gangbare advies
was een bestrijding al wel noodzakelijk. Eind juni (bij
het in aar komen) had de netvlekkenziekte zich fors
uitgebreid; bij Prisma vertoonde nu 60% van de
bovenste drie bladeren symptomen. Ook de meeldauwaantasting breidde zich (vooral bij Prisma) uit.
Gedurende de eerste helft van juli nam de netvlekkenziekte nog verder toe (tot 80% bij Prisma), terwijl
de meeldauwaantasting gelijk bleef (45% bij Prisma).
Hoewel een hoog percentage bladeren symptomen
van ziekte-aantasting vertoonde, was de mate van
aantasting beperkt. Het percentage bladoppervlak
dat door netvlekkenziekte werd aangetast, bleef bij
Prisma beperkt tot 3,5% en bij meeldauw tot slechts
1,5% (figuur 20).
Het effect van een ziektebestrijding (zowel laat als
vroeg) op de uiteindelijke aantasting door zowel
netvlekkenziekte als meeldauw was zeer beperkt.
Geen van de ziektebestrijdingen gaf een significante
meeropbrengst (tabel 43).

1992t/m 1994
Ook op ROC Rusthoeve werd in alle onderzoekbaren reeds tijdens de uitstoelingsfase een aantasting
met meeldauw geconstateerd. In geen van de jaren
breidde de aantasting zich gedurende het verdere
groeiseizoen sterk uit, en leek een bestrijding (vroeg
of laat) niet rendabel. Het model adviseerde in 1993
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0,5 l/ha Corbel.

echter wel een vroege meeldauwbestrijding uit te
voeren. Deze bleek achteraf niet nodig.Op basis van
de gangbare bestrijdingsdrempel werd behalve in
1993 ook in 1994 geadviseerd een vroege meeldauwbestrijding uit te voeren; deze bleken beide
achteraf niet rendabel. Dat een lichte meeldauwaantasting wel degelijk schade kan doen bleek in 1992,
toen ziektebestrijding meer dan 1200 kg per ha opleverde; waarom dit in dat jaar wél veel schade deed,
en in anderejaren niet is niet te verklaren.
In twee van de drie onderzoekbaren kwamen behalve meeldauw ook andere bladziekten in de proef
voor, zoals netvlekkenziekte en/of dwergroest. Dit
maakte het moeilijk een relatie tussen de meeldauwaantasting en de opbrengstderving vast te stellen.

Brouwkwaliteit
Veel zomergerst wordt afgezet als brouwgerst, waarvoor een aantrekkelijke premie wordt betaald. De
uitbetaling van deze premie is afhankelijk van het
volgerstpercentage (korrelfractie > 2,5 mm) en het
eiwitgehalte. Een ernstige ziekte-aantasting van met
name de bovenste drie bladeren heeft een negatief
effect op onder andere de korrelvulling. Hierdoor
wordt niet alleen een lagere opbrengst verkregen,
maar blijft ook het volgerstpercentage achter. In
1992 en 1993 is het effect van ziektebestrijding op

het percentage eiwit endekorrelsortering nagegaan.
In de onderzochte jaren was het eiwitgehalte heel
laag (kwaliteitseis: tussen 9,5% en 11,5%); heteffect
van intensieve ziektebestrijding op het eiwitgehalte
was zeer wisselend (tabel 44). Dekorrelgrootte werd
wel significant verbeterd door ziektebestrijding; dit
kwam het sterkst tot uiting in de korrelfractie >2,8
mm. Het volgerstpercentage was in alle jaren al
hoog (kwaliteitseis: > 90%), waardoor het positieve
effect van ziektebestrijding beperkt bleef.

Samenvatting
Van 1991 t/m 1994is op de ROC's Kooyenburg
(zand) en Rusthoeve (klei) onderzoek uitgevoerd
naar de mogelijkheden vangeleide ziektebestrijding
bij zomergerst. Metbehulp van gegevens van 1991,
en eerder uitgevoerd onderzoek, is een model ontwikkeld waarmee de schade door meeldauw kan
worden berekend. Tevens kan worden bepaald of de
inzet vaneenfungicide rendabel zalzijn. Van 1992
t/m 1994is het model getoetst. Op beide locaties
kwam inalle onderzoeksjaren alvroeg (aan heteinde vande uitstoelingsperiode) meeldauw in het gewas voor. Het blijkt echter bijzonder moeilijk te bepalen of eenmeeldauwaantasting vroeg inhetseizoen
uiteindelijk schade aan deopbrengst zal doenof

niet. De ontwikkeling isnamelijk sterk afhankelijk van
de weersomstandigheden tijdens het verdere groeiseizoen. Het model bleek in eenaantal gevallen te
sneltoteen meeldauwbestrijding teadviseren.Alleen
op ROCKooyenburg in 1991en 1994ontwikkelde
de meeldauw zich sterk vanuit devroege beginaantasting, enwas later in het seizoen een bestrijding
noodzakelijk. Wanneer echter het gangbare meeldauwadvies gevolgd wordt, is (bij Prisma) vrijwel
altijd, bij begin schieten, een meeldauwbestrijding
noodzakelijk.
In 1993 en1994trad behalve meeldauw ook netvlekkenziekte en/of dwergroest op (waarvoor het model
geen bestrijdingsadvies geeft);ditmaakte hetbijzonder moeilijk de relatie tussen de meeldauwaantasting
en de opbrengstschade vast te stellen. Door een
forse hagelbui ging bovendien de proef opROC
Kooyenburg in 1994 verloren. Degegevens om het
modeltetoetsen,zijn derhalve beperkt geweest.
Gedurende de onderzoeksjaren isde adviseringvia
het model minstens zo goed geweest als vande
huidige praktijkadvisering. De voordelen zijn echter
nog onvoldoende naar voren gekomen. Het model
(zowel FORTRAN-programma op de VAX, als afleeskaart -->zietabel 45)kan desalniettemin eengoede
ondersteuning vormen bijdebeslissing ominzomergerst aldanniet eenzich ontwikkelende meeldauwaantasting tebestrijden.

Tabel 44. Effect van (intensieve) ziektebestrijding opdekorrelkwaliteitvan zomergerst (Prisma);
ROC KooyenburgenROC Rusthoeve 1992-1993.
%-eiwit

%-volgerst
(>2,5 mm)

%-fractieI
(>2,8 mm)

Kooyenburg1992
onbehandeld
3x Tilt+Corbel

10,3
9.8

87

51
55

Kooyenburg1993
onbehandeld
3x Tilt+Corbel

9,6
9.6

94
94

84
85

Rusthoeve 1992
onbehandeld
3x Corbel

9,2
8,9

90
93

65
79

Rusthoeve 1993
onbehandeld
3x Corbel

9,3
9.7

90
95

68
83

83

Tabel45. Minimum aantal bladeren (in een monster van 40 halmen x3 bladlagen) met meeldauwaantasting, afhankelijk vanopbrengstverwachting (in kg per ha) engewasstadium (Decimale Code),waarbij de inzetvan een fungicide rendabel is bij Prisma(niet
meeldauwresistent)enbijMagda(welmeeldauwresistent)optweeverschillendegrondsoorten.
grondsoort
ras

: zwareklei
: Prisma

4000
5000
6000
7000
8000
grondsoort
ras

grondsoort
ras

31

32

39

45

49

59

61

65

69

71

49
42
36
32
27

52
43
37
32
28

52
44
38
34
30

72
63
56
52
46

77
70
63
58
52

80
74
68
62
58

87
80
74
72
64

92
84
77
72
68

95
90
84
79
74

103
98
93
89
84

105
102
97
92
88

prijs perkg
: ƒ 0,28
middel +bewerkingskosten:ƒ60,00
31

32

39

45

49

59

61

65

69

71

56
48
42
36
32

56
49
42
38
34

60
52
44
42
35

77
70
60
56
52

84
77
69
64
60

88
84
74
69
64

102
88
84
77
70

102
89
84
78
74

102
102
89
84
84

108
103
102
95
89

110
105
102
98
95

prijsperkg
: ƒ 0,34
middel +bewerkingskosten:ƒ60,00
31

32

39

45

49

59

61

65

69

71

95
95
90
82
79

102
95
90
88
80

102
95
95
88
82

110
105
102
102
95

113
110
105
102
102

114
110
110
105
102

117
114
112
110
105

118
116
113
110
110

120
118
116
113
113

120
120
119
118
116

120
120
120
119
118

prijs perkg
: ƒ 0,28
middel +bewerkingskosten:ƒ60,00

+ƒ45,00

30

31

32

39

45

49

59

61

65

69

71

102
90
82
82
82

102
102
84
82
82

102
102
86
82
82

113
102
102
102
102

113
113
102
102
102

113
113
112
102
102

118
113
113
113
102

120
113
113
113
112

120
120
116
113
113

120
120
120
120
118

120
120
120
120
120

Summary
From 1991 to 1994a study wascarried outatthe
Regional Research Stations Kooyenburg (sand) and
Rusthoeve (clay) into thepossibilities of supervised
disease control inspring barley. Withtheaidofdata
from 1991andearlier research, a model wasdevelopted to calculate damage by mildew. Themodel
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+ƒ45,00

30

: zandgrond
: Magda/Reggae

4000
5000
6000
7000
8000

+ƒ45,00

30

: zandgrond
: Prisma

4000
5000
6000
7000
8000

t ƒ45,00

30

: zwareklei
: Magda/Reggae

4000
5000
6000
7000
8000
grondsoort
ras

prijs perkg
: ƒ0,34
middel +bewerkingskosten:ƒ60,00

was evaluated from 1992to 1994.At both locations
the crop was affected by early mildew inall the trial
years (attheend ofthe tillering period). Itprovedto
be extremely difficult, however, todetermine whether
infection by early mildew will ultimately damagethe
yield ornot.
In a number of cases, the model recommended
mildew control tooquickly.

However, when currently accepted mildew recommendations are followed, mildew control is almost
always necessary (with Prisma) when shoots first
appear. During the trial years, recommendations via
themodelproved tobe atleast as good as existing

recommendations. The advantages were insufficiently demonstrated however. The model can nevertheless form a good back-up when deciding whetheror
not totreat developing mildew in springbarley,
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Handelsgewassen
Groeiregulatoren inzaadgewassen van roodzwenkgras,veldbeemdgras
en Engels raaigras
ir.G.E.L Borm, PAGV
Teeltonderzoek crambe (Crambe abyssinica)
ing. N. vanDijk enir. G.E.L. Borm, PAGV
Teeltonderzoek bekergoudsbloem {Dimorphotheca pluvialis)
ing. N. vanDijkenir. G.E.L. Borm, PAGV

Groeiregulatoren in zaadgewassen vanroodzwenkgras, veldbeemdgras en Engels raaigras
The useofgrowthregulators in seedcropsofredfescue, smooth-stalked meadowgrass and
perennialryegrass
ir. G.E.L. Borm, PAGV

Inleiding
Legering inzaadgewassen leidt veelal toteen reductie van de zaadopbrengst. Door bespuiting metgroeiregulatoren kanin een aantal gewassen zoals granen en vlas legering worden voorkomen dan wel
worden uitgesteld, watde opbrengst en/of dekwaliteit ten goede komt.
In de teelt van graszaadgewassen is legering niets
bijzonder. Metname bijEngels raaigras treedt veelal
tijdens of kort nade bloei al legering op.Bij roodzwenkgras is dat meestal wat later. Bij veldbeemdgras legert het gewas ook meestal pasin eenlaat
ontwikkelingsstadium ofertreedt inhetgeheel geen
legering op.
Met name bijdesoorten meteengeringe zaadvastheid (zoals Engels raaigras en roodzwenkgras) is
late legering (in de afrijpingsfase) gewenst omdat
hiermee zaaduitval, alsgevolg vanhettegen elkaar
slaan vande halmen bij wind, kanworden voorkomen. Zware vroege legering leidt bijgraszaadgewas-

sen echter toteendaling vandezaadopbrengst die
terug tevoeren istoteen minder optimale bestuiving,
bevruchting enzaadvulling.
In hetbegin vandetachtiger jaren werd eenaantal
groeiregulatoren ontwikkeld diemogelijk ook bij graszaadgewassen tot een grotere oogstzekerheid zou
kunnen leiden. Bijdestart van hetonderzoek waren
er voor toepassing in graszaadgewassen geen toelatingen. Hetuitgevoerde onderzoek zou ertoe kunnen bijdragen dat interessante groeiregulatorenook
in graszaadgewassen toegepast zouden mogen worden.

Proefopzet
In de periode 1981 tot en met 1988 werd bij roodzwenkgras, veldbeemdgras en Engels raaigraseen
aantal verschillende produkten (zie staatje) beproefd.
Deze zijn geen van alle in graszaadgewassen toegelaten.

Overzicht onderzoek groeiregulatoren inverschillende grassoorten.
roodzwenkgras
MLU 2081
ethefon
mepiquat-chloride/ethefon
ancymidol
chloorfonium
PP333
EL500
MLU 41
MLU 51
RSW04-11
S-3307D
BAS110.00W
chloormequat
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

veldbeemdgras

X
X
X
X
X

Engels raaigras

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

In roodzwenkgras werden 16 veldproeven uitgevoerd, inveldbeemdgras 6en in Engels raaigras 17.
Mede doordat steeds nieuwe produkten beschikbaarwerden gesteld diezo snel mogelijk in de proeven
werden opgenomen, waarbij ook de te gebruiken
dosering steeds werd aangepast, verschilden de
proefopzetten sterk tussen de jaren. Van debeproefde middelen werd onder andere het effect van het
tijdstip van toepassing endedosering onderzocht.
Het effect opde mate van legering ende zaadopbrengst werd gevolgd. In een aantal proeven werd
detailonderzoek uitgevoerd naar het verloop van de
drogestofproduktie en lichtonderschepping door het
gewas, de lengte van stengels en internodiën, het
spruit- en pluimbestand, de pluim-/aaropbouw, de
bloei, debloembenutting, deafrijping endezaadgewichtverdeling endemate van schimmelaantasting.

Samenvatting
In deperiode 1981 toten met1988 werden 13produkten beproefd alspotentiële groeiregulator ingraszaadgewassen. Hiertoe werden 16 veldproeven
uitgevoerd inroodzwenkgras, 6inveldbeemdgras en
17 in Engels raaigras waarbij metname de effecten
van het toepassingstijdstip en de dosering vande
produkten op het gewas werden bestudeerd. Met
een aantal produkten bleek hetmogelijk de legering
te verminderen of te vertragen. Eendeel vandeze
middelen bleek zeer persistent. De verhoging vande
zaadopbrengst van roodzwenkgras in mindere mate
van velbeemdgras was bij toepassing van enkele
produkten aanzienlijk. Bij Engels raaigras waren de
effecten opdezaadopbrengst vrij gering. Voor geen
van de onderzochte produkten werd een toelating
voor gebruik ingraszaadgewasseh verkregen.
Summary

Resultaten
Met eenaantal produkten konde legering daadwerkelijk worden gereduceerd. Enkele daarvan warenzo
persistent dat ze na de oogst van het gras of in
volggewassen nog groeireductie veroorzaakten.
Enkele middelen diedeze persistentie niet toonden,
maar de legering wel in minof meerdere matebeïnvloedden, gaven bij roodzwenkgras en in mindere
mate bijveldbeemdgras een verhoging van dezaadopbrengst. Bij roodzwenkgras bedroeg deze maximaal bijna 40procent enbijveldbeemdgras ruim20
procent. Bij Engels raaigras werd incidenteel een
verhoging dan wel een verlaging van de zaadopbrengst gevonden. Helaas is voor geen vande onderzochte groeiregulatoren een toelating voor gebruik in graszaadgewassen verkregen. Daarom wordt
in dit artikel niet verder ingegaan op de resultaten
vanditonderzoek.

Between 1981and 1988 13chemical products were
tested asapotential growth regulator in grass seed
crops. In a number offield trials ofred fescue (16),
smoothstalked meadowgrass (6)andperennial ryegrass (17) research was carried out to study the
effects of the application rate and the application
time oftheproducts ontheseed crops. Some products proved toreduce or delay lodging butpart of
theseproducts seemed tobevery persistent.
Seed yield wasincreased considerably forredfescue and also to a less extent for smooth-stalked
meadowgrassbytheapplication some products.The
effects onseed yield ofperennial ryegrass wereof
no importance. Theapplication ofnone ofthe tested
products wasauthorised ingrass seed crops in the
Netherlands.
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Teeltonderzoek crambe (Crambeabyssinica)
Crop managementresearch onCrambe abyssinica
ing. N.van Dijk en ir.G.E.L. Borm, PAGV

Inleiding
Op het PAGV isinhetkader vanhetmede doorde
EG gefinancierde VOICI-project (Vegetable Oils for
Innovation of Chemical Industries) van 1990-1994
onderzoek gedaan aan oliehoudende zaadgewassen,
die grondstof kunnen zijn voor de oleochemische
industrie. Eén van deze gewassen is Crambeabyssinica (crambe). Deolie uitditgewas kan onder andere gebruikt worden inkunststofadditieven, smeermiddelen enhydraulische oliën.
Op hetPAGV isteeltonderzoek aan ditgewas uitgevoerd, waarbij gekeken is naar zaaitijdstippen,kiemomstandigheden, zaaizaadhoeveelheden enrijenafstanden, mogelijkheden voor onkruidbestrijding,
invloed van stikstofbemesting en ziektebestrijding.
Over hetteeltonderzoek van crambe is in april 1995
PAGV-verslag nr. 190verschenen. Daarom worden
in ditartikel deresultaten vandeproeven alleen kort
weergegeven.

Zaaitijdstippen
In zowel 1993als1994isopkleigrond (PAGV)een
zaaitijdenproef uitgevoerd. In 1993werd er tussen
eind maart eneind meiopzesverschillende tijdstippen gezaaid. In 1994 kon door hetnatte voorjaarpas
in detweede helft vanapril metzaaien gestart worden. Erwerd indatjaar tussen detweede helftvan
april eneind meiopvier tijdstippen gezaaid. Bijalle
zaaitijdstippen kwamen ruim voldoende plantenop

Tabel 46.

zaaitijd

13april
27 april
14 mei

De invloedvande zaa tijdopdezaadopbrengst (kgper
1993
oogst

13 augustus
27 augustus
27 augustus

en waren er geen grote verschillen tussen deplantdichtheden. Door herbicideschade, vogelvraat en
ziekten konin 1993hetgewas maar bijdrie van de
zes zaaitijdstippen worden geoogst.
De opbrengsten van deze zaaitijdenproeven zijn
vermeld intabel 46.Deopbrengsten waren in 1993
door zware Botrytis-aantastingen lager danin1994.
Bij zaai in april zijn goede opbrengsten te verwachten, bij later zaaien nemen de opbrengsten af.Het
oliepercentage inhetzaad namin 1994 afvan 34%
bij zaaien op21 april tot 3 1 % bijzaaien op24 mei.
Er was geen duidelijk effect opheterucazuurgehalte
indeolie.

Kiemomstandigheden
In 1993werd onthuld en niet onthuld zaad op twee
tijdstippen enoptwee dieptes (1-2cmen2!/2-5cm
diep) gezaaid op klei- (PAGV) enzandgrond (Kooyenburg).
Op kleigrond wasde opkomst hoog (boven 65 %).
Het onthulde zaad had een opkomst die bijna de
helft hoger wasdanvanhet niet onthulde zaad.Bij
vroege zaai (half april) gaf ondiep zaaien (1-2 cm)
een plantdichtheid dieeenkwart hoger wasdan bij
diep (2V2-5 cm)zaaien, maar bij late zaai (halfmei)
was er geen verschil. Bij onthuld zaad, gemiddeld
over detwee zaaitijdstippen, gaf ondiep zaaieneen
hogere plantdichtheid dandiep zaaien, maar bij het
niet onthulde zaad was ergeen verschil inplantdicht-

ha bij9% vocht) ophetPAGV in 1993 en 1994.

opbrengst
(kg/ha)

zaaitijd

1150
1100
720

21 april
29 april
13 mei
24 mei

1994
oogst

10 augustus
10 augustus
17 augustus
17augustus

opbrengst
(kg/ha)
2300
2350
2200
1400

heid door de zaaidiepte.
Op zandgrond was de opkomst veel lager danop
kleigrond (19-40 %). Erwas, zowel bijzaaien begin
april alsbij zaaien begin mei, geen hogere opkomst
door gebruik van onthuld zaad; ook was ergeen duidelijke invloed van dezaaidiepte.

Zaaizaadhoeveelheden en rijenafstanden
Zowel opkleigrond (PAGV) alsopzandgrond (Kooyenburg) isin 1993 gekeken naar deinvloed vanvier
zaaizaadhoeveelheden (5, 10,15en20kgper ha)
en drie rijenatstanden (121/2,25en50cm). Naarmate
er meer zaaizaad gebruikt was, waren de plantdichtheden hoger. Op het PAGV lag de plantdichtheid
tussen 27en 120enopde Kooyenburg tussen 21
en 60 planten per m2.
Op kleigrond gaf de laagste zaaizaadhoeveelheid
lagere zaadopbrengsten dan de andere zaaizaadhoeveelheden. Bijeen rijenafstand van 50cm waren
de zaadopbrengsten lager dan bijdetwee nauwere
rijenafstanden.
Op zandgrond was de invloed vandezaaizaadhoeveelheid en de rijenafstand wat minder duidelijk.
Gebruik van 10 of 15 kg zaaizaad per hectare en
zaaien op121/2of25 cm gafgoede opbrengsten.
Er was op beide grondsoorten geen duidelijke invloed van dezaaizaadhoeveelheid ende rijenafstand
op het duizendkorrelgewicht, het oliegehalte enhet
erucazuur indeolie.

Onkruidbestrijding
Crambe lijkt vanaf hetstrekken vandestengelseen
vrij goed onkruidonderdrukkend vermogen te hebben. In hetbegin van degroeiperiode, alshetgewas
nog klein is, heeft onkruid meer kans. Danzal het
vaak gewenst zijn om een onkruidbestrijding uitte
voeren. Ditkan zowel mechanisch alschemisch.De
chemische onkruidbestrijding is beschreven ineen
artikel in het PAGV-jaarboek 1993/1994 Akkerbouw
(p. 157-163)
Uit onderzoek uit 1992bleek dat onkruidbestrijding
tussen de rijen door schoffelen en borstelen goed

mogelijk is in de teelt van crambe en dat erook
mogelijkheden voor eggen zijn. In 1993is mechanische onkruidbestrijding door eggen op klei- en
zandgrond verder bestudeerd. Bij eggen op zandgrond was de plantuitval groter dan bij eggen opkleigrond. Met eggen werden grote onkruiden niet of
nauwelijks bestreden. Vanaf het2-4bladstadiumvan
het gewas toteen gewashoogte van ongeveer 15 cm
kan er bij lichte onkruiddruk geëgd worden zonder
dat hetopbrengst kost. Heteffect van de bestrijding
van hetonkruid door eggen bijhoge onkruiddrukkon
niet vastgesteld worden. Alsvan 10kgzaaizaadper
hectare wordt uitgegaan, lijkt het verhogen van de
zaaizaadhoeveelheid om hetuitvallen van plantenop
te vangen niet noodzakelijk.

Stikstofbemesting
Op zandgrond (Kooyenburg), dalgrond ('t Kompas)
en kleigrond (Ebelsheerd) is in 1993en 1994naar
het effect van dehoogte van destikstofbemestingop
zaadopbrengst, oliegehalte en kwaliteit vande olie
gekeken. Erwaren zesstikstofbemestingsnivaus(0,
40, 80, 120, 160 en 240 kgNperha). In 1992 was
er ookal een proef op Ebelsheerd uitgevoerd. De
zaadopbrengsten zijn weergegeven infiguur 21.
Voor hetbehalen van dehoogste zaadopbrengst lijkt
de benodigde stikstofgift opzandgrond wathoger te
moeten zijn danopdal-en kleigrond. Eente ruime
N-gift gafgeen legering van het gewas.
Het stikstofgehalte in hetzaad steeg bijeentoenemende stikstofgift, wat ten koste ging van hetoliegehalte eninmindere mate van dekwaliteit vandeolie
(= erucazuurpercentage inde olie).
Bij bemesting volgens hetadvies was de onttrekking
door het hele gewas circa 100kgNperha. Ongeveer de helft van deze hoeveelheid zatinhet zaad.

Ziektebestrijding
Op hetPAGV is in 1993 en 1994 gekeken naarhet
effect vaneenschimmelbestrijding opde aantasting
van het gewas door Botrytis en Sclerotinia en naar
het effect opdezaadopbrengst. Opvier verschillende tijdstippen tussen begin bloei enafrijping iseen
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Figuur 21. Deinvloed vanstikstofbemesting opdezaadopbrengst van crambe (kgperhabij9%vocht) opzandgrond (a),dalgrond (b) en
kleigrond(c).
Tabel 47. Deinvloed vanschimmelbestrijding (gemiddelde van detwee produkten) opverschillende tijdstippen opdezaadopbrengstvan
crambe (kgperhabij9% vocht) ophetPAGV in 1993 en 1994.
tijdstip schimmelbestrijding

onbehandeld
begin bloei
volle bloei
einde bloei
afrijping
vier stadia
LSD (0.05)
Indeteelt van crambe zijn geen chemische middelen toegelaten.
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zaadopbrengst inkg/ha
1993

1994

1200
1410
1520
1720
1280
1990

2100
2420
2310
2150
2070
2460

120

120

schimmelbestrijding uitgevoerd. Dezaadopbrengsten
uit deze proeven zijnweergegeven intabel 47.
Door hetaanhoudende natte weer was deschimmelaantasting in 1993hoger danin 1994. Zelfs inhet
vier maal bespoten object wasde aantasting door
Botrytis enSclerotinia in 1993 nogaanzienlijk. Naarmate het gewas sterker was aangetast, wasde
zaadopbrengst lager. In 1994 was erweinig totgeen
aantasting van hetgewas door beide schimmels. Het
effect van een schimmelbestrijding was danook
kleiner dan in 1993.Het is onduidelijk waarom in
1994 de bespuiting bijhetbegin vande bloei enin
1993 de bespuiting aan het eind van de bloei de
grootste opbrengstverhoginggaf.

1990-1994 onderzoek uitgevoerd naar de optimale
teelttechniek van hetnieuwe gewas crambe. Veldonderzoek werd uitgevoerd naar de effecten vanzaaitijdstip, kiemomstandigheden, zaaizaadhoeveelheden, rijenafstanden, onkruidbestrijding, stikstofbemesting en ziektebestrijding. Zaai eind maart of in
april bij een rijenafstand van 12,5-25 cm eneen
zaaizaadhoeveelheid van10-15 kgperha leiddetot
het beste resultaat.
Op dal-enkleigrond komt destikstofbemesting overeen metdie in zomergranen; opzandgrond is deze
iets hoger. Hetgewas heeft vanaf de strekkingeen
behoorlijk onkruiddrukkend vermogen. De zaadopbrengst kan aanzienlijk worden gedrukt door Botrytis
en Sclerotinia.
Literatuur

Conclusies
- Crambe iseen goedtetelen gewas voor de akkerbouw.
- Erkan eind maart ofinapril gezaaid worden.Zaaizaadhoeveelheden van 10-15 kgperhaenrijenafstanden van 12!/2of25cmgeven goede opbrengsten.
- Crambe is een gewas dat een redelijk grootonkruidonderdrukkend effect heeft. Erzijn inprincipe
mogelijkheden voor chemische en mechanische
onkruidbestrijding.
- Op dal-enkleigrond voldoet hethuidige stikstofbemestingsadvies voor zomergranen (110 kgmin Nmineraal) voor crambe. Op zandgrond zalhet
advies iets hoger moeten zijn, bijvoorbeeld 130 kg
min N-mineraal.
- Botrytis en Sclerotinia kunnen voor eenaanzienlijke daling vanhetopbrengstniveau vanhetgewas
zorgen.

Samenvatting
In hetkader van hetmede door deEGgefinanceerde onderzoeksproject VOICI werd indeperiode

Borm, G.E.L en N. van Dijk. Screening herbiciden in nieuwe
olieproducerende gewassen. PAGV-jaarboek 1993/1994 Akkerbouw, p. 157-163 (1994).

Summary
In the framework of theresearch project Vegetable
Oils for Innovation in Chemical Industries (VOICI),
which was partly financed by theEC, research was
carried out tostudy the crop management ofthenew
crop crambe. Field trials were conducted in 19901994 toget information about the optimum timeof
sowing, conditions of seed emergence, seed rate,
row distance, weed and disease control and nitrogen
fertilization.
Sowing atthe end ofMarch orinApril atarow distance of 12,5-25 cmanda seed rate of 10-15kg
resulted inthehighest seed yield. Nitrogen dressing
on clay andpeaty soils corresponds withspring cereals. Onsandy soil in comparison with spring cerals
this has tobe about20 kgper hahigher.
Whenstem elongation has started the crop isableto
compete weeds in an appropriate way. Seed yield
canbereduced considerably byfungi like Sclerotina
and Botrytis.
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Teeltonderzoek bekergoudsbloem (Dimorphothecapluvialis)
Crop management research on Dimorphotheca
ing. N.van Dijk en ir.G.E.L. Borm, PAGV

Inleiding
Op het PAGV werd inhet kader van hetVOICI-project (Vegetable Oils forInnovation inChemical Industries) van 1990-1994 onderzoek uitgevoerd naar
nieuwe oliehoudende gewassen. Eénvandezegewassen was Dimorphotheca pluvialis (bekergoudsbloem). Deolie uit het zaad bevat als belangrijkste
vetzuur het dimorphecolzuur, wat toegepast kan
worden in onder andere coatings, nylon enschuimplastic. Bekergoudsbloem heeft twee zaadvormen:
het kegelvormige zaad enhet vleugelvormige zaad.
Over deteelt van ditgewas voor zaad enolie is nog
weinig bekend. Daarom isin 1993, optwee locaties,
onderzoek uitgevoerd naar deinvloed van stikstofbemesting en naar de invloed van zaaitijdstip, zaaizaadhoeveelheid en rijenafstand op onder andere
zaadopbrengst, oliegehalte en oliekwaliteit.

Stikstofbemesting
Zowel opkleigrond (PAGV) alsopzandgrond (Kooyenburg) werd in 1993eenproef aangelegd metvijf
stikstofbemestingsniveaus: 0,40,80,120 en160 kg
N per ha.Opde Kooyenburg werd op5 april 7kg
kegelvormig zaad per ha gezaaid; op het PAGV is
dezelfde hoeveelheid kegelvormig zaad gezaaid op
15 april. Opde zandlocatie stonden gemiddeld 70 en
op de kleilocatie ruim 110 planten per m 2 .Destikstofbemesting had geen invloed op de plantdichtheid.
Bij niet bemesten waren degewassen ielenlicht van
kleur; bijeenbemesting van40kgNperhawaren
de gewassen wat beter ontwikkeld maar nog licht
van kleur. Bij nog hogere stikstofgiften waren de
gewassen voller endonkerder groen vankleur maar
tussen 80,120 en 160 kgNperha waren ernauwelijks verschillen. Opde Kooyenburg is het helegewas op5augustus afgemaaid;ophetPAGV gebeurde ditop9 augustus. Hetgewas werd gedroogden
in dewinter is hetzaad gedorst en geschoond.Op
het RIKILT-DLO werden de oliegehalten en de sa-
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pluvialis

menstelling van deolie bepaald. In figuur 22zijnde
zaadopbrengsten weergegeven.
De zaadopbrengst op de zandlocatie, die opeen
lager niveau lagdanopde kleilocatie, nambij een
toenemende stikstofgift af. Alleen bij de hoogste
stikstofgift was ditsignificant lager dan bijdeandere
giften. Ook de olie- en dimorphecolzuuropbrengst
namen bij deze grondsoort af bij een toenemende
stikstofgift. Opgrond vandeze opbrengsten in 1993
lijkt bemesting van bekergoudsbloem niet zinvol te
zijn.
Op de kleilocatie nam dezaadopbrengst toe met een
stijging vande stikstofgift tot 120kg Nper ha. De
olie- en dimorphecolzuuropbrengst namen aanvankelijk licht toe, maar bij 120kgNperha begon dedimorphecolzuuropbrengst al iets af te nemen. Op
grond van dezaadopbrengst zou opklei een gift van
80 à 120kg Nper havoldoende zijn voor de teelt
van bekergoudsbloem. Gelet opdeolie- endoelvetzuuropbrengst werd in 1993 met80kgNperha het
beste resultaat geboekt.

Zaaitijdstip, zaaizaadhoeveelheid
en rijenafstand
Zowel opeen kleilocatie (PAGV) alsopeen zandlocatie (Kooyenburg) werd in 1993een proef uitgevoerd omde invloed vanzaaitijd, zaaizaadhoeveelheid en rijenafstand te bestuderen. De proefopzet
was voor beide locaties hetzelfde:
2 zaaitijden
T1 15 april PAGV
5 april Kooyenburg
T2 14 mei PAGV
3 mei Kooyenburg
3 zaaizaadhoeveel- Z1
4 kg per ha
heden (kegelvor- Z2
7 kg per ha
mig zaad)
Z3 10 kg per ha
2 rijenafstanden
R1 25 cm
R2 50 cm

- +- klei
Nbodem -20

zand
Nbodem -15

300
0

40

80

120

160

kgN/ha

Figuur 22. Deinvloed van stikstofbemesting opdezaadopbrengst (kg perhabij9% vocht) vanbekergoudsbloem opzandenklei.

Meer zaaizaad gaf een hogere plantdichtheid. De
plantdichtheid bij het tweede zaaitijdstip was hoger
dan bij heteerste. Opklei had de rijenafstand geen
duidelijk effect op de plantdichtheid, maar op zand
gaf eenruimere rijenafstand eenhogere plantdichtheid.
Door het aanhoudende natte weer gingen de bloemen minder goed open entrad er minder bestuiving,
bevruchting en uitgroei vanhetzaad op.Bovendien
trad ermetname indezwaardere gewassen rotting
van de stengels op. Hierdoor waren de zaadopbrengsten laag. Hethele gewas werd op9 augustus
(T1) en20september (T2) ophetPAGV geoogst;op
Kooyenburg was dat respectievelijk op 5 augustus
en 21 september. De totale zaadopbrengsten zijn
weergegeven infiguur 23.
In 1993was voor de zaad-, olie- en dimorphecolzuuropbrengst het vroege zaaitijdstip het gunstigst
met name op de kleigrond.
De verhouding kegelvormig en vleugelvormig zaad
was bijT2hoger dan bij T1. Ditwas opbeide locaties hetgeval, maar opdezandlocatie washetverschil groter dan op de kleilocatie.
Op beide locaties gafde hoogste zaaizaadhoeveelheid (10kgperha)bij T1 de hoogste totale zaad-,
olie- en dimorphecolzuuropbrengst. Bij T2 gaf de
laagste zaaizaadhoeveelheid (4kgperha)dehoogste opbrengsten.
Bij devroege zaaitijd gafeen rijenafstand van 50 cm
in het algemeen een hogere zaad, olie- en dimorphecolzuuropbrengst dan een rijenafstand van 25 cm. Bij

de late zaai gafde nauwe rijenafstand gelijke of iets
hogere opbrengsten dan deruime rijenafstand.

Conclusies
De specifieke weersomstandigheden van 1993,met
name dezeer natte maand juli, hebben mogelijkde
resultaten vande proeven sterk beïnvloed (stengelrot, vertraagde ontwikkeling). Voor duidelijke richtlijnen voor de teelt vanbekergoudsbloem op het gebied van bemesting enteeltomstandigheden, ismeer
onderzoek nodig.
Het voorlopige advies is om bij vroege zaai (begin
april) 10 kg zaaizaad per hectare te gebruiken op
een rijenafstand van 50cm;bijlate zaai (mei) kan 4
kg zaaizaad per hectare worden gebruikt opeen
rijenafstand van 25of50 cm.
De stikstofbemesting kan opzandgrond zeer beperkt
zijn; opkleigrond lijkt een bemesting van 80kgN per
ha goede resultaten tekunnen geven.

Samenvatting
In hetkader van hetmede door deEG gefinancierde
VOICI-project werd in 1993 op klei- en zandgrond
onderzoek uitgevoerd naar enkele aspecten van de
teelt van bekergoudsbloem. Het effect van dehoogte
van de stikstofbemesting, het zaaitijdstip, de zaaizaadhoeveelheid en de rijenafstand werden bestu-
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deerd inhetveld.
De natte weersomstandigheden in juli hebben de
resultaten vermoedelijk sterk beïnvloed. Op grond
van de verkregen beperkte informatie kan bijeen
vroege zaai (begin april) een zaaizaadhoeveelheid
van 10 kg en een rijenafstand van 50 cm worden
aanbevolen. Bij een late zaai (begin mei) kande
zaaizaadhoeveelheid worden gereduceerd tot 4kg
per haenis heteffect van derijenafstand (25of 50
cm) niet meer duidelijk. De stikstofbemesting op
zandgrond kan zeer gering zijn; opkleigrond lijkt een
hoeveelheid van 80kgperha optimaal.

Summary
In theframework of theresearch project Vegetable
Oils for Innovation inChemical Industries (VOICI),

which was partly financed by theEC, researchwas
carried out in 1993onaclay-and sandy soil tostudy
some aspects of thecrop management of the new
crop Dimorphothecapluvalis. The effects ofnitrogen
fertilization rate, seed rate and row distance were
studied in field trials.
The very wet weather cirumstances in July have
probably strongly affected the results. The verylimited obtained information led to theprovisional conclusion thatatan early sowing (beginning ofApril) a
seed rate of 10kgperhaand arow distance of 50
cm can berecommended. For a late sowing (beginning ofMay) seed rate can be reduced to4 kg per
ha while therowdistance of25 or50 cmhaveno
clear effects any more. Nitrogen rate on asandy soil
can bevery limited but ona clay soil a rate of80 kg
per ha can be recommended.

totale opbrengst (kegels+vleugels) PAGV
^ ^ H kegels

V///'/A vleugels

Figuur 23. Zaadopbrengsten (kgperhabij9%vocht) vanbekergoudsbloem bijtwee zaaitijdstippen, drie zaaizaadhoeveelheden entwee
rijenafstanden in 1993 opklei (a)enzand (b).
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Voedergewassen
Effecten vanvruchtwisseling van maïsen gras
ir.W. vanDijk,PAGV, ir.J.G.Lamers,PAGV, H.Everts, PR,T. BaanHofman, AB-DLO
ening.J. v.Bezooijen, LUW-Nematologie
Effecten vanwintergewassen op verliezen en benutting van stikstof
bij deteelt vansnijmaïs
ir.W. vanDijk,PAGV, ir.J.J.Schröder, AB-DLO, L tenHolte, AB-DLO
ening.W. de Groot, SC-DLO
Invloedvan deltazaai en standdichtheid op opbrengst en kwaliteit van snijmaïs
ir.W. vanDijk,PAGV, ing. H.v. Schooten,ROCAver-Heino,
ing. M. v.Walbeek, ROCCranendonckening. S.Postma, ROC Vredepeel

Effecten van vruchtwisseling van maïs en gras
Effects ofcroprotation ofmaize andgrass
ir. W.van Dijk, PAGV, ir. J.G.Lamers, PAGV, H. Everts, PR,T. Baan Hofman, AB-DLO en ing. J.v.
Bezooijen, LUW-Nematologie
Een uitgebreide rapportage van het onderzoek is
verschenen alsPAGV-verslag. Hierna wordt volstaan
met een beknopte bespreking van de belangrijkste
resultaten.
Sinds 1987wordt opROC Cranendonck door PAGV,
PR, AB-DLO en de vakgroep Nematologie onderzoek verricht naar de effecten vanwisselbouw van
maïs en gras. Hetonderzoek richtte zich metname
op devraag of onderbreking van jarenlange continuteelt met korte periodes gras kan leiden tot lagere
populaties van met continu-teelt samenhangende
bodempathogenen. In hetonderzoek zijn bouwplannen met verschillende snijmaïsteeltfrequenties met
elkaar vergeleken. Om te verwachten interacties
tussen rotaties enN-behoefte tetoetsen, isperrotatie een drietal N-niveaus aangebracht. Deproefwas
aangelegd opeenperceel waar sinds 1968 continu
maïs was geteeld.
In tabel 48zijn degemiddelde opbrengsten van verschillende rotaties in de perioden 1989-1993 en
1991-1993 weergegeven. In beide perioden was de
respons op stikstof bij continu maïs vrij zwak hetgeen is toete schrijven aanhet hoge basisbemestingsniveau van het proefveld (circa 30 m3 runderdrijfmest per haperjaar). Bij maïs geteeld na gras
was erechter sprake van een negatieve opbrengst-

reactie bij verhoging vande N-gift. Het is mogelijk
dat zoutschade als gevolg van hoge concentraties
stikstof in het bodemvocht, hierbij eenrol heeftgespeeld. Dit impliceert echter weldat daadwerkelijke
wisselbouweffecten, die niet samenhangen metde
N-voorziening, bij de hogere N-niveaus wordenonderschat. Daarom kan het beste de opbrengst van
maïs nagras bijdelaagste N-gift worden vergeleken
met deopbrengst van continu maïs bijdehoogsteNgift.
Afhankelijk vande in acht genomen periode leidde
onderbreking van de continu-teelt door twee jaar
gras toteenopbrengststijging van2-4%. Onderbreking vande continu-teelt door vier jaar gras leidde
tot een opbrengststijging van7%.De opbrengststijging was dusgroter naarmate degrasperiode langer
duurde. Over grasperiodes langer danvier jaar kan
opditmoment nog geen uitspraak worden gedaan.
Vruchtwisselingseffecten zijn vaak terug tevoerenop
veranderingen in populaties van bodempathogenen.
Bij maïs spelen wortelverbruining eninmindere mate
aaltjes hierbij vaak een rol. In geen enkel jaar bleek
onderbreking van de continu-teelt maïs met gras
echter te hebben geleid tot eenminder zware aantasting van wortelverbruining.
De meest algemeen voorkomende plantparasitaire
aaltjesgeslachten bijmaïs waren Pratylenchusen

Tabel 48. Relatieve drogestofopbrengst snijmaïs wisselbouwproef Cranendonck 1989-1993.
periode

1989-1993

rotatie

2

continu maïs
maïs na 2jaar gras

1991-19933

1
2
3

continu maïs

N-gift' (kg/ha)

20

90

170

97

100

101

105

102

102

96

100

102

maïs na 2jaar gras

104

102

101

maïs na 4 jaar gras

109

107

103

3

Naast een basisgift van 30m runderdrijfmest per ha.
100= 14,98 t ds/ha; LSD (P=0,05) = 3.
100 = 14,66 t ds/ha; LSD (P=0,05)= 5.

95

3.50

3.00 --

B
•-«_
•——^""-•-

•

o
«5

•
-•

•

cont. mais

•-.

• **. '••

mais na 2|. gras

ai
o

mais na 4 j . gras

2.50 -

2.00
1989

1990

1991
jaar

1992

1993

Figuur 24. Verloop vanhetorganische stof-gehalte (%) inde tijd bij continu-teelt van maïs en naonderbreking vandecontinu-teelt met
twee envier jaar gras.

Tylenchorhynchus in dit onderzoek. Met name de
populaties van Pratylenchus-aaltjes neemt vaaktoe
bij nauwere teeltfrequenties. Onderbreking vande
continu-teelt metgras leidde echter niet tot duidelijk
lagere populaties van Pratylenchus-aaltjes. Ook het
achterwege blijven van opbrengsteffecten bijtoepassing vaneennematicide bij continu maïs duidt erop
dat aaltjes waarschijnlijk geen rolhebbengespeeld.
Het waargenomen opbrengstverschil kan mogelijk
voor een deel worden verklaard door verschillenin

fysische bodemvruchtbaarheid. Hoewel er geen
sprake wasvanverschillen in indringingsweerstand
van de bodem tussen continu-teelt en wisselbouw,
was erwel sprake van een tendensdatonderbreking
vandecontinu-teelt met twee ofvier jaar gras in een
enigszins hoger humusgehalte resulteerde (figuur
24).
Het scheuren vangrasland kanleiden tot eenaanzienlijke mineralisatie van stikstof. UitN-balansstu-

Tabel 49. Deextra N-mineralisatie(kgperhaperjaar) tussen voorjaar enherfst opmaïsland inheteerste jaar nahetscheuren in relatie
tot bemestingsniveau enleeftijd van hetgrasland.
leeftijd grasland
2jaar
N-giftopgrasland
(kg/ha/jaar)
extra N-mineralisatiealsgevolg
van scheuren van gras2 (kg/ha/jaar)
2

4jaar

180

580

180

580

79

96

95

102

Som van minerale Nuitkunstmest en dierlijke mest.
Berekend alsverschil inde balans vancontinu maïs endievan maïs nagras; balans: (Nin maïs) + (N-mineraal, herfst) - (N-mineraal,
voorjaar)-(N inkunstmest)-(NH4-N indrijfmest) = netto-N-mineralisatie.
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dies bleek dat in deze proefserie circa 80-100 kg N
per ha extra mineraliseerde als gevolg van het
scheuren van grasland (tabel 49). De hoeveelheid
vrijgekomen stikstof hing af van de leeftijd en het
bemestingsniveau van het grasland. De vraag is
echter in welke mate deze stikstof ook werkelijk ter
beschikking staat voor het maïsgewas. Om hierover
meer betrouwbare informatie te verkrijgen, is de
opzet van de wisselbouwproef gewijzigd waarbij de
nadruk de komende jaren meer komt te liggen op de
N-nawerking van grasland van verschillende leeftijd.

Summary
Between 1987and 1993 the effects of crop rotation
of maize and grass were studied on a sandy soil.
Since 1968 maize wasgrown continuously onthis

field.Breaking the continuous cropping with two and
four years of grass resulted in an increase of dry
matteryield of silage maize of2-4 and 7 %respectively. Yieldstended to be higher when the preceding
periods ofgrass were longer.
The higher yields due to crop rotation could not be
explained by differences in populations of soil born
pathogens. There were no differences in infestations
of root rot and nematodes between rotations. However, organic matter content tended to be higher
when the continuous cropping was broken with
grass.
Ploughing up pastures will increaseN-mineralization
level. From balance sheet calculations it could be
concluded that about 80-100 kg Nper ha mineralized
from incorporated pastures. The amount depended
on theage and fertilizationlevel of thepasture.
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Effecten vanwintergewassen op verliezen en benuttingvan
stikstof bij deteelt van snijmaïs
Nitrogen losses andutilization ofcontinuous grownmaize asaffectedbycovercrops
ir. W. van Dijk, PAGV,ir.J.J.Schröder, AB-DLO, L.ten Holte, AB-DLO ening.W.deGroot, SC-DLO
Een uitgebreide rapportage van het onderzoek is
verschenen als PAGV-verslag (nr.201). Dit verslag
evalueert de resultaten van de periode 1991-1994
terwijl bovendien eindconclusies getrokken worden
betreffende devolledige duur van hetproject (19881994). Deresultaten vande periode 1988-1991 zijn
beschreven in PAGV-verslag nr. 148. In dit artikel
wordt volstaan met een beknopte beschrijving van de
belangrijkste resultaten betreffende degehele onderzoeksperiode.
Sinds 1988 wordt op ROC Aver-Heino door PAGV,
AB-DLO enSC-DLO onderzocht inwelke mate wintergewassen kunnen bijdragen aan verminderingvan
de stikstofverliezen bij continu-teelt vansnijmaïs. In
het onderzoek was een tweetal wintergewassen
opgenomen: winterrogge gezaaid na de oogst van
de maïs enonderzaai van Italiaans raaigras, gezaaid
circa zes weken na de zaai vande maïs.
Gemiddeld over dezeswinters bedroeg de N-opname in de bovengrondse delen vanzowel roggeals
gras circa 30-40 kg per ha. De N-opname bleek
sterk af te hangen vande temperaturen gedurende
de winter en slechts ingeringe mate vandehoeveelheid minerale bodem-N nade oogst vande maïs.
Uitgaande van het in deze proefserie gevonden
verband tussen detemperatuursom ende N-opname
door wintergewassen, kon worden afgeleid dat in
een winter met gemiddelde temperaturen (20 september-20 maart) circa 35-40 kgNperhakanworden vastgelegd in bovengrondse en ondergrondse
delen tesamen. Hierbij iservanuit gegaan datzichin
de ondergrondse delen van dewintergewassen circa
10kgNperha bevindt.
Door de teelt van een wintergewas bleek deuitspoeling met 50-60% te kunnen worden gereduceerd
(figuur 25). Gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode bleef het nitraatgehalte op 100 cm diepte,
ook incombinatie met wintergewassen, echter alleen
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onder de EG-norm, wanneer de maïs suboptimaal
werd bemest. In combinatie met wintergewassenkan
de maïs echter niet ongestraft hoog worden bemest.
Bij een ruime N-bemesting in combinatie met een
wintergewas spoelde in het algemeen meer stikstof
uit dan bijeenterughoudend bemesting zondereen
wintergewas.
Het onderwerken van rogge en gras leidde gemiddeld over degehele onderzoeksperiode bijeenlage
N-bemesting toteen toename van de maïsopbrengst
van respectievelijk 10en7% tenopzichte van braak
(tabel 50).Bij een ruime N-bemesting werd de opbrengst nauwelijks beïnvloed door de wintergewassen. Indeafzonderlijke jaren was ditmetname voor
gras welhetgeval. In dejaren 1988, 1991 en 1993
bleef de maïsopbrengst na het onderwerken van
gras circa 5% achter bij die van braak. Dit effect
moet vooral toegeschreven worden aanconcurrentie
van de nieuwe onderzaai metde maïs, met name
om vocht. Deze concurrentie is ook voor eendeel
verantwoordelijk voor het minder sterke opbrengsteffect van gras vergeleken metrogge bijeen lageNbemesting. Daarnaast speelde ook een tragere mineralisatie van stikstof uitgras een rol.
Het onderwerken van rogge en gras leidde gemiddeld over degehele onderzoeksperiode bijeenlage
N-bemesting tot een extra N-opname vande maïs
van respectievelijk 21 en 17kgperhaten opzichte
van braak (tabel 50). Bijeenruime N-bemestingwaren de effecten vanwintergewassen opde N-opname vandemaïsgering.
Uit deverschillen in N-opname vande maïs bij het
lage N-bemestingsniveau van enerzijds derogge-en
gras-objecten en anderzijds de braak-objecten kan
worden afgeleid dat gemiddeld over de geheleonderzoeksperiode respectievelijk 70en49%van de N
in de bovengrondse delen van de rogge en gras
werd teruggevonden inhetvolgende maïsgewas.Dit
percentage nam toegedurende de onderzoeksperio-
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Figuur25. Gemiddeld nitraatgehalte (op 100cm diepte,mg N03-N per liter) gedurende dewinter in relatie tot de N-gift (som vankunstmest-N en NH4-N in runderdrijfmest, kg Nper ha) op hetvoorafgaande maïsgewas bij braak, rogge en gras (gemiddeld over
1988-1989t/m 1993-1994).
Tabel50. InvloedvanwintergewassenenN-giftopdedrogestofopbrengst en N-opnamevansnijmaïs(gemiddeldevan1988-1994).
drogestofopbrengst1 (rel.)

N-gift
(kg/ha)
20
165

braak

rogge

72
1002

82
101

N-opname(kg/ha)
gras
79
99

braak

gras

108
193

129
198

rogge
125
196

LSD(P=0,05)= 6.
100 = 15,10 ton ds per ha.
Tabel 51. Hoeveelheid minerale bodem-N (kg per ha, 0-60
wintergewas.

relatie tot N-gift

en het gebruik van een

winterbehandeling

N-gift

20
105
225

cm) na de oogst van de maïs in

braak

rogge

gras

36
74
117

39
82
136

33
85
142

de hetgeen een aanwijzing isvoor cumulatieve effecten.
Indien devrijgekomen stikstof niet inmindering werd
gebracht opde N-gift vanhetvolgende maïsgewas,

leidde dittoteen toename van dehoeveelheid minerale bodem-N na deoogst (tabel 51).
Uitspoelingsverliezen bij de teelt van snijmaïskun-
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nen worden beperkt door een sterk gereduceerde Ngift zonder een wintergewas of door een minder
sterk gereduceerde N-gift met een wintergewas. De
kosten van beide systemen blijken sterk af te hangen
van de respons van de maïs op aangeboden N en
de mate waarin de N-gift moet worden verlaagd om
te voldoen aan milieunormen. Eerste verkenningen
gebaseerd op aan deze proefserie ontleende parameters, geven aan dat met name bij maïsgewassen
die vanuit uitspoelingsverliezen krap moeten worden
bemest, de teelt van eenwintergewas loont.

Summary
Between 1988and 1994, the effects of cover crops
(winter rye and undersown grass) on nitrogen (N)
losses and utilization were studied in a continuous
silage maize production system on a sandy soil.
Averaged over 6years, rye as well as grass took up
30-40 kg N per ha in the aboveground plant parts.
The N-uptake was predominantly determined by
temperature and to a much lesser extent by soil
mineral N in the autumn. Based on the present results it could be estimated that in a winter with average temperaturesN-uptake is restricted toabout35-

100

40 kg per ha in aboveground and underground plant
parts together.
Cover crops reduced nitrate leaching by about 5060%. Despite this reduction, nitrate concentrations in
the upper groundwater exceeded the EC-standard
for drinking water, unless N rates on maize were
lower than required for optimal maize production.
Nitrate leaching under cover cropped plots at excessive N rates exceeded leaching under fallowplots at
lower N-rates.
After cover crop incorporation in the spring, following
maize crops recovered 50 and 70% of the aboveground rye and grass-N respectively. As a result,
maize crops yielded better unless sufficient N was
available from other sources. Recoveries improved
as years went by, indicating that effects were cumulative. Thelower recovery of grass-N can be attributed to a lower decomposition rate or to competition
of the undersowngrass with themaize formoisture.
Whetherthe EC-standard can best be met by means
of strongly reduced N-rates or the use of cover
crops, depends strongly on the N-response of maize
and the necessity to reduce N-rates if environmental
goals are tobe met.

Invloed van deltazaai enstanddichtheid opopbrengst enkwaliteit van snijmaïs
Yieldandqualityofsilagemaizeasaffectedbydeltasowing andplant density
ir. W.van Dijk, PAGV, ing. H.v. Schooten, ROC Aver-Heino, ing. M.v.Walbeek, ROC Cranendoncken
ing. S.Postma, ROC Vredepeel

Inleiding
Maïs wordt indepraktijk meestal op75cmgezaaid.
Zowel uit binnenlands als buitenlands onderzoek is
gebleken dat vernauwing van de rijenafstand van
slechts zeer geringe invloed is op zowel opbrengst
als kwaliteit van snijmaïs (v.d. Wert enHoek, 1985).
De laatste jaren is echter regelmatig bericht over
(sterk) positieve opbrengsteffecten vandeltazaai.Dit
zou met name het geval zijn bijkorte rassen met een
steile bladstand. Deltazaai is een zaaitechniek die
sterke overeenkomsten vertoont met deook doorhet
PAGV beproefde stereozaai waarbij het gewas op
dubbele rijen wordt gezaaid (figuur 26). Deopbrengsteffecten van stereozaai beperkten zichtot1-2
%, terwijl de kwaliteit (drogestofgehalte en voederwaarde) niet werd beïnvloed. Bij deltazaai zijn de
planten binnen de dubbelrij echter regelmatiger, in
driehoeksverband, gerangschikt. Dit zou leiden tot
een betere lichtbenutting enalsgevolg daarvaneen
hogere opbrengst danbij zaai op75 cmof stereozaai. Door debetere plantverdeling zou bij deltazaai
het gewas bovendien opeenhogere standdichtheid
kunnen worden gezaaid. Indeberichtgeving over

75 cm

deltazaai betrof het dan ook vaak een gecombineerd
effect van deltazaai enstanddichtheid. Uitvrij recent
PAGV-onderzoek is gebleken dat ook bij normale
zaai korte, bladarme rassen dichter kunnen worden
gezaaid dan langere, bladrijkere rassen (Schröder,
1990). Het huidige advies houdt dan ook rekening
met deze verschillen (tabel 52). Dediscussie spitste
zich de laatste jaren echter met name toe ophet
perspectief van nog hogere standdichtheden dan
vermeld inhet huidige advies.
De doelstellingen van het onderzoek kunnen als
volgt worden omschreven:
- vaststellen van de invloed van deltazaai en
standdichtheid opde opbrengst en kwaliteitvan
snijmaïs;
- vaststellen of bijstelling van het huidige standdichtheidsadvies voor bladarme rassen nodigis.

Proefopzet
In 1993en 1994 zijn opdrie locaties (ROC's AverHeino, Cranendonck en Vredepeel) veldproeven

deltazaai

Figuur 26. Rangschikking vande planten bij zaai op 75 cm en deltazaai (de onderlinge afstand tussen de twee dubbelrijen bedraagt
meestal 17,5-20 cm).
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Tabel 52. Standdichtheidsadvies voor maïs .
groei-omstandigheden

rastype

ongunstig2

gemiddeld tot gunstig

bladarm
normaal
bladrijk

snijmaïs

MKS/CCM/korrelmaïs

snijmaïs

MKS/CCM/korrelmaïs

110.000
100.000
90.000

100.000
90.000
80.000

100.000
90.000
80.000

70.000-80.000
70.000-80.000
70.000

Bij het opstellen van de adviezen is rekening gehouden met voederwaardeopbrengst enerzijds en zaaizaadprijzen anderzijds.
Verlate zaai, droogtestress, Noord-Nederland.

aangelegd. Hierbij is deltazaai vergeleken met normale zaai op 75 cm bij drie standdichtheden: 90.000,
115.000 en 140.000 planten per ha. Bovengenoemde behandelingen zijn beproefd bij de snijmaïsrassen
LG 2080 en Aviso. Aviso is korter en bladarmer dan
LG 2080. Als opzet is gekozen voor een split-plotschema met ras als hoofdfactor. Binnen de rassen
zijn vervolgens de zes combinaties van rijenafstand
en standdichtheid verloot. Op ROC Vredepeel is
tevens het effect van beregening onderzocht. Hierbij
zijn twee beregeningsvarianten aangebracht, namelijk optimaal en niet beregend. Te verwachten was
immers dat de effecten van hogere standdichtheden
sterk zullen afhangen van de vochtvoorziening. Gekozen is voor een split-split-plot-opzet met beregening als hoofdfactor. Binnen de beregeningsvarianten
zijn de rassen verloot, waarna vervolgens binnen de
rassen de zes combinaties \,an rijenafstand en
standdichtheid zijn verloot. Alle proeven zijn in viervoud aangelegd. De algemene proefveldgegevens
staan vermeld in tabel 53.

De grootte van de individuele veldjes bedroeg 1 5 x 6
meter. Hiervan werd alleen de binnenste 13 x 3
meter bestemd voor opbrengstbepalingen enbemonsteringen.
Bij de eindoogst is per veldje vier strekkende meter
ontkolfd (per netto-rij één strekkende meter, diagonaalsgewijs verdeeld over het netto-gedeelte). De
kolven werden gewogen, fijngemaakt waarna vervolgens aan een submonster het drogestofgehalte is
vastgesteld. Het stro werd te velde gehakseld, gewogen waarna eveneens aan een submonster het drogestofgehalte is bepaald. Hierna is het volledige
netto-gedeelte gehakseld om het versgewicht te
bepalen. Tijdens het hakselen is handmatig uit de
opvangbak tevens een hele plant-monster genomen
voor bepaling van de voederwaarde.
De monsters zijn vervolgens 48 uur gedroogd, de
kolf- en stromonsters bij een temperatuur van 105°C,
de hele plant-monsters bij 70°C. Na het drogen is
van het hele plant-materiaal per object een mengmonster gemaakt waarna vervolgens door het Be-

Tabel 53. Algemene perceels- en proefveldgegevens.
jaar

grootheid

1994

1993
Cranendonck
bodemvruchtbaarheid
- organische stof-%
- pH-KCI

-Pw
- K-HCI
zaaidatum
oogstdatum
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Heino

Vredepeel

Cranendonck

Heino

Vredepeel

3,8
5,0
29
10

6,4
4,7
120
14

4,0
6,1
96
19

3,8
5,0
29
10

4,3
3,8
102
14

4,0
5,1
72
12

27 april
5/6 oktober

5 mei
28 oktober

28 april
5/6/7 oktober

9 mei
30 september

27 april
22/23 oktober

4 mei
8 oktober

drijfslaboratorium te Oosterbeek devoederwaarde is
bepaald metbehulp vande NIRS-methode. Opalle
proefvelden (met uitzondering van Heino 1994)is
jaarlijks bijéén herhaling van alle objecten het tijdstip
van 50%vrouwelijke bloei vastgesteld.
De proeven zijn jaarlijks eind april/begin mei gezaaid
en eind september/begin oktober geoogst (tabel 53).
Er isvolgens praktijk bemest; circa 50m3 runderdrijfmest perha aangevuld meteenrijenbemesting van
30 kgNenPo0 5 perha. Op delocatie Vredepeel is
in 1994 25m varkensmest en 25m 3 runderdrijfmest
toegediend. Demest isvoor hetploegen toegediend.
Het onkruid isopchemische wijze bestreden.
De beregeningsvarianten oplocatie Vredepeel zijnin
1993 op30 juni beregend met30mm. In 1994 is op
1 juli, 12juli, 29juli en 15 augustus beregendmet
respectievelijk 25, 35,30en30 mm. Opde andere
locaties heeft geen beregening plaatsgevonden.
In tabel 54zijn deweersgegevens vande verschillende locaties en jaren weergeven. De gemiddelde
temperatuur in 1993was beduidend lager danin
1994. Ook de temperatuursverdeling liep sterk uiteen
tussen de twee jaren. Het jaar 1993werd gekenmerkt door een warme voorzomer gevolgd dooreen
koele zomer terwijl in 1994 het omgekeerde het
geval was. De gemiddelde stralingssom volgde in
grote lijnen de temperatuurskarakteristiek. In 1993
viel beduidend meer neerslag danin 1994. Bovendien viel in 1993 juist rondom debloei veel neerslag
terwijl hetin1994inditstadium juist erg droog was.

zaaimethode en standdichtheid bij de verschillende
opbrengst- enkwaliteitsaspecten zijn uitoogpuntvan
overzichtelijkheid de effecten vandeze behandelingen apart weergegeven.

Deltazaai
In tabel 55 zijn de opbrengst- en kwaliteitseffecten
van de zaaimethode weergegeven. Deltazaai leidde
slechts tot eenzeer geringe verhoging vande hele
plant-opbrengst. Dit effect was onafhankelijk van
standdichtheid. Hoewel het effect in 1994 (koude
voorzomer) wat sterker was dan in 1993 (warme
voorzomer) waren de jaarverschillen echter gering.
Daarentegen was de kolfopbrengst significant iets
lager alsgevolg vaneenlager kolfaandeel. Hiervoor
is niet direct een duidelijke verklaring tegeven.
Ook de kwaliteit werd niet of nauwelijks in geringe
mate beïnvloed. Hetdrogestofgehalte wasbij deltazaai wat lager. Hoewel heteen gering verschil betrof,
was ditwel significant. Devoederwaarde uitgedrukt
in VEM/kg ds werd vrijwel niet beïnvloed. Het zetmeelgehalte wasbij deltazaai iets lager. Zowel het
lagere drogestofgehalte als het zetmeelgehalte bij
deltazaai moet waarschijnlijk worden toegeschreven
aan het iets lagere kolfaandeel. Beide hangen immers sterk samen met hetkolfaandeel.
De oogstbaarheid van hetgewas, een resultantevan
de mate van legering en aantasting door stengelrot,
werd vrijwel niet beïnvloed door dezaaimethode. Er
was geen sprake vaneenduidelijk verschil in bloeitijdstip tussen beide zaaimethoden.

Resultatenendiscussie

De behaalde resultaten stemden goed overeen met
resultaten van zowel binnenlands als buitenlands

Omdat ergeen sprake was van interactie tussen

Tabel 54. Weersgegevens 1993en1994van deverschillende onderzoekslocaties
normaal2

jaar

grootheid
1993

temperatuur (°C)
neerslag(mm)
stralingssom (kj/cm2)

1994

Cranendonck

Heino

Vredepeel

Cranendonck

Heino

Vredepeel

15,2
357
222

14,4
545
221

15,3
391
227

16,4
332
243

15,9
388
231

16,3
264
237

15,0
345
234

Temperatuur- en stralingsgegevens van weerstations Eindhoven, Twente en Volkel; neerslaggegevens van weerstations Maarheeze,
Heino en Venray.
Normaalwaarde deBilt (1961-1990).
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Tabel 55. Invloed van zaaimethode op opbrengst, kwaliteit en stevigheid van snijmaïs (gemiddelde vanjaren, locaties, standdichtheden
en rassen).
grootheid

zaaimethode

75 cm

deltazaai

relatieve drogestofopbrengst
- hele plant
-kolf

100'
100'

101
99

kolfaandeel (%)

47,2

4Ô.22

drogestofgehalte (%)

36.1

35,62

voederwaarde (VEM/kgds)

910

909

zetmeelgehalte (%)

28,3

27,2

legering {%)

4,8

5,0

stengelrot (%)

9,2

9,1

100 = 13,65 en6,72tondsperhavoor respectievelijk hele plant- en kolfopbrengst.
Significant verschil (P=0,05).

onderzoek naar vernauwing van de rijenafstand bij
maïs (v.d. Werf eri Hoek, 1985). Ookbij zeer recent
onderzoek naar halvering van rijenafstand werd op
zowel zand- als kleigrond geen effect waargenomen
van rijenafstand op zowel opbrengst als kwaliteit
(v.d. Schans envan Dijk, 1994).
Bij deltazaai kaneen aantal kanttekeningen worden
geplaatst. In de eerste plaats nemen de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding af. Door de
verdubbeling van hetaantal rijen iserimmers minder
ruimte tussen derijen omteschoffelen. Ditprobleem
doet zich ook voor wanneer overwogen wordt gras
onder demaïstezaaien. Indatgeval zou echterook
gekozen kunnen worden voor winterrogge die na de
oogst vandemaïs kan worden gezaaid.

Standdichtheid
In tabel 56zijn perrasdegegevens vermeld betreffende standdichtheid. De beoogde standdichtheden
zijn niet volledig gerealiseerd. Doordat de behaalde
standdichtheden echter niet sterk afweken van de
beoogde standdichtheden heeft dit geen gevolgen
voor de betrouwbaarheid van uitspraken over effecten van standdichtheid.
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Gemiddeld over alle proeven en jaren waren de
effecten van verhoging van standdichtheid op de
hele plant-opbrengst gering.Alleen bijverhogingvan
standdichtheid van9tot 13,5 planten perm was er
bij het ras Aviso sprake van een significant effect.
Het korte ras Aviso reageerde dus sterker danhet
langere rasLG2080. Ditstemde goed overeenmet
eerder onderzoek (Schröder, 1990). Door een sterke,
significante afname van het kolfaandeel werd bij
beide rassen de hoogste kolfopbrengst al bereikt bij
de laagste standdichtheid. Deafname van dekolfopbrengst was bijLG2080 sterker dan bijAviso.
Verhoging vandestanddichtheid leidde toteen afname vande kwaliteit. Zowel hetdrogestofgehalte, het
zetmeelgehalte alsde voederwaarde namen bij beide rassen ongeveer ineven sterke mate af.De afname vanhetdrogestofgehalte wassignificant. Omdat
het zetmeelgehalte en de voederwaarde aan mengmonsters is bepaald kan hierover geen statistische
uitspraak worden gedaan. De afname vande kwaliteit isvooral eengevolg van eenlager kolfaandeel.
De afname vandevoederwaarde hadtot gevolgdat
bij het ras LG 2080 de hoogste voederwaarde-opbrengst reeds werd behaald bij de laagste standdichtheid. Bij het ras Aviso nam de voederwaardeopbrengst weliswaar noglicht toe, maar minder sterk

Tabel56. Invloedvanstanddichtheidopopbrengsten kwaliteitvansnijmaïs(gemiddeldevanjaren,locaties,zaaimethoden).
LG 2080

(aZ-

LSD

Aviso

standdichtheid(pl/m2):

9,0

11.3

13,5'

9,0

11,3

13,5

(P=0,05)

relatieve drogestofopbrengst
- heleplant
-kolf

99
111

1002
1002

99
88

108
126

110
119

112
117

4
8

kolfaandeel (%)

49,6

44,0

38,7

53,1

48,1

46,6

2,8

drogestofgehalte (%)

37,2

36,3

34,9

36,1

35,4

34,9

0,8

voederwaarde
- VEM/kgds
- opbrengst(rel)

907
101

888
1002

888
99

934
114

923
115

914
115

.

zetmeelgehalte (%)

29,0

24,2

23,6

31,8

30,3

27,5

-

legering (%)

3,4

6,2

9,6

1,7

3,2

5,3

2,0

14,1

14,4

13,6

2,9

4,9

5.5

2,7

stengelrot (%)
1
2

2

Plantenperm .
100=11,90tondsper ha,5,41tondsper haen 10567kVEMper havoor respectievelijk heleplant-,kolf-envoederwaarde-opbrengst.

dan bij de drogestofopbrengst het geval was. Uitgaande vande huidige zaaizaad- ensnijmaïsprijzen
was zelfs bijAviso verhoging vanstanddichtheid tot
circa 115.000 planten perha daarom amper rendabel.
Verhoging vanstanddichtheid leidde tot meer legering. Bij het ras LG2080 wasdit sterker het geval
dan bij het ras Aviso. Bij het ras LG 2080 had de
standdichtheid geen invloed opdemate van aantasting door stengelrot. Bij het rasAviso namde aantasting licht toebijtoenemende standdichtheden.Dit
effect wasechter niet significant. Verhoging van de
standdichtheid metcirca 25.000 planten perha leiddetoteen 2-3dagen latere bloei.

Vochtvoorziening
De vochtvoorziening speelt bij standdichtheidseffecten eenbelangrijke rol. Een zuivere vergelijkingwas
mogelijk op locatie Vredepeel (tabel 57). Bijeen optimale vochtvoorziening nam bij toename van de
standdichtheid bij het ras Aviso de hele plant-opbrengst duidelijk toe terwijl bij het ras LG 2080 dit
vrijwel niet hetgeval was. Wanneer niet werd beregend, namde opbrengst bij LG2080 iets af terwijl
die bijAviso ongeveer gelijk bleef. Ook hier blijktdus

weer datde optimale standdichtheid voor hetkorte,
bladarme rasAviso hoger is danvoor het langere,
bladrijkere ras LG2080.
De kolfopbrengst reageerde veel sterker op verhoging van standdichteid.Alleen bijeen optimale vochtvoorziening reageerde de kolfopbrengst bij hetras
Aviso noglicht positief op standdichtheid. Dit betrof
de verhoging van 9tot 11,5 planten perm2. Verdere
verhoging leidde tot een afname van de kolfopbrengst. Wanneer niet werd beregend, nam dezebij
toenemende standdichtheden bijbeide rassen af. Bij
LG 2080 was de afname sterker dan bij Aviso.
Wanneer niet werd beregend, namhetdrogestofgehalte bijtoenemende standdichtheden sterker af dan
wanneer welwerd beregend. Ditis eengevolgvan
een eveneens sterkere afname vanhet kolfaandeel
wanneer niet werd beregend. Bij eengoede vochtvoorziening nam bijtoenemende standdichthedende
gevoeligheid voor legering in absolute zin minder
sterk toedanbijeensuboptimale vochtvoorziening.
Dit effect leek bij hetrasLG2080 watsterker aanwezig dan bijhetras Aviso.
De resultaten geven aandat alleen bij een goede
vochtvoorziening het zinvol kan zijn om bij korte,
bladarme rassen hetgewas dichter tezaaien. Hogere standdichtheden dan inhethuidige advies (tabel
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Tabel57. Invloedvanstanddichtheid opopbrengstvansnijmaïsinrelatietotvochtvoorziening opROCVredepeel (gemiddeldevanjaren
enzaaimethoden).
grootheid'

planten/ha

welberegend
relatieveopbrengst
- heleplant

Aviso

LG2080
nietberegend

welberegend

nietberegend

90.000
115.000
135.000

126
126
125

102
1002
97

141
147
147

115
114
116

-kolf

90.000
115.000
135.000

167
152
141

117
1002
83

185
187
181

141
128
126

kolfaandeel

90.000
115.000
135.000

60,1
54,7
51,1

47,8
40,6
34,1

59,7
58,3
56,1

54,3
48,2
47,1

drogestofgehalte(%)

90.000
115.000
135.000

42,7
42,4
40,6

38,4
36,8
35,0

39,2
39,8
38,4

37,5
36,3
36,2

legering

90.000
115.000
135.000

2,4
5,9
7,4

3,2
8,8
12,3

0,6
2,5
3,3

0,1
1,1
1,7

90.000
115.000
135.000

9,7
8,4
7,8

11.4
11,4
10,9

0,5
2,1
3,0

0,9
3,2
2,4

(%)

(%)
stengelrot

(%)

LSD (P=0,05) =9en 15relatieve punten voor respectievelijk hele plant en kolfopbrengst en 6,1; 1,8; 3,2 en 4,0%voor respectievelijk
kolfaandeel,drogestofgehalte, legeringenstengelrot.
100=11,90en5,41tondsper havoor respectievelijk heleplantenkolfopbrengst.

52) worden gemeld lijken echter geen duidelijk perspectief te bieden.

Conclusie
Deltazaai had vrijwel geen invloed op opbrengst en
kwaliteit van snijmaïs. Een kanttekening bij een dergelijke zaaiwijze is dat de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding afnemen.
De optimale standdichtheid hing af vanras,teeltdoel
en vochtvoorziening. Het onderzoek heeft geen aanleiding gegeven af te wijken van het huidige standdichtheidsadvies.
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Summary
In 1993 and 1994 the effects of delta-sowingand
plant density werestudied atthree locations ona

sandy soil. Two varieties were used, Aviso, a poor
leafy and short variety and LG 2080, a more leafy
and taller variety.At one location, also the effects of
moisture availability on yield and quality was studied
in relation toplant density.
Delta-sowing of maize resulted only in slight effects
on wholeplant and cob dry matter yield and quality
aspects as dry matter content and feeding value.
Theresults do agree withformerresearch.
For wholeplant as wellas cob dry matteryield, the

short,poor leafy varietyAviso showed higheroptimal
plant densities than the taller variety LG 2080.Optimal plant densities were higher for whole plant dry
matter yield than for cob dry matter yield. When
drought stress occurred optimal plant densities were
lower. For both varieties dry matter content and
feeding value decreased as plant density increased.
It is concluded that the results don't give reason to
adapt current plant density recommendations for
maize.
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Uien
Onkruidbestrijding indeteeltvan zaaiuien met herhaalde toepassing van
combinaties van herbiciden na opkomst
ir.C.L.M, de Visser, PAGVening. L Hoekstra, SNUiF/PAGV
Onderzoek naar geïntegreerde bestrijding van onkruid in zaaiuien
ir.C.L.M, de Visser, PAGVening.L Hoekstra, SNUiF/PAGV
Onderzoek naar de toepasbaarheid van het stikstof bijmest systeem
inzaaiuien en perspectief van N(P)-rijenbemesting
ir.C.L.M, de Visser, PAGV

Onkruidbestrijding in de teelt van zaaiuien met herhaalde
toepassing van combinaties van herbiciden na opkomst
Weed control in onions grown from seed by repeated applications of combinations of herbicides after emergence of the crop
ir. C.L.M.deVisser,PAGVening.L.Hoekstra,SNUiF/PAGV

Inleiding
Tot 1990 werd bij de onkruidbestrijding in de uienteelt veel gebruik gemaakt van het herbicide Lironion
(difenoxuron). In dat jaar werd echter bekend dat dit
middel zou gaan verdwijnen, zodat gezocht moest
worden naar alternatieven. Randvoorwaarde hierbij
was dat de totale inzet van herbiciden in de uienteelt
overeenkomstig het Meerjarenplan Gewasbescherming verlaagd moest worden. Gezien de ervaringen
met herhaalde toepassing van lage doseringen in
bieten (Wevers et al., 1993), is nagegaan in hoeverre een dergelijk systeem ook bij uien uitkomst kan
bieden. In deze aanpak moet herhaalde malen gespoten worden op zeer kleine onkruiden en wordt
een besparing op de middeleninzet bereikt. In een
systeem voor lage doseringen is het in suikerbieten
mogelijk gebleken de toepassing van een bodemherbicide voor opkomst achterwege te laten en dit te
compenseren met een extra bespuiting in een lage
dosering na opkomst. Dit kan de middeleninzet verder beperken. In de jaren 1991, 1992 en 1993 is in
negen veldproeven een systeem van herhaalde
doseringen van herbiciden na opkomst in zaaiuien
onderzocht. Van dit onderzoek is reeds een uitgebreide rapportage verschenen (Hoekstra, 1994). In
dit artikel wordt volstaan met het weergeven van de
belangrijkste resultaten.

Materiaal enmethoden
In 1991, 1992 en 1993 zijn telkens drie veldproeven
aangelegd op ROC De Waag, ROC Van Bemmelenhoeve en ROC Rusthoeve. In deze proeven zijn
diverse combinaties van herbiciden bij herhaalde
toepassing in lage dosering na opkomst van het
gewas vergeleken met onbehandeld en met de toepassing na opkomst van een mengsel van propachloor met difenoxuron in twee doseringen als stan-
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daards. In 1992 en 1993 is bovendien onderscheid
gemaakt naar wel of niet toepassen van bodemherbiciden (propachloor en pendimethalin) voor opkomst
van het gewas. Op de veldjes waarop bodemherbiciden zijn toegepast, is een bespuiting na opkomst in
het vlagblad-stadium achterwege gelaten.
In 1992 en 1993 werd kort voor opkomst van het
gewas het aanwezige onkruid chemisch afgebrand.
De veldjesgrootte was 10 m 2 (3 x 3,33 m2). Deproeven zijn gezaaid met het ras Hysam.
Om het juiste tijdstip van onkruidbestrijding te bepalen, is gebruik gemaakt van een glasplaat of vliesdoek waarmee de grond werd afgedekt. Als gevolg
van de hogere temperatuur onder de glasplaat of het
vliesdoek komen onkruiden daar eerder op. Dit vergemakkelijkte het bepalen van het tijdstip waarop de
bespuitingen gestart moesten worden. Een bespuiting werd herhaald zodra nieuw onkruid werd waargenomen. Het spuitinterval varieerde hierdoor van 6
tot 16 dagen. Gespoten is in 300 tot 400 liter water
per ha met een middelgrote druppel. Er zijn waarnemingen uitgevoerd betreffende de opkomst, het afrijpen, de opbrengst en de onkruidbezetting.

Resultatenenconclusies
Het onderzoek heeft een 11-tal combinaties opgeleverd die perspectief bieden in een systeem met
herhaalde toepassing in lage doseringen na opkomst. De gevoeligheid van een aantal onkruiden
voor deze combinaties is vermeld in tabel 107, samen met de gevoeligheid voor de beide standaarden
(mengsels van propachloor met difenoxuron). Uit de
tabel blijkt dat een aantal perspectiefvolle combinaties vergeleken met de standaarden een beter effect
heeft op veelknopigen, kamille en melganzevoet. In
tabel 108 is nadere informatie over de toepassing
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van destandaarden endeperspectiefvolle combinaties samengevat. Veel combinaties hebben zowel
perspectief metalszonder toepassing voor opkomst
van een bodemherbicide. Voorwaarde iswel dat het
kiemen van onkruid scherp in de gaten gehouden
moet worden, omdat onkruiden snel te groot worden
voor effectieve bestrijding, indien eenbodemherbicide voor opkomst achterwege wordt gelaten, isna
opkomst een extra bespuiting noodzakelijk. Steeds
moet kort voor opkomst hetaanwezige onkruid worden weggebrand. Geconstateerd isdat het achterwege laten vaneenbespuiting in hetvlagbladstadium
er toe kan leiden dat onkruid te groot wordt. De
meeste combinaties kunnen echter toegepast worden in het vlagbladstadium (tabel 108).Van twee
combinaties is daarentegen duidelijk geworden dat
dit niet mogelijk is. Met deze combinaties zal daarom
een bodemherbicide voor opkomst nodig zijn. Bij een
drietal combinaties bestaat er kans op schade. Indien straatgras wordt verwacht, is een combinatie
van pendimethalin en propachloor aante bevelen.
De hoeveelheid actieve stof aan herbiciden is vermeld in tabel 108. Tussen de combinaties bestaan
aanzienlijke verschillen. Een vermindering tenopzichte van destandaarden wordt indemeestegevallen bereikt.

Samenvatting
Onderzoek naar de vervanging van het herbicide
difenoxuron op ROCDeWaag, ROCVanBemmelenhoeve en ROC Rusthoeve heeft een aantal combinaties van herbiciden opgeleverd die in een lage
dosering enbij herhaalde toepassing eenalternatief
vormen. Hetis van groot belang voor eensuccesvolle toepassing van deze combinaties dat de onkruidontwikkeling nauwgezet wordt gevolgd. Dehoeveelheid werkzame stof dienodig isvoor onkruidbestrijding in uien, kanmethetgebruik van eenaantal
van deze combinaties verminderd worden. De ver-

mindering ishet grootst wanneer geen bodemherbiciden voor opkomst worden toegepast. Meteenextra
toepassing na opkomst kan met de meeste combinaties het achterwege laten vaneen bodemherbicide
opgevangen worden. Deze extra toepassing is dan
meestal noodzakelijk tijdens hetgevoelige vlagbladstadium. Met een aantal combinaties kan echter
zonder risico op schade gespotenworden.
Literatuur
Hoekstra, L. Onkruidbestrijcling in de teelt van zaaiuien met
herhaalde toepassing van combinaties van herbiciden na opkomst. Lelystad,PAGV-verslag nr. 180,88p.(1994).
Wevers, J.,CE. Westerdijk en J.C. van de Zande. Onkruidbestrijding in suikerbieten. PAGV-themaboekje nr. 15, p.47-51.
(1993).

Summary
From 1990the herbicide difenoxuron, which was
widely usedinonion growing, isnolonger available.
In theperiod between 1991and 1993research was
carried out on the three regional research farms
ROC De Waag,ROCVanBemmelenhoeve en ROC
Rusthoeve that hasresulted ina number ofcombinations ofherbicides that canbeapplied afteremergence of the crop as alternatives for difenoxuron.
The combinations arerepeatedly applied atlow dosages. Tobe effective it is necessary to applythe
combinations atthe right moment, which can only be
assessed when weed emergence is closely examined. Theamount of active ingredients needed for
weed control canbelowered when using most ofthe
selected combinations. Thisdecrease islowest when
soil herbicides after sowing areomitted. If doingso
an extra application after emergence is necessary,
one ofwhich should be applied during thesensitive
crook stage. Most combinations can be appliedduring thisgrowth stage withoutany risk for thecrop.
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Onderzoek naar geïntegreerde bestrijding van onkruid inzaaiuien
Research intointegrated weedcontrolinspring sown onions
ir. C.L.M.deVisser, PAGV en ing.L.Hoekstra, SNUiF/PAGV

Inleiding
In het kader vanhet Meerjarenplan Gewasbescherming (Anonymus, 1991)dient het herbicidengebruik
in akkerbouwgewassen in het jaar 2000 met 45%
verminderd tezijn tenopzichte van hetgebruik in de
jaren 1984-1988. Voor uien is het herbicidengebruik
in deze periode geraamd op102.000 kgactieve stof
per jaar (Dortland en Mulder, 1990). Bij eentotaal
uienareaal van 15.000 ha komt dit neer op 6,8kg
actieve stof per haperjaar. Dit betekent dat inde
uienteelt gestreefd moet worden naar een maximaal
verbruik inhet jaar 2000 van slechts 3,74kgactieve
stof per ha voor de onkruidbestrijding. Uit recent
onderzoek door Hoekstra (1994) komt naar voren
dat met herhaalde toepassing van lage doseringen
van herbiciden na opkomst hoeveelheden actieve
stof nodig zijn voor detotale bestrijding vanonkruid
in zaaiuien variërend van 2,3 tot 7,2 kg wanneer
geen bodemherbiciden voor opkomst worden gebruikt en 4,8tot 8,5 kg wanneer voor opkomstwel
een bodemherbicide wordt gebruikt, afhankelijkvan
de gebruikte combinatie herbiciden. Hetlijkt er daarom op dat met een volvelds chemische bestrijding
het streefcijfer van 3,74 kg niet gehaald kanworden.
Een alternatief omde inzet vanherbiciden te verlagen, zougevonden kunnen worden in de inzetvan
mechanische onkruidbestrijding tussendegewasrijen
in combinatie meteenchemische onkruidbestrijding
in derij.Wanneer wordt uitgegaan van hetgangbare
beddenteelt-systeem waarbij perbedvan1,5 meter
vijf gewasrijen worden gezaaid op 27 cm,envan
een noodzakelijke spuitbreedte per gewasrij van 20
cm, ismaximaal een besparing tebereiken van33%.
Bij een teeltsysteem waarin mechanische onkruidbestrijding geïntegreerd moet worden, moet daarom
gestreefd worden naar grotere rijenafstanden. Om
aansluiting te hebben bij reeds bestaande goedgemechaniseerde teeltsystemen, kan hierbij gedacht
worden aan rijenafstanden van 50 of 75 cm. Van
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deze twee rijenafstanden moet de voorkeur worden
gegeven aan50 cm,omdat uien bij vergrotingvan
de rijenafstand minder opbrengen (Bleasdale, 1966;
Frappel, 1973;Hatrdigde-Esch en Bennet, 1980;
Rickard enWickens, 1979). Bij50cm afstand tussen
de rijen kanmetde inzet van mechanische onkruidbestrijding tussen de rijen de inzet van herbiciden
maximaal met 60%wordenverminderd.
Om het effect van een gecombineerde mechanisch/chemische onkruidbestrijding oponkruidbestrijding, opbrengst envroegrijpheid nategaan, isin de
periode 1991-1993 onderzoek verricht. Hierbij is het
beddenteelt-systeem vergeleken met een rijenafstand van 50cm. Verder isbijhet onderzoek de teelt
van uien opruggen betrokken. Deze teeltwijze wordt
veel gehanteerd indeecologische teelt en ingeringe
mate ook in de gangbare teelt en zou onder natte
omstandigheden rond de oogst eenbetere kwaliteit
van deuien opleveren. Tenslotte isinbeperkte mate
het effect van egbewerkingen ineen veldproef nagegaan, om de mogelijkheden van volvelds mechanische onkruidbestrijding afte tasten.
In 1995 zaleengedetailleerd verslag vandit onderzoek verschijnen.

Materiaalen methoden
Het onderzoek is uitgevoerd in vier veldproeven. In
drie veldproeven te Lelystad indejaren 1991,1992,
1993 is hetgangbare beddenteelt-systeem (gezaaid
met een Becker-zaaimachine) vergeleken met een
rijenafstand van 50 cm (gezaaid met een Miniairzaaimachine). Hierbij is duplo-zaai toegepast (twee
rijtjes in een zaaistrook van 8 cm), omdat uit onderzoek van Rickard enWickens (1979) isgeblekendat
de opbrengstderving als gevolg van een grotere
rijenafstand verminderd kan worden door deze wijze
van zaaien. In deze teeltwijze isvolvelds chemische

onkruidbestrijding vergeleken met een combinatie
van rijenbespuiting en schoffelen tussen de rijen.
Deze vergelijking is uitgebreid metdeteelt van uien
op ruggen, 50cmvanelkaar. Hetschoffelen tussen
de ruggen is uitgevoerd met een hoekschoffel. Bij
een veldproef diein 1993opde ROCRusthoeve is
uitgevoerd, is het beddenteelt-systeem vergeleken
met 50cmduplo-zaai en met50cm multi line-zaai
(drie rijtjes perzaaistrook van 8 cm). Deduplo-zaai
is uitgevoerd met zowel een Stanhay-zaaimachine
als een Miniair-zaaimachine. De multi line-zaai is
uitgevoerd met een Stanhay-zaaimachine; bijhet
beddenteelt-systeem is gezaaid met een Beckerzaaimachine. Ruggenteelt is in deze proef nietonderzocht. Indedrie proeven te Lelystad endeproef
op ROCRusthoeve zijn waarnemingen verrichtbetreffende de opkomst, de groei halverwege het seizoen, hetstrijken enafsterven van hetloof, deeindopbrengst endekwaliteit na bewaring.
Het perspectief van een volvelds egbewerking is
nagegaan ineenproef in 1993 op ROCDeKandelaar. Hierbij isgeëgd voor opkomst, inhetkramstadium, in het vlagbladstadium en op moment dathet
eerste echte blad 3cmlang was. Bijaldeze stadia
is geëgd bij 4enbij8kmperuur. Het effect op de

plantdichtheid iswaargenomen.

Resultaten
Proeven op het PAGV in 1991, 1992 en
1993
Een aantal resultaten van de drie proeven, uitgevoerdteLelystad, isopgenomen intabel 109. Gemeten naar deuiteindelijke opbrengst lijkt hetvergroten
van de rijenafstand van 27naar 50cm vlakveldsbij
volvelds chemische onkruidbestrijding gemiddeld niet
in een opbrengstderving te resulteren. Dat deopkomst opdeveldjes met beddenteelt trager is,is toe
te schrijven aanhetverschil indegebruikte zaaimachine. Op de veldjes met beddenteelt isgezaaid met
een Becker-zaaimachine en opde 50 cm veldjes met
een Miniair-zaaimachine. Waarschijnlijk was dezaaidiepte niet gelijk, hetgeen onderstreept wordt door
de iets lagere plantdichtheid vandebeddenteelt.
Het telen vanuien opruggen heeft gemiddeld geresulteerd in een opbrengstderving (tabel 109).De
analyse vaneenoogst injuni wees ookal in deze
richting. Deuien opruggen leken trager eningeringer aantaltezijn opgekomen enlekenzich ook iets

Tabel 60. Gemiddelde resultaten van waarnemingen van deproeven teLelystad in 1991,1992 en 1993.

behandeling
beddenteelt, 27 cm
vlakveldsteelt, 50 cm:
- volvelds chemisch
- chemisch/mechanisch
ruggenteelt, 50 cm
- volvelds chemisch
- chemisch/mechanisch
LSD5% 1)

dagen tussen
zaaien
opkomst

plantdichtheid
(m-2)

groeidagen3'

onkruiden4'
(m-2)

opbrengst
(ton.ha1)

gewichtspercentage
>60mm

24,4

95

107

4,2

81

31

20,5
21,1

104
111

109
112

3,9
8,9

80
75

28
28

22,4
22,8

95
98

112
118

7,4
7,4

73
64

29
31

0,5

9

3

4,5

5

6

****
****
**

*
***
*

****
****
****

****
****

NS
NS
NS

2

effecten: '
rijenafstand
teeltwijze
bestrijdingswijze

NS
NS
NS

1

' Geringste significante verschil voor paarsgewijze vergelijkingen.
Overschrijdingskans: **" =<0,1%; *** =0,1-1%; ** =1-5%;*=5-10%; NS=> 10%.
3
' Aantal dagen tussen 50% opkomst en 50% gestreken loof.
4
' Aantal onkruiden nadat chemische enmechanische bestrijdingen waren uitgevoerd.
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minder snel ontwikkeld tehebben. De reden hiervoor
is wellicht datdevochtvoorziening inderuggen voor
een ondiep wortelend gewas als uien onvoldoende
was. Dekleur enhardheid vandeuien nabewaring
bleek van uien op ruggen niet beter te zijn dan die
van vlakvelds gezaaide uien, ookniet toen geoogst
werd ineen natnajaar.

het toepassen vanchemische/mechanische onkruidbestrijding. Halverwege hetseizoen werd reeds duidelijk dat de uien op geschoffelde ruggen sterk in
bladgroei achterbleven bijde uien op volvelds chemisch behandelde ruggen. Dit heeft uiteindelijk invloed gehad op de opbrengst en de ontwikkeling
(tabel 109). De schade diede schoffelbewerkingen
aan de uien hebben toegebracht, is waarschijnlijk
terug tevoeren toteen vermindering van deomvang
van derug,enduseen vermindering van hetwatervasthoudend vermogen, entotbeschadiging vanhet
wortelstelsel. Ook bleek het moeilijk nauwkeurig te
werken met de hoekschoffel, waardoor soms een
deel van deuienwerd weggeschoffeld. Blijkens tabel
110 is tussen de ruggen in twee proeven minder
vaak geschoffeld alstussen de rijen (vlakvelds).De
reden hiervoor lag in de geringere beschikbaarheid
van de hoekschoffel. Als gevolg hiervan washet
onkruid op moment vanschoffelen vaak wat groter
en moest wat dieper worden geschoffeld. Dit heeft
waarschijnlijk mede bijgedragen aande lagere opbrengst van uien op ruggen bij chemische/mechanische onkruidbestrijding.

Een vergelijking tussen volvelds chemische bestrijding eneencombinatie vanchemische enmechanische bestrijding is uitgevoerd bijvlakveldsteelt en bij
ruggenteelt. Bijdevlakveldsteelt heeft hettoepassen
van chemische/mechanische onkruidbestrijding gemiddeld geleid toteen lagere opbrengst. Ditverschil
is voornamelijk terug tevoeren opdeproef in1991.
In deze proef kon in juni niet worden geschoffeld,
hetgeen leidde tot een onvoldoende onkruidbestrijding en een lagere opbrengst. In de andere twee
proeven bleef bij de vlakveldsteelt de opbrengst en
de onkruidbestrijding van uien met chemische/mechanische bestrijding niet achter bijdie van uien met
volvelds chemische bestrijding. De onkruiddruk te
Lelystad was overigens niet groot. In 1993 werden
op onbehandelde stroken gemiddeld 36 onkruiden
per m2 geteld. Het gemiddelde bestrijdingsresultaat
verschilde niet tussen veldjes met volvelds chemische onkruidbestrijding en veldjes met chemische/
mechanische onkruidbestrijding enbedroeg 94%.
De hoeveelheid actieve stof aan herbiciden enhet
aantal schoffelbewerkingen is vermeld in tabel 110.
De toegepaste hoeveelheid bij rijenbespuiting blijft
beduidend onder de streefwaarde van 3,74 kg per
ha.

Proef op ROCRusthoeve in1993
In tabel 111 zijn de resultaten vermeld vandeproef
die in1993teColijnsplaat isuitgevoerd. Van een opbrengstderving alsgevolg vanhetverruimen van de
rijenafstand bleek geen sprake. Netalsinde proeven te Lelystad bleken de uien gezaaid volgenshet
beddenteelt-systeem met een Becker-zaaimachine
later eningeringer aantal opte komen dan deuien
gezaaid op50cmmeteenMiniair-zaaimachine.Dit
lijkt een effect vande zaaimachine en niet van de
rijenafstand.

Bij uien geteeld opruggen was inalle proeven sprake van een grote opbrengstderving als gevolg van

Tabel61. Toegepaste hoeveelheden actieve stof van herbiciden en aantal schoffelbewerkingen in de proeven te Lelystad enROC
Rusthoeve.
actieve stof
proef
PAGV 2968
PAGV 3220
PAGV 3274
RH 1479

volveldsbespuitjng
4,9
4,9
6,0
9,1

1) Geen ruggenteelt opgenomen indeproef.
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1

W>ha" )

rijenbespuiting
2,0
2,0
2,4
3,6

aantal malen schoffelen
vlakvelds
ruggen
4
3
3
2

4
2
2
-1>

Tabel 62. Resultaten van waarnemingen van de proef te Colijnsplaat in 1993 (RH 1479).
dagen tussen

plant-

zaai en

dichtheid

opkomst

beddenteelt, 27cm
rij 50cm,duplo, Miniair:

gewichtsonkruiden 4 '
im"2)

opbrengst

(m"2)

groeidagen 3 '

(ton.ha"1)

percentage
>60mm

23,8

88

116

0,2

77

40

- volveldsbespuiting

21,7

103

116

35

21,6

105

115

0,1
2,7

79

- rijenbespuiting

79

28

- volveldsbespuiting

23,8

82

114

0,1

78

37

- rijenbespuiting

23,4

86

114

2,1

79

33

- volveldsbespuiting

23,8

80

111

0,1

78

44

- rijenbespuiting

23,4

85

112

2,5

82

44

1,3

9

2

1,7

5

7

*
****

NS

NS

****

***
****

*

machine bij 50cm

NS

NS

bestrijdingswijze

NS

NS

NS

****

NS

***
*

verschil duplo-multi line

NS

NS

****

NS

NS

behandeling

rij 50 cm,duplo, Stanhay:

rij 50 cm,muit) line, Stanhay

LSD5% 1 )
effecten: 2 '
rijenafstand

1

NS

' Voor paarsgewijze vergelijkingen.
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Overschrijdingskans: * * " = < 0,1%;*** = 0,1-1%; ** = 1-5%;

= 5-10%; NS = > 10%.

3

' Aantal dagen tussen 50%opkomst en 50%gestreken loof.

4

' Aantal onkruiden nadat chemische en mechanische bestrijdingen waren uitgevoerd.

De gecombineerde chemische/mechanische onkruidbestrijding behaalde dezelfde opbrengst alsde volvelds chemische onkruidbestrijding. Het aantalonkruiden op 11 juni (tabel 111)lagechter hoger.De
onkruiddruk in deze proef was groot. Gemiddeld
werden oponbehandelde stroken 131 onkruiden per
m 2 geteld. Deze grote onkruiddruk werd onderstreept
door het aantal uitgevoerde chemische behandelingen naopkomst endedaarbij behorende hoeveelheid actieve stof (tabel 110).Dit aantal bedroeg 5,
terwijl in Lelystad in 1993(36onkruiden m"2) twee
maal werd gespoten. Niettemin werd indeproefop
ROC Rusthoeve slechts twee maal geschoffeld,
waarvan delaatste keer op12mei. Delaatstevan
de vijf chemische behandelingen werd uitgevoerdop
18 mei.Meteenextra schoffelbewerking was het
resultaat vandeonkruidbestrijding wellicht vergelijkbaar geweest.
Een verschil tussen deStanhay-zaaimachine en de
Miniair-zaaimachine kwam niet tot uitdrukking in de
opbrengst, maar wel inhetaantal dagen tussen zaai

en opkomst enindeplantdichtheid. Deuien gezaaid
met de Stanhay-zaaimachine kwamen twee dagen
later op.Bovendien kwamen uiteindelijk ookminder
planten op.Hetis niet duidelijk wat hiervan deoorzaak is. Eenbelangrijk verschil werd geconstateerd
tussen de duplo-zaai metde Stanhay-zaaimachine
en de multi line-zaai. Hetgewas gezaaid metmulti
line-kouters streek twee totdrie dagen eerder, terwijl
procentueel meer uien van60mm opwaarts werden
geoogst. De plantdichtheid was echter niet minder.

ProefopROCDeKandelaar in 1993
In tabel 112 isaangegeven welk percentage planten
overbleef naeggen invier verschillende gewasstadia
en bij twee verschillende rijsnelheden. Eggen bij8
km per uur bleek duidelijk te snel. Het geringste
plantverlies trad opbij eggen kort voor opkomst of
tijdens heteerste echte blad-stadium. Eggen tijdens
het kramstadium moet afgeraden worden. Opdeze
plaats is hetgoed te melden datdit de resultaten
van slechts één proef zijn.
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Tabel63. Effect van volvelds eggen in verschillende gewasstadia bij twee rijsnelheden op de plantdichtheid op 4 mei uitgedrukt als
percentagevanonbehandeld.
rijsnelheid(km.h"1)
stadiumvaneggen

4

8

vooropkomst
kramstadium
vlagbladstadium
fechte blad3 cm

83
62
72
84

72
39
43
26

LSD 5% = 17
effecten : - rijsnelheid
- gewasstadium

: p < 0,1%
: p = 0,2%

Discussie
De resultaten hebben duidelijk gemaakt dateen
verruiming van de rijenafstand van gemiddeld 30 cm
naar 50 cm met duplo-zaai niet leidt tot eenopbrengstderving. Voordelen heeft eendergelijke verruiming echter evenmin, tenzij een gecombineerde
chemische/mechanische onkruidbestrijding wordt
toegepast. De ervaringen in de proeven hebben
geleerd dat meteen geïntegreerde bestrijding eenzelfde opbrengst gehaald kanworden als met een
volvelds chemische bestrijding. Bovendien hoeft het
resultaat van de onkruidbestrijding niet minder te
zijn. De besparing op de middeleninzet is zo groot
dat daarmee indeuienteelt ruimschoots voldaankan
worden aande vermindering vande middeleninzet
zoals voorgesteld in het Meerjarenplan Gewasbescherming. Deze besparing is bovendien zeer welkom inhetkader van decriteria opgebied vanmiddeleninzet binnen hetagro-milieukeur. Deervaringen
van 1991 hebben echter geleerd dat wanneer de
grond- en weersgesteldheid inhet voorjaar ongunstig
zijn voor schoffelen, het onkruid (tussen de rijen)
onvoldoende metdeze methode bestreden kan worden. Indeproeven isechter strikt vastgehoudenaan
schoffelen tussen derijenbijdechemische/mechanische methode. In de praktijk moet op basis van de
toestand vandegrond endeweersverwachtingeen
volvelds chemische bestrijding op het moment dat
onkruid bestreden moet worden, afgewogen worden
tegen een schoffelbewerking.
De resultaten van de proef uitgevoerd in 1993 op
ROC Rusthoeve wijzen eropdathettoepassenvan
multi line-zaai voordelen kan bieden ten opzichtevan
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duplo-zaai. Het percentage grove uien wassignificant groter bij eenzelfde totaalopbrengst en vergelijkbare plantdichtheid. Hetbetreft hier echter slechts
één proef, zodat eenalgemene uitspraak over multi
line-zaai niet verantwoord lijkt.
De teelt van uien op ruggen kanop basis van de
bereikte resultaten niet geadviseerd worden. Deze
teeltwijze kan het opbrengstniveau van een vlakveldsteelt niet evenaren. De kleur en hardheidvan
de uien geoogst vanruggen is bovendien niet beter
dan dievanvlakvelds gezaaide uien. Hetschoffelen
tussen de ruggen bleek te leiden tot eenextraopbrengstvermindering. Opbasis van deproeven moet
schoffelen tussen de ruggen afgeraden worden,
tenzij nauwkeuriger geschoffeld kanworden en een
methode wordt gevonden waarbij de rug intact kan
worden gelaten.
Volvelds eggen lijkt hetmeest perspectiefvol bij een
matige rijsnelheid voor opkomst of op het moment
dat heteerste echte blad ongeveer 3cmlang is. Bij
de keuze vande hoeveelheid zaaizaad moet echter
een zeker verlies aan planten ingecalculeerd worden.
Meer onderzoek met eggen isechter noodzakelijken
zal door het praktijkonderzoek de komende jaren
worden opgepakt.

Conclusies
* Verruiming van derijenafstand tot50cm ismogelijk zonder opbrengstderving.
* Eencombinatie vanchemische onkruidbestrijding
in derijen enschoffelbewerkingen tussen derijen

kan met succes worden toegepast. Bij een ongunstige toestand van de grond en ongunstige
vooruitzichten moet een schoffelbewerking afgewogen worden tegen een (eenmalige) volvelds
chemische onkruidbestrijding.
Teelt van uien op ruggen biedt qua opbrengst,
kwaliteit en sorteringsverhouding geen voordelen
boven vlakveldsteelt. Schoffelen tussen de ruggen moet worden afgeraden.
Een volveldsegbewerking lijkt mogelijk wanneer
een matige rijsnelheid wordt aangehouden enniet
tijdens kram- en vlagbladstadium een bewerking
wordt uitgevoerd. De resultaten zijn echter nog
mager. Meer onderzoek isnodig.
Uien gezaaid volgens hetmulti line-systeem lijken
grover dan uien gezaaid volgens hetduplo-zaaisysteem.

Samenvatting
In de jaren 1991, 1992 en 1993is in veldproeven
nagegaan of ineenruimer plantverband dantotnu
toe gebruikelijk is, de onkruidbestrijding uitgevoerd
kan worden aiseencombinatie van chemischebestrijding inde rij en mechanische bestrijding tussen
de rijen. Dit onderzoek is zowel uitgevoerd in vlakveldsteelt alsinruggenteelt bij50cm rijenafstanden
met toepassing vanduplo-zaai. Bovendien is onderzocht of dezaaimethode waarbij perzaaistrook drie
rijtjes worden gezaaid voorkeur verdient boven duplo-zaai. Tenslotte zijn demogelijkheden van een volvelds egbewerking verkend.
Het onderzoek heeft uitgewezen datverruimingvan
de rijenafstand van27tot50cm mogelijk is zonder
opbrengstderving. Bij 50 cm vlakveldsteelt kan met
een gecombineerde chemische/mechanische onkruidbestrijding hetonkruid goed bestreden worden.
Een chemische volveldsbespuiting moet echter achter dehand wordt gehouden voor momenten dat een
bestrijding nodig is en de grond- en weersgesteldheid een schoffelbewerking op korte termijn niet
toelaten. De besparing die met rijenbespuitingen
bereikt kanworden in een 50cmvlakveldsteelt kan
resulteren ineen verlaging van deinzet van herbiciden tot een niveau waarmee de doelstelling inhet
Meerjaren Gewasbescherming betreffende herbici-

den in de uienteelt bereikt kan worden. Teelt van
uien op ruggen biedt weinig perspectief, terwijl schoffelbewerkingen tussen de ruggen niet geadviseerd
kunnen worden. Een volveldsegbewerking leidt tot
plantverlies. Eggen moet echter in bepaalde stadia
worden gemeden, terwijl de rijsnelheid en de eginstelling met zorg moeten worden gekozen.
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Summary
During the years 1991, 1992 and 1993 field trails
were carried outin which a combination ofchemical
intrarow andmechanical interrow weed control ina
crop with interrow spacing of50 cm, was compared
with overall chemical weed control.A crop sownaccording to advised interrow spacing (30 cm) was
added as anextra comparison. Theinterrow spacing
of 50cmwas applied onridges as well asonplain
field. Crops on50 cm were sown in twin thin lines
while crops on30cm were sown insingle lines. Ina
seperate field trial in 1993twinthin line sowing on 50
cm was compared with triple thin line sowing. In another field trialin 1993overall harrowing was applied
at differentgrowth stages and differentspeeds.
The research has pointed out that enlarging the in-
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terrowspacing from 30cm tot50 cm does not decreaseyield. In crops sown at 50 cm onplain field weed
can be controlled with a combination of chemical
control within the rows and hoeing between rows.
However, overall chemical weed control should be
considered whenever weed control is necessary and
the condition of the soil is not and cannot be expected to be favourable for hoeing within the next few
days. Savings on amount of herbicides applied in a
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cropsown at50 cm using chemical/mechanicalweed
control, can exceed the savings aimed at according
to government policy. Growing of onions on ridges
offers little advantages, while hoeing between ridges
cannotbe advised due tolarge yield losses.Anoverall harrowing treatment results inplant losses. Harrowing should be avoided at the loop and crook stage
of the onions while speed and settings of the equipment shouldbe choosen withcare.

Onderzoek naar de toepasbaarheid van het stikstof bijmest
systeem inzaaiuien en perspectief van N(P)-rijenbemesting
Research into a nitrogen split application system in spring sown onions and the perspective
of a N(P)-row application
ir.C.L.M.deVisser, PAGV

Inleiding
Het huidige bemestingsadvies voor stikstof inzaaiuien is niet meer gebaseerd opde hoeveelheid minerale stikstof (N-mineraal) aanhet einde vande winter. Onderzoek datindeperiode 1978-1982 doorhet
(toenmalige) IB te Haren samen met de SNUiF is
uitgevoerd, heeft uitgewezen datgeen verband aanwezig is tussen de optimale gift en de N-mineraal
aan het einde vandewinter. Geadviseerd wordtde
uien tebemesten met100-120 kgNperha. Hiermee
wordt de optimale gift weliswaar gemiddeld goed
benaderd, maar de spreiding isgroot. Het onderzoek
van hetIBendeSNUiF heeft duidelijk gemaaktdat
bij eengift van 100kgperhadeafwijkingen met de
optimale gift per proef kunnen variëren van-99 tot
81 kg N per ha. Dedaarbij horende opbrengstderving kandanuiteenlopen van 0,1 tot2,8tonper ha.
Dit wasde reden om te zoeken naar een andere
methode van perceelsspecifieke advisering waarbij
de vraag naar en het aanbod vanstikstof beter op
elkaar kunnen worden afgestemd.
Het stikstof-bijmest-systeem (NBS), datbijeenaantal groentegewassen in gebruik is, biedt potentieel
mogelijkheden om bij uien een betere afstemming
tussen vraag naar en aanbod van stikstof tebewerkstelligen (Smit, 1994). HetNBS heeft als principe om
het gewas voor slechts een beperkte periode van
stikstof te voorzien. Aanhet begin vandie periode
moet een bijbemesting worden gegeven op basis
van de N-mineraal in de grond, een noodzakelijk
geachte minimum voorraad aan stikstof (de buffer)
en de toekomstige stikstofbehoefte vanhet gewas.
Voor uien is dit systeem beschreven door Lang
(1988). Voor een ondiep wortelend gewas als uien
waarbij de stikstofbehoefte pas ruim na het zaaien
van enige betekenis wordt, lijkt het NBS perspectief
te bieden.
In de periode 1991-1994 is in acht veldproeven de

toepasbaarheid van het NBSonderzocht. Hierbij is
tevens nagegaan of de gift diein hetNBSvoorde
zaai moet worden gegeven effectiever tegelijk met
het zaaien in of bij de rij kan worden toegepast.
Gezien de resultaten die Brewster et al (1991) bereikte met rijenbemesting met een vloeibare NPmeststof, is besloten dit aspect in het onderzoek te
betrekken. In ditartikel worden deresultaten vanhet
onderzoek naar hetNBSende N(P)-rijenbemesting
besproken.
In 1995 zaleengedetailleerd verslag vandit onderzoek verschijnen.

Materiaalen methoden
Onderzochte varianten van NBS
Om een NBStekunnen opzetten, iseen opnamecurve vanstikstof nodig, omdat de giften mede gebaseerd worden opde stikstofbehoefte vanhetgewas
gedurende hetseizoen. Opbasis van onderzoek dat
in 1988 te Lelystad is uitgevoerd, iseenN-opnamecurve gemaakt. Hieruit isgebleken datdestikstofbehoefte van uien kort nahetverschijnen van hetvierde echte blad sterk toenam.Totdittijdstip namende
uien ongeveer 13kg Nperhaop.Deopnamesnelheid bedroeg opdat moment 0,7 kg N per ha per
dag. Debehoefte daarna kwam uitop147 kgN per
ha, terwijl deopnamesnelheid snel steeg naar meer
dan 3kgperhaperdag. Omdegewenste stikstofgift inhetkader van hetNBS teberekenen, isverder
een buffer nodig. Dit is de minimale hoeveelheid
stikstof dienodig isomeenoptimale stikstofopname
mogelijk te maken. Lang (1988) stelde opbasisvan
zijn onderzoek dewaarde 35voor. Opde som van
de stikstofbehoefte en de buffer (samen de streefwaarde genoemd) wordt bij de berekening vande
gift de minerale stikstof in de grond (N-mineraal) in
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mindering gebracht. Hierbij moet vóór het zaaien
uitgegaan worden vande laag 0-30enbij hetvierblad-stadium van delaag 0-60, omdat verwachtmag
worden datuien ineenlatere fase van degroei stikstof uiteen diepere laag kunnen opnemen. Een NBS
bestaande uittwee giften kan ernu alsvolgt uitzien:
-gift voor zaai : N-gift =13+35-N-min, 0-30
-gift bij4-blad : N-gift =147+35- N-min, 0-60

het vierblad-stadium vier verschillende streefwaarden
zijn onderzocht.
Meestal werd de grond bemonsterd voordat het
vierblad-stadium en voor of nadat het stadium van
50% bolvorming wasbereikt. Hiervoor is de streefwaarde gecompenseerd op basis van de eerder
vermelde stikstofopnamecurve.

N(P)-rijenbemesting
Naar deze vorm van het NBSzal worden gerefereerd alsNBS2 (160/35).
Deze vorm van het NBS isin het onderzoek opgenomen. Het onderzoek is uitgebreid met een variant
met drie bemestingstijdstippen, waarvan het derde
tijdstip het moment van50% bolvorming is. Dit tijdstip isgenomen als laatst mogelijke tijdstip van bijbemesting, omdat nade bolvorming nog maar weinig
wortels worden gevormd en het wortelstelsel langzaam in omvang afneemt (Kato, 1963; Butt, 1968).
Uit dereeds genoemde N-opnamecurve kon afgeleid
worden datde uien opmoment van bolvorming109
kg Nperhaopgenomen hadden. Na ditmomentbedroeg debehoefte nog 51 kgN perha. Indeperiode
tussen hetvierblad-stadium endebolvorming is dus
96 kgNperha nodig. HetNBS metdrie giften ziet
er dan als volgtuit:
- gift voor zaaien

: N-gift =13+35- N-min,
0-30
- gift bij vierblad-stadium : N-gift =96+35- N-min,
0-60
- gift bij bolvorming
: N-gift =51 +35- N-min,
0-60
Naar deze vorm van het NBSzal worden gerefereerdals NBS3 (160/35).
In het onderzoek isop basis vandeeerste resultaten
een aantal varianten opgenomen. Zoisnagegaanof
de buffer weggelaten kan worden. Ook isde stikstofopname van 160kgperhaverlaagd tot 125kg per
ha. Bijhetvierblad-stadium isdan10enbij bolvorming 85kgNperhadoor hetgewas opgenomen. In
het laatste jaar iseenvariant onderzocht waarbijde
grond alleen bijhetvierblad-stadium is bemonsterd.
Vóór de zaai is 30kg Nperha gegeven, terwijl bij
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In het onderzoek naar de toepasbaarheid vanhet
NBS isdevraag betrokken of heteffect van deeerste gift verhoogd kanworden door rijenbemestingtoe
te passen eventueel in combinatie met een kleine
fosfaatgift. De bemesting is toegepast in vloeibare
vorm. Voor N-rijenbemesting is hiertoe kalksalpeter
opgelost in water. Voor de NP-rijenbemesting in
1992 isammoniumfosfaat (12/62) opgelost in(warm)
water. De meststof bleek echter niet geheel opte
lossen, zodat in 1993en 1994gewerkt is met een
vloeibare NP-meststof gebaseerd op polyfosfaten
aangevuld metureum. Deze meststof is beschikbaar
gesteld door Hydro Agri Benelux BV.De vloeibare
meststoffen zijn in 1991,1993en 1994 4cm naast
de zaairij enop5 cm diepte aangebracht enin1992
5 cmonder dezaairij. Devloeibare mest ismet behulp vaneen spuittank waarop per zaaikouter een
afgeplatte cylinder was aangesloten, in de grond
geïnjecteerd. De cylinder hadeenopening die2-3
mm breed wasenwerd vóór hetzaaikouter gemonteerd. Drukwieltjes drukten hetgeultje dicht datdoor
de afgeplatte cylinder was gevormd.

Uitvoering veldproeven
Het onderzoek is uitgevoerd in één,drie, twee en
twee veldproeven in dejaren 1991, 1992, 1993 en
1994. Van deze proeven zijn drie proeven aangelegd
op de ROCVan Bemmelenhoeve (Wieringerwerf),
drie ophetPAGV (Lelystad) enelkéén ophetOBS
(Nagele) enROC Rusthoeve (Colijnsplaat). In zeven
proeven zijn deNBS-varianten vergeleken met vaste
giften van50, 100 of 150kgNperhaenonbehandeld. In deproef uitgevoerd ophetOBS ishet NBS
alleen vergeleken met onbehandeld en een vaste gift
van 100kg N per ha. In zeven proeven is het ras
Hysam gebruikt en in éénproef hetrasHystar. De

vaste stikstof is gegeven als kalksalpeter. Deproeven zijn aangelegd als gewarde blokkenproeven in
vier herhalingen.

Waarnemingen
Indeproeven isdegrond bemonsterd vóór het zaaien, omstreeks het vierblad-stadium, bij de bolvorming enkort nadeoogst indelagen 0-30 en30-60.
De bemonsteringen tijdens degewasgroei zijn alleen
uitgevoerd opde objecten waarvoor eenbemesting
berekend moest worden. Gewaswaarnemingen zijn
verricht aande opkomst, het strijken en afsterven
van hetloof alsmede aan deverse- endrogestofproduktie in loof, bolen hals, de totale stikstofopname
en de gewasontwikkeling op de momenten datde
grond bemonsterd werd en bij de eindoogst. De
opbrengst aan uien isbepaald na droging bij30°C.
Monsters vande eindoogst zijn bewaard om nate
gaan of de onderzochte wijzen en tijdstippen van
bemesting invloed hebben opde bewaarkwaliteit.

Resultaten
ToepassingNBS
Intabel 113 ishetNBS gebaseerd opeen maximale
N-opname van160kgperhaeneenbuffer van 35
kgNperhavergeleken met vaste giften vóór de zaai
van 50,100 of 150 kgN perhaenonbehandeld. De

cijfers inde tabel zijn gemiddelden vande proef in
1991, twee proeven in 1992 en twee proeven in
1993. In die vijf proeven werd de eerste grondbemonstering na de opkomst uitgevoerd op hetmoment dathetaantal bladeren varieerde tussen 2,1en
4,2 (gemiddeld 3,3). Gezien het tijdsverloop van
circa éénweek tussen bemonstering en bemesting
moet voor hettijdstip vanbijbemesting hier nog ongeveer een half blad bijopgeteld worden. De tweede
grondbemonstering vond plaats tussen 38 en 85%
bolvorming, hetgeen gemiddeld (66%) later isdan
waar naar gestreefd werd (50%). Uit de cijfers in
tabel 113 blijkt dat het totaal van de stikstofgiften
met NBS2 (160/35) gemiddeld 110 kg per habedroeg, hetgeen overeenkomt methet huidige advies
(100-120 kg Nper ha).Indien NBS3 (160/35) werd
gebruikt, daalde detotale N-gift tot72kgperha.De
opbrengsten van beide NBS-varianten noch deNmineraal nadeoogst bleken minder dan die van een
vaste gift van 100kg N per ha.Het berekende Inverties vanNBS2 (160/35) bleek hoger dan dat van
de vaste gift van 100kg perha. Ditcijfer isberekend
als het verschil vande beschikbare stikstof ende
uiteindelijk teruggevonden stikstof. De beschikbare
stikstof is desomvande N-mineraal vóór dezaai,
de gegeven kunstmest Nende N-mineralisatie.De
hoeveelheid teruggevonden stikstof isde som vande
N-mineraal die na de oogst in de grond is aangetroffen endeN-opname door hetgewas. DeN-mineralisatie isgeschat op basis van degegevens vande
onbehandelde veldjes als het verschil tussen beschikbare en teruggevonden stikstof. Dit betekentdat

Tabel64. Vergelijking tussenvastegittenstikstofvoor zaai enbemestingvolgens het NBS inzaaiuien mettweeofdrie giften.Gemiddeldenvanvijfproeven.

object3'
onbehandeld
VZ50
VZ100
VZ150
NBS 2
NBS 3
LSD 5%

(kg.hai

berekend
N-verlies1'
(kg.ha1)

aantalgeoogste
bollen
(m-2)

opbrengst
(ton.ha1)

110
72

24
30
43
55
41
38

0
3
39
68
56
28

75
76
77
75
76
76

58
68
67
68
68
66

0,8
0,8
0,8
1,6
1,1
1,0

-

10

14

3

4

0,7

stikstofgift
(kg.ha1)

0
50
100
144 2»

N-mineraalkort
nadeoogst

kaleuien
nabewaring

(%)

' N-verliesberekendzoalsvermeldindetekst.
' Opéénvandevijf proevenwasslechts 120kgNper ha gegeven.
31
VZ =giftenvoorzaai;NBS=giftenvolgens NBSmetdaarachter vermeldhetaantalgiften.
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het berekende verlies van onbehandeld per definitie
op 0 kg N per ha uitkomt. Uit tabel 113 blijkt duidelijk
dat het verlies groter wordt bij een toenemende Ngift. Het percentage benutte stikstof, berekend als
het percentage van de stikstof dat als extra opname
ten opzichte van onbehandeld in het gewas terecht
is gekomen, gaf eenzelfde beeld: toepassing van
zowel NBS2 (160/35) als NBS3 (160/35) leidden niet
tot een verbetering van de benutting bij een vergelijkbare totaalgift vóór dezaai.
Opvallend is dat de resultaten van het object waarbij
slechts 50 kg N per ha vóór de zaai is gegeven,
beter zijn dan die van de giften van 100 of 150 kg.
Zowel met de adviesgift als met NBS2 (160/35) werd
dus te veel stikstof gegeven.
Het percentage kale uien bleek na bewaring bij de
eenmalige gift vóór de zaai van 150 kg per ha iets
hoger te zijn dan dat van geringere giften. Bijbemestingen volgens het NBS resulteerden niet in een
slechtere huidvastheid.
De laatste N-gift bij NBS3 (160/35) bleek steeds laag
te zijn (gemiddeld 19 kg N per ha). Daardoor werd
bespaard op de totale hoeveelheid N. Deze besparing geeft in combinatie met de lage derde gift aan
dat in NBS2 (160/35) de eerste bijbemesting wellicht
verminderd zou kunnen worden zonder dat dit tot
een geringere opbrengst of kwaliteit leidt. Verlaging
van deze gift is in eerste instantie mogelijk door
verlaging van de maximale stikstofopname. In figuur
31 is derhalve nagegaan welke stikstofopnames
waargenomen zijn in vergelijking met de opnamecurve waarop de eerder genoemde NBS-streefwaarden
zijn gebaseerd (NBS-opnamecurve). Indeze figuur is
deze opnamecurve weergegeven met een ononderbroken lijn. Figuur 31 maakt duidelijk dat de NBSopnamecurve veeleer een maximaal mogelijke opname weergeeft en minder een gemiddelde. Het
verschil tussen de opnamecurve en de waargenomen opnamecijfers kan veroorzaakt zijn door een
verschil in N-gehalte en door een verschil in produktie. In figuur 32 is samen met de waarnemingen het
verloop van het stikstofgehalte in de drogestof weergegeven zoals afgeleid is uit de NBS-opnamecurve
en de daarbij gemeten produkties (ononderbroken
lijn). Hieruit blijkt dat de verschillen in figuur 31 niet
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verklaard kunnen worden uit een verschil in N-gehalte. Verder blijkt uit figuur 32 dat de gehaltes van de
afgebeelde objecten onderling maar nauwelijks verschillen. Dit ondersteunt de constatering van Greenwood et al (1992) dat uien nauwelijks luxe consumptie van stikstof vertonen.
Figuur 31 geeft aan dat de streefwaarden verlaagd
kunnen worden, omdat uitgegaan moet worden van
een lagere stikstofopname. In drie proeven is een
verlaging van de maximale N-opname tot 125 kg per
ha onderzocht in combinatie met een verlaging van
de buffervoorraad: NBS2 (125/0) en NBS3 (125/0).
Vermindering van de gift door het achterwege laten
van de buffer en het verlagen van de maximale Nopname tot 125 kg per ha resulteerde in deze proeven in een sterke verlaging van de stikstofgift, maar
ook in een lagere opbrengst. Vergeleken met de
opbrengst bij een vaste gift vóór het zaaien van 100
kg N per ha (66 ton per ha) bedroeg de gemiddelde
opbrengst van NBS2 (125/0) 60 en van NBS3
(125/0) 59 ton per ha. De streefwaarden behorende
bij NBS2 (125/0) bedroegen 10 en 115 en bij NBS3
(125/0) 10, 75 en 40 kg N per ha. Intwee proeven is
bovendien nagegaan wat het effect was van alleen
het achterwege laten van de buffer. Dit leidde tot de
NBS-varianten NBS2 (160/0) en NBS3 (160/0) en
resulteerde in streefwaarden van 13 en 147 resp. 13,
96 en 51 kg N per ha. Deze NBS-varianten leidden
tot een lagere N-gift, minder stikstof in de grond na
de oogst en in een lager berekend N-verlies vergeleken met NBS2 (160/35) en NBS3 (160/35). De opbrengst van NBS3 (160/0) lag met 59 ton per ha
lager dan de opbrengst op basis van een vaste gift
vóór de zaai van 100 kg N per ha (66 ton per ha).
NBS3 (160/0) resulteerde in een vergelijkbare opbrengst (63 ton per ha).
De ervaringen van de jaren 1991, 1992 en 1993
hebben in 1994 geleid tot een gewijzigde opzet van
het onderzoek. Dewijziging betrof drie onderdelen:
- In de eerste plaats is in deze opzet de grondbemonstering voor de zaai komen te vervallen. De
groei in de beginfase op de NBS-objecten met een
gemiddelde eerste gift van 28 kg N per ha en op
de onbehandelde objecten bleek immers nooit
minder te zijn dan de groei van de objecten waarbij
vóór de zaai 50,100 of 150 kg N per ha werd
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gegeven. Er is volstaan is met een vaste gift van
30 kg N per ha ongeacht de N-mineraal in de
grand vóór de zaai:
In de tweede plaats is onderzoek naar een systeem van drie giften in 1994 niet meer uitgevoerd.
De vorige jaren hadden immers duidelijk gemaakt
dat de derde gift gemiddeld gering was (19 kg N
per ha), omdat rond het moment van 50% bolvorming in de laag 0-60 gemiddeld 90 kg N per ha
aanwezig was. Hiervan werd 46 kg gevonden in de
laag 0-30 cm, waar zich de meeste wortels van de
uien bevinden (Greenwood et al, 1992). Vanaf de
bolvorming hebben uien nog maximaal 51 kg N per
ha nodig. De behoefte aan extra bemesting in deze
situatie lijkt niet groot. Hiervoor bestaat een aantal
aanwijzingen. De uien die slechts 50 kg N per ha
vóór de zaai kregen toegediend en evenveel opbrachten als zwaarder bemeste uien (tabel 113)
lieten na de oogst slechts 30 kg N per ha achter,
waarvan 10 kg in de laag 0-30 cm. Daarbij komt
dat prei, waarvan het wortelstelsel veel lijkt op dat
van uien, stikstof zeer efficiënt kan opnemen (De
Willigen, 1994). Tenslotte kan uit de NBS-opnamecurve afgeleid worden dat de stikstofopnamesnelheid na de bolvorming snel daalt;
In de derde plaats zijn bij de bemesting rond het
vierblad-stadium vier verschillende streefwaarden
getest, zonder hierbij een onderscheid te maken
naar buffer of stikstofbehoefte van het gewas. Dit is
gedaan omdat deze gift betrekking heeft op een

lange periode. In deze periode moet niet alleen rekening gehouden worden met de hoeveelheid Ndie het
gewas nog moet opnemen en de buffer die daarvoor
nodig is, maar ook met bodemprocessen als mineralisatie, uitspoeling, denitrificatie etc. Daarbij komt dat
uit figuur 31 is gebleken dat de maximale stikstofopname sterk kanvariëren.
In tabel 114 zijn de gemiddelde resultaten van de
twee proeven in 1994 opgenomen. Uit de tabel blijkt
dat de laagst gehanteerde streefwaarde van 100 kg
N per ha niet tot een opbrengstderving leidde. In één
van beide proeven was dit echter wel degelijk het
geval. Bovendien is reeds beschreven dat een
streefwaarde van 115 kg N per ha ten tijde van het
vierblad-stadium niet voldeed. De optimale streefwaarde op dat moment moet dan tussen 125 en 160
kg N per ha liggen. Met deze waarden werd samen
met de vaste gift vóór het zaaien 65 respectievelijk
104 kg N per ha gegeven. Reeds eerder werd vermeld dat het weglaten van de buffer niet leidde tot
een opbrengstderving bij een streefwaarde van 147
kg N per ha rond het vierblad-stadium. De hierbij
behorende N-gift bedroeg gemiddeld over twee proeven in totaal 73 kg per ha. Bij de proef die in 1992 is
uitgevoerd op het OBS te Nagele bleek achteraf
geen stikstof nodig te zijn geweest en bedroeg de
stikstofvoorraad in de laag 0-60 cm ten tijde van de
eerste bijbemesting op de veldjes waarop vóór de
zaai geen Nwas gegeven gemiddeld 121 kg Nper

Tabel 65. Vergelijking tussen vaste giften stikstof vóór zaai met een NBS in zaaiuien waarbijvóór zaai een vaste gift van 30 kg per ha is
gegeven en bij het tweeblad-stadium de N-mineraal in de laag 0-60 cm is aangevuld tot een streefwaarde. Gemiddelden van
twee proeven in 1994.
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ha. Eenstreefwaarde tussen de 125 en 160kgN
per hazou bijdeze proef dus terecht totslechtseen
geringe N-gift hebben geleid. Tenslotte moet indit
verband gemeld worden dat bijhetNBS3 (160/35)bij
de tweede gift eenstreefwaarde van131 kgN per
ha is gehanteerd endatbijdederde gift gemiddeld
slechts 19 kg N per ha is bijgegeven. Het NBS3
leidde volgens tabel 113 niet tot een opbrengstderving. Ditbetekent dus dateen streefwaarde van iets
boven de 131 ineenNBS mettwee bemestingstijdstippen waarschijnlijk zou hebben voldaan. Bovenstaande gegevens lijken een streefwaarde tussende
125 en 160 kgNperhaterechtvaardigen.

N(P)-rijenbemesting
In tabel 115 zijn deresultaten vermeld van deN(P)rijenbemesting. Deze vorm vanbemesting is uitsluitend onderzocht als onderdeel van NBS2 (160/35)
en NBS3 (160/35). De resultaten zijn perproef uitgedrukt tenopzichte vanhetNBS-object metdezelfde
streefwaarden en uitsluitend volveldstoepassingen.
De N-rijenbemesting gafnooit een opbrengstverho-

ging en bleek ook niet te resulteren in een hogere
LAI (leaf area index) ten tijde vande eerste bijbemesting in mei/juni. De opbrengst bleef zelfs inde
meeste proeven onder de 100%. Hieruit kan afgeleid
worden dat de techniek vande rijenbemesting de
groei van de uien waarschijnlijk negatief heeft beinvloed. De NP-rijenbemesting gaf in alle proeven
een hogere opbrengst eneen hogere LAI in mei/juni
vergeleken metde N-rijenbemesting. Deze verschillen waren slechts in enkele gevallen statistischbetrouwbaar, maar geen enkele proef liet een tegengesteld beeld zien. In twee proeven bleek deNP-rijenbemesting tot significant meer opbrengst te hebben
geleid invergelijking met devolveldsgift. TeLelystad
werd in 199310%meer opbrengst behaald ente
Colijnsplaat in 1994 25%, althans bijdevariantmet
de lage N-dosering. In beide gevallen bleek de begingroei, getuige de LAI in mei/juni, sterk te zijn
gestimuleerd. Deze stimulans was ook waarneembaar te Wieringerwerf in 1993,maar de opbrengst
bleef steken op105%. Indegenoemde drie proeven
bedroeg het Pw-getal 31, 35 respectievelijk 32. Te
Wieringerwerf in1994 (Pw-getal 33) werd geenef-

Tabel66. Effectvanhettoedienenvandeeerste NBS-gift inzaaiuienals rijenbemesting (eventueel incombinatie meteenfosfaatgift)op
eenaantalgewas-enbodemkenmerken. Decijfers zijn uitgedruktals percentagevanof alsverschil inabsolutecijfers methet
vergelijkbareNBS-objectmetuitsluitend volveldsgiften.
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LAlin
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N-mineraalbijvolvelds
kortnadeoogst
(kg.ha1)

107
67 1 '

88
86
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94
127 1 '

102
94
99
94

129 1)

125 1 '

92
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feet gemeten, net als in 1992 te Lelystad (Pw-getal
53). In deze laatste proef zijn echter niet de vloeibare polyfosfaten gebruikt, maar is een vaste meststof
gebruikt op basis van een zout dat in water was
opgelost. Het verschil tussen beide vormen is dat het
fosfaat van polyfosfaten langzaam beschikbaar komt
door hydrolyse en het fosfaat van een zout in één
keer. Dit laatste kan leiden tot een te hoge zoutconcentratie in de buurt van de jonge plant. Uien zijn immers gevoelig voor osmotische effecten (Amans en
Slangen, 1994 ; Greenwood et al, 1992). Uit tabel
115 komt naar voren dat het toepassen van rijenbemesting de hoeveelheid stikstof kort na de oogst in
het algemeen lijkt te verhogen. Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven.

Discussie
Theoretisch zou het NBS een geschikt instrument
moeten zijn om het aanbod van stikstof beter af te
stemmen op de behoefte van de zaaiuien. Smit concludeerde in 1994 dat gedeelde bemesting geschikt
was als bemestingsstrategie voor gewassen als ui,
prei en aardappel. Gezien de lange tijdsduur tussen
het tijdstip van bemesting (vóór de zaai) en het moment van sterk stijgende N-behoefte van uien (circa
100 dagen) lijkt dit ook aannemelijk. Zink (1966)
toonde aan dat uien halverwege het groeiseizoen
nog slechts 15% van de uiteindelijk benodigde stikstof hadden opgenomen. De NBS-opnamecurve
toonde aan dat ten tijde van het vierblad-stadium de
uien nog slechts 8% hadden opgenomen, terwijl
reeds 35% van het groeiseizoen voorbij was. De
resultaten toonden echter aan dat het NBS met de
onderzochte twee of drie bemestingstijdstippen, een
maximale opname van 160 kg N per ha en een buffer van 35 kg N per ha geen voordelen bezat ten opzichte van een vaste gift vóór de zaai van 100 kg N
per ha. Ook bleek dat de benutting van de stikstof
van de uien die volgens NBS werden bemest bij
vergelijkbare giften niet beter was dan een vaste gift
vóór de zaai. Op basis van de hierboven beschreven
theorie was dit echter wel te verwachten. Eenverklaring hiervoor kan wellicht zijn dat de stikstof die vóór
de zaai werd gegeven, geïmmobiliseerd is en vervolgens pas langzaam vrij is gekomen. Dit proces is
waargenomen door Neeteson et al (1986) en

Scharpf en Weier (1994). Dit zou bovendien betekenen dat een bijbemesting in het kader van een NBS
niet kort, maar wat ruimer voor het moment van
sterk stijgende N-behoefte gegeven moet worden.
Gebleken is ook dat de samenstelling van de streefwaarden van het NBS niet tegemoet kan komen aan
de grote spreiding in met name de maximale stikstofopname van uien. Ook kan de vraag worden gesteld
in hoeverre de buffer van 35 kg N per ha nodig is.
Wellicht dat met een NBS waarbij na opkomst vaker
dan twee maal de grond wordt bemonsterd, er meer
mogelijkheden zijn voor sturing en dus voor afstemming van vraag en aanbod. In een akkerbouwmatige
teelt als van uien lijkt dit echter niet haalbaar. Uit het
onderzoek komt naar voren dat voor de bijbemesting
in mei/juni volstaan kan worden met een streefwaarde tussen de 125 en 160. Een verandering van het
NBS in de zin zoals onderzocht in 1994 is in feite
niets anders dan een N-mineraal-systeem waarbij de
grondbemonstering na de opkomst plaats vindt, na
toepassing van een geringe gift vóór of bij de zaai. In
gevallen waarin een sterke mineralisatie in het voorjaar optreedt kan het hanteren van een dergelijk Nmineraal-systeem voordelen bieden ten opzichte van
een N-mineraal-systeem met bemonstering en bemesting vóór de zaai, zoals bij de proef in 1992 op
het OBS is gebleken (sterke mineralisatie). Op basis
van de resultaten van dit onderzoek zou dan bemest
moeten worden volgens een streefwaarde van circa
140 kg N per ha, waarbij vóór de zaai reeds een
geringe gift van bijvoorbeeld 30 kg per ha gegeven
moet zijn. De bijbemesting zou, rekening houdend
met immobilisatie van stikstof, bij voorkeur eerder
dan het vierblad-stadium gegeven moeten worden.
Hierbij kan gedacht worden aan het tweeblad-stadium of uiterlijk aan een tijdstip in de tweede helft
van mei. Een opbrengstderving van dit systeem ten
opzichte van een vaste gift vóór de zaai van 100 kg
N per ha, is niet te verwachten. Voordelen in de
vorm van een lagere gift kunnen verwacht worden bij
sterke mineralisatie in het voorjaar.
Naast gedeelde bemesting oordeelde Smit (1994)
ook rijenbemesting als geschikt voor uien. Onze onderzoeksresultaten onderstrepen deze stelling niet.
De resultaten gaven zelfs aan dat een N-rijenbemesting geen voordelen biedt en dat zelfs een op-
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brengstderving niet uitgesloten moet worden. Wellicht dateenvermindering vande opbrengst bijNrijenbemesting te wijten is aande toepassingstechniek. Hierbij kangedacht worden aanhet verstoren
van hetzaaibed. Hetisechter ookmogelijk dat door
de N-rijenbemesting een tegrote osmotische waarde
gecreëerd wordt in de buurt van de jonge plant.
Hierbij komt datinhetonderzoek isaangetoonddat
de begingroei vande uien niet beïnvloed isdoorde
hoogte van de stikstofbemesting, zodat ook niet
verwacht kan worden dat N-rijenbemesting veel
voordelen biedt. Daarentegen lijkt een NP-rijenbemesting op basis van een vloeibare meststof met
polyfosfaten wel perspectief tebieden. De begingroei
kan sterk gestimuleerd worden, hetgeen het gewas
in staat stelt om vroeger inhet seizoen meer lichtop
te vangen. Ditkanleiden toteen aanzienlijke verhoging vande opbrengst. Dit effect blijkt echter niet
altijd optetreden.
Nader onderzoek naar de NP-rijenbemesting lijkt
daarom nodig.

Conclusies
Een stikstof-bijmest-systeem dat uitgaat vaneen
maximale stikstof opname van 160kg per ha, een
buffer voorraad van 35 kg per ha en twee of drie
tijdstippen vangrondbemonstering, blijkt in zaaiuien
geen voordelen te bieden tenopzicht van eenvaste
gift vóór hetzaaien van100kg Nper ha.Een opbrengstderving envermindering vande kwaliteitvan
uien alsgevolg van gedeelde bemesting blijken echter evenmin opte treden.
Indien een sterke N-mineralisatie in het voorjaar
verwacht kan worden, kan in de tweede helft van
mei bemest worden volgens de formule 140 - Nmineraal. Vóór de zaai moet dan een geringe gift
van circa 30kgNperhagegeven worden. Het toedienen vaneengeringe N-gift als rijenbemesting in
vloeibare vorm in hetkader vanhetstikstof-bijmestsysteem, resulteerde in een verlaging van deopbrengst. Indien aandeze gift een polyfosfaat wordt
toegevoegd, kan ditopgronden met een voldoende
Pw-toestand, resulteren ineenversnelde begingroei
en een opbrengstverhoging.
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Samenvatting
In de periode 1991-1994 is in acht veldproevenonderzoek verricht naar de toepasbaarheid vaneen
stikstof-bijmest-systeem voor zaaiuien. Bij dit systeem wordt de totale mestgift verdeeld over een
aantal tijdstippen, waarbij per tijdstip een hoeveelheid wordt gegeven dieovereenkomt met een streefwaarde waarop devoorraad minerale stikstof op dat
tijdstip in mindering wordt gebracht. Deze streefwaarde is de hoeveelheid stikstof die het gewas tothet
volgende tijdstip van bemesting of de oogst nodig
heeft, vermeerderd met een minimum-hoeveelheid
stikstof dienodig is omopname mogelijk te maken.
Voor uien is hierbij uitgegaan vantwee of drie tijdstippen vanbemesting. Heteerste tijdstip isvóórde
zaai, het tweede tijdstip is het vierblad-stadium en
het derde tijdstip het moment van50% bolvorming.
De bijbehorende streefwaarden bedroegen 48, 131
respectievelijk 86 kg Nperhabij bemesting in drie
stappen en 48 respectievelijk 182 kg N per habij
bemesting in twee stappen. Deze wijze vanbemesten is vergeleken metvaste giften vóór de zaai en
met eenonbemest gewas. Bovendien is onderzocht
of hetvoordelen biedt omde eerste gift invloeibare
vorm als rijenbemesting toete dienen eventueel in
combinatie meteen toevoeging van eenpolyfosfaat.
Tenslotte is heteffect vanvermindering vande genoemde streefwaarden onderzocht. Bemesting volgens het stikstof-bijmest-systeem met genoemde
streefwaarden leidde niet tot een betere benutting
van destikstof noch toteenverbetering vande opbrengst of vermindering vande gift vergelekenmet
de huidige adviesgift van100kg Nperhavóórde
zaai. Welleken perspectieven te bestaan vooreen
systeem waarbij vóór dezaai eengeringe gift wordt
gegeven zonder grondbemonstering enindetweede
helft van mei een bijbemesting opbasis van dehoeveelheid minerale stikstof in de grond. Deze bijbemesting moet berekend worden alshetverschil tussen een streefwaarde van 140 kg N per ha ende
voorraad minerale stikstof indegrond inde laag060 cm. De grootte vande gift vóór de zaai bleek
geen invloed te hebben gehad op de begingroei.
Ook hettoedienen van deeerste gift alsrijenbemesting bood geen voordelen. Wel werd duidelijk dat het

toevoegen vancirca 80kg P 2 0 5 perhaalspolyfosfaat kanleiden toteen versnelde begingroei en een
hogere opbrengst.
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Summary
Between 1991and1994research was conductedin
8 field trials into the applicability ofa system for split
nitrogen application in spring sown onions. At each
application time an amount of nitrogen is givenaccording toa threshold value which is lowered by the
amount ofmineral nitrogenpresent on thesoil atthat
time. This threshold value equals theamount ofnitrogen thatisneededbythe crop until the nextapplication timeoruntilharvest increased withaminimum
amount ofmineral nitrogen inthesoil to enableuptake by thecrop. Foronions twoor three application
times were considered. Thefirst application timewas
planned before sowing, thesecond at the4-leaf-stage andthe third at50% bulb formation. Thecorresponding threshold values with three application times
were 48, 131 and 86 kgNper haand with twoapplication times48and182kgNperha. Split application based onthese values was compared with fertilizer amounts applied before sowing of50, 100or150
kg N per ha and to an untreated crop. Moreover,
research was done ontheapplication of the amount
of nitrogen before sowing as a row-treatment with
liquid N-fertilizer with orwithout an addition of polyphosphates. Finally, the effect of reduced threshold
values was investigated. Compared to the current
advise rate of 100kg Nper ha before sowing,the
split application system didnotimprove the nitrogen
recovery rate ortheyield, nor did itresult in areduction of theamount of nitrogen applied. However, a
split application system in which thenitrogen is applied before sowing atasmall rate irrespective ofthe
soil mineral N and inthesecond half ofMay seems
a worthwhile alternative. Thelatter amount should be
calculated as the difference between a threshold
value of 140kgNperha andthe amount ofsoilmineral Ninthe layer 0-60 cm. Theamount ofnitrogen
applied before sowing didnothave an influenceon
thejuvenile growth rate ofthe onions.Also, thenitrogen rowtreatment in combination with a split nitrogen application didnotaccelerate growth rate in the
beginning of growth. However, NP-row application
with 35kg fosfor (P) perha could improve juvenile
growth rate considerably resulting in a larger final
yield.
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Inleiding

Bedrijfbegrotingen

Akkerbouwers in het Noordelijk kleigebied zijn op
zoek naar mogelijkheden omhet rendement op hun
bedrijven op peiltehouden ofzomogelijk teverbeteren. Door structurele veranderingen in de markt en
het marktbeleid staan ookindeze regio de bedrijfsresultaten onder druk. Deinzet van (eigen) arbeiden
vermogen wordt nu veelal niet volledig vergoed,
zodat ingeteerd wordt op het eigen vermogen. Dit
bedreigt het voortbestaan vanhet bedrijf enbelemmert bedrijfsovername engrote investeringen. Enkele alternatieven kunnen het inkomensperspectief
verbeteren; hierbij kangedacht worden aanbedrijfsvergroting, huren vangrond voor de teelt vanpootaardappelen, telen van tulpen of vollegrondsgroenten
en introduceren vaneen dierlijke tak, zoals vleeskuikens.

Belangrijke beoordelingscriteria van een bedrijfssituatie zijn hetondernemersinkomen ende ontwikkeling
van besparingen en liquiditeit. Deze kengetallen
geven inzicht in respectievelijk de vergoeding voor
de inzet van arbeid enkapitaal door de ondernemer
en inde verbetering van definanciële positie vanhet
bedrijf. Hierbij zijn dekosten voor extra arbeid, werktuigen en rente over de benodigde leningen verrekend die samenhangen met een alternatief. Er is
uitgegaan van degemiddelde financiële situatie in de
regio (circa 80%eigen vermogen).
Bij de analyse vande inpasbaarheid vaneenalternatief ineenbedrijfssituatie wordt gelet opdetotale
samenhang van bouwplan, bedrijfsgrootte, arbeid,
bedrijfsuitrusting en investeringen. Praktische begrenzingen worden daarbij gevormd door arbeidsbehoefte en arbeidsbeschikbaarheid, capaciteit van
machines, vruchtwisseling, organische stof-balansen
de ruimte voor aanvullende leningen. Erzijn saldoberekeningen, arbeidsbegrotingen, rendabiliteits- en
financieringsbegrotingen opgesteld.

Enkele bedrijven in de regio spelen al in opbovengenoemde alternatieven. Debijdrage vandeze studie ligt in hetbeoordelen vande inpasbaarheidvan
de alternatieven inbedrijfsverband enhetberekenen
van de bedrijfseconomische consequenties en perspectieven voor de verschillende bedrijfstypen en
bedrijfsgrootten.

Begroting bedrijfsresultaten
Er zijn bedrijfseconomische begrotingen opgesteld
voor het(modelmatig) beoordelen vande bedrijfsresultaten voor de huidige bedrijfstypen en bij inpassing van alternatieven in de bedrijfsopzet. Vergelijking vande resultaten geeft inzicht in de bijdrage
van een verandering van debedrijfsopzet aan verbetering van hetbedrijfsresultaat endecontinuïteitsmogelijkheden.
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Herkenbare bedrijfstypen
Om voldoende aan te sluiten bijde verscheidenheid
van bedrijfstypen is samen met deskundigen van
DLV en Consulentschap voor Landbouw (CL)een
aantal bedrijfsopzetten opgesteld die qua grootte,
bouwplan, arbeid, werktuigen en gebouwen representatief zijn voor het gebied. Er is onderscheid
gemaakt naar drie bedrijfstypen: pootaardappelbedrijven, consumptie-aardappelbedrijven en graanbedrijven, variërend van 30tot140 ha.
Voor de pootaardappelbedrijven zijn vijf bedrijfsopzetten onderscheiden: 30,45,60,85en110ha. De
laatste twee zijn tweemansbedrijven. Eris uitgegaan

van eenopbrengst van32,4tonpootaardappelen à
45 cent en een saldo van ƒ7.780,- per ha.Het
bouwplan bestaat verder uit suikerbieten (20%),
granen en graszaad.
De twee bedrijfsopzetten metconsumptie-aardappelen zijn eenmansbedrijven van 60en85ha. Voorde
aardappelen is uitgegaan vaneenopbrengst van40
ton à18,5 cent perkg(na bewaring).
Voor de graanbedrijven zijn bedrijfsgrootten onderscheiden van 60,85,110en140ha.Wintertarwe is
het grootste gewas en wordt bewaard ophet eigen
bedrijf. Hetsaldo bedraagt ongeveer ƒ2.380,- bij8
ton opbrengst. Degraanoogst wordt meteigenmechanisatie uitgevoerd. Een deel van het bouwplan
bestaat uit luzerne. Suikerbieten beslaan een zevende deel vanhetbouwplan, maar ontbreken opsommige grote bedrijven op de zware klei.

Mogelijke alternatieven
De teelt van vollegrondsgroenten iseen eerste alternatief. Behalve het saldo zijn debenodigde arbeiden
investeringen van belang. Uit tabel 67 blijkt datde
goed gemechaniseerde variant van contractteeltvan
ijsbergsla in eenteeltgroep eenbeperkte arbeidsinzet vraagt eneengeringe investering door uitbesteding vanplant- en oogstwerk. Voor winterpeen resteert na aftrek vande kosten voor plant- en oogstwerk een aantrekkelijk saldo. De teelt van bloemkool
heeft een vrij hoog saldo. Ineen samenwerkingsver-

band vanbedrijven blijven de investeringen in eenvoudige plant- enoogstmachines beperkt enworden
de jaarkosten gedeeld. Devele arbeid wordt grotendeels uit het samenwerkingsverband geleverd. De
tweede variant betreft de teelt van grotere arealenop
een meer gespecialiseerd bedrijf, voorr eendeelals
dubbelteelt naenkele vroege teelten. De oogst wordt
daarbij uitgevoerd meteenoogstwagen en vrij veel
losse arbeid.
Spruitkool heeft eengemiddeld saldo vanƒ 8.550,-.
De benodigde investeringen in machines hangen af
van het areaal ende beschikbare arbeid. Deoogst
wordt uitgevoerd meteen één- of tweerijige plukker,
veelal in samenwerking. Op tweemansbedrijven is
daardoor geen losse arbeid nodig.
De tulpenteelt is metnettenteelt nuookmogelijk op
de wat zwaardere gronden. Het saldo is gunstig,
maar er zijn flinke investeringen nodig. In tabel 67
zijn bedragen weergegeven voor 3 en 6 ha.Tot
ongeveer 6 haworden debollen ineeneenvoudige
ruimte bewaard.
Vleeskuikens zijn indeberekeningen opgenomenals
voorbeeld vaneenveehouderijtak dieeenvrij goed
marktvooruitzicht heeft. Er kunnen in principe 6,5
produktierondes perjaar worden gehaald. Het produktieproces vraagt de nodige aandacht, vooral de
eerste weken van een ronde. Het gebruik vande
eigen mest verlaagt debemestingskosten. Hetsaldo
bij 50.000 dieren is hoog, evenals de investeringen
in stallen en toebehoren. Bij het voeren van eigen
tarwe (25% van hetrantsoen) dalen devoerkosten.

Tabel67. Saldo, benodigde arbeid, investeringen enjaarkosten voor een aantal alternatieve gewassen en activiteiten in het Noordelijk
kleigebied.
gewasof
activiteit

ijsbergsla
winterpeen
bloemkool
idem,gespecialiseerd
spruitkool
tulpen
50.000vleeskuikens
idem,25%tarwe
1

saldo/ha
eigen
mechanisatie

14.320
6.630
11.840
11.820
8.550
27.840
21.290
25.780

saldo/ha
naloonwerken
lossearbeid
3.420
4.830
7.970
6.200
7.650 - 8.550
21.260
21.030
25.520

arbeid
(uren/ha)

44
40
408
374
195
684
678 - 721
678 - 721

investerings-1
bedrag
(xƒ1.000)

jaarkosten
(xƒ1.000)

19
36
126
23 - 28
108 -316
970
985

6,8
19,8
4,3 - 7,3
14,3 -37,6
118
120

' Investeringen exclusief veldinventaris enlevende haveeneeneventuele beregeningsinstallatie voor ijsbergsla,bloemkool,spruitkoolen
tulpen(investeringƒ30.000,-enjaarkostenƒ5.400,-).
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Wel moet rekening worden gehouden meteen iets
lagere opbrengstprijs en extra investeringen. Het
saldo bedraagt ƒ4.500,- perronde.
Een aantal bedrijfsopzetten heeft enige overcapaciteit van arbeid en machines. Bedrijfsvergroting (tegen ƒ28.000,- per ha) of het bijhuren van enkele
hectaren kan dan aantrekkelijk zijn.

Resultaten
Pootaardappelbedrijven
In de huidige situatie wordt bij een bedrijfsgrootte
van 30ha ingeteerd opheteigen vermogen. Bij 45
en 60ha zijn de besparingen positief bij eenderde
deel pootaardappelen in het bouwplan of bij meer
dan gemiddelde financiële opbrengsten voor alle
gewassen. De perspectieven van de tweemansbedrijven zijn beter: bij 7%hogere opbrengsten bij85
ha ontwikkelt de financiële situatie zich gunstig.De
bedrijfsopzet van 110 ha heeft zonder meer de
meest gunstige uitgangssituatie.
De teelt van ijsbergsla incombinatie met winterpeen
heeft een gunstig effect ophetinkomen bij30en 45
ha. De besparingen nemen dan iets toe. Maar bij het
kleinste bedrijfstype zijn daarvoor ooknog10%hogere opbrengsten nodig, plus hetbijhuren van5ha
pootaardappelland. Deteelt vanwinterpeen past op
zich vrij goed oppootaardappelbedrijven enbetekent
een verbetering vanderesultaten.
De teelt vantulpen betekent eenvergroting van de
arbeidspiek in juli en augustus. Enkele hectaren
tulpen kunnen bij een bedrijfsgrootte van 30ha,
tezamen met 10% hogere opbrengsten voor de andere gewassen, leiden tot een redelijk perspectief.
Ook bij45en60haleidt deteelt van tulpen totverbetering van hetondernemersinkomen endebesparingen.
De teelt van bloemkool vraagt veel arbeid die grotendeels samenvalt met de arbeid voor pootaardappelen
en de oogst vanandere gewassen. Deteelt is dan
veelal ookalleen mogelijk bij eentweede vaste arbeidskracht. Deteelt van enkele hectaren biedt weinig verbetering. Een meer gespecialiseerde opzetbij
een groot areaal biedt wel perspectief bijdubbelteelten enlosse arbeid dieniet meer kost dan ƒ20,- per
uur. In dat geval groeit het eigen vermogen bij bij-
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voorbeeld 30en 85halicht.
Vleeskuikens passen vrij goed op de tweemansbedrijven en leiden vooral bij85hatoteen flinke verbetering als deeerste jaren waarin derentelasten hoog
zijn, kunnen worden overbrugd. Opde kleinerebedrijven zijn de arbeid ende hoge investeringeneen
knelpunt.
Het bijkopen van 15hagrond bijhandhaving van de
bestaande bouwplanverhoudingen biedt alleen op
langere termijn verbetering vande resultaten: bij30
en 45 ha moeten de financiële opbrengsten boven
het gemiddelde liggen om op termijn een positief
effect te bereiken opondernemersinkomen eneigen
vermogen. Bij 30 ha is daarnaast ook intensivering
van het bouwplan nodig viadeteelt van ijsbergslaen
winterpeen of via de teelt van een paar hectaren
tulpen. Bedrijfsvergroting van85 naar 110haverbetert het inkomen aanmerkelijk, doordat arbeid en
machines efficiënter kunnen worden ingezet. Zo zijn
de resultaten inhet jaar van investering albeterdan
indehuidige situatie.

Consumptie-aardappelbedrijven
Bij bedrijfsgrootten van60en85ha moeten de opbrengsten minstens 10% boven het gemiddelde
liggen omniet inteteren opheteigen vermogen.De
perspectieven zijn dus beperkt.
Op ditbedrijfstype past deteelt van enkele hectaren
tulpen. Dit verbetert hetinkomen duidelijk zodathet
eigen vermogen na enkele jaren licht toeneemt,
zeker bij eenmeer dangemiddelde opbrengst voor
de andere gewassen op het bedrijf. De teelt van
winterpeen verbetert het inkomen zodanig dat in
combinatie met 10% hogere opbrengsten het eigen
vermogen toeneemt. Hetintroduceren vanvleeskuikens in een eenmansopzet verbetert de resultaten
ook enigszins, na enkele aanloopjaren met zware
financiële verplichtingen. Hetvoeren vangraan verbetert de resultaten met enkele tienduizenden guldens.
Spruitkool en bloemkool betekenen voor deze bedrijfsopzetten onder andere eenflinke toenamevan
losse arbeid doordat weinig extra eigen arbeidbeschikbaar is. De extra kosten van losse arbeid en
bedrijfsuitrusting wegen bijdegehanteerde uitgangspunten inditgeval nauwelijks op tegen deextra opbrengsten.

Graanbedrijven
De huidige opzetten vandit bedrijfstype hebben in
de uitgangssituatie alleenbij140 hamet suikerbieten
in het bouwplan een redelijk perspectief. Bij 85en
110 haenzonder suikerbieten inhetbouwplan moeten de opbrengsten vande andere gewassen minstens 10% hoger liggen om niet in te teren op het
eigen vermogen. Bij60haverslechtert de financiële
positie.
Deteelt van spruiten kan hetinkomen verbeteren.Bij
60 en 85 ha moet desondanks de opbrengst nog
bijna 10%hoger liggen om niet in te teren ophet
eigen vermogen. Bij 110 en 140hablijft verbetering
uit, omdat teveel extra arbeid nodigis.
Vleeskuikens bieden opdeze bedrijven in hetalgemeen perspectief doordat het inkomen mettienduizenden guldens verbetert, vooral door het voeren
van eigen tarwe. Welmoeten enkele jaren met zware rentelasten worden overbrugd. Bij een bedrijfsgrootte van 60haisindeuitgangssituatie een eigen
vermogen nodig van minstens 85%omde investering te kunnen financieren. Optermijn verbetertook
hier het inkomen.
Op degrotere bedrijven zullen destallen veelal leeg
staan rond dearbeidspiek van degraanoogst. Ongeveer zesrondes van50.000 à 60.000 kuikens betekenen optermijn verbetering vande bedrijfsresultaten: naenkele jaren van zware rentelasten wordthet
ondernemersinkomen duidelijk beter en neemt het
eigen vermogen toe.Bij een bouwplan zonder suikerbieten is het de vraag of deze eerste jaren te
overbruggen zijn.
Een combinatie van vleeskuikens enspruitkool op de
twee grote bedrijven (metsuikerbieten) bijvergroting
naar een maatschap van twee ondernemers levert
een verbetering op vanderesultaten.

atie van bedrijven in de regio. Dit betekent echter
nog niet datbedrijfsovername zonder meer mogelijk
is. Daarnaast isdecontinuïteit van alle bedrijfstypen
in gevaar bij een structurele prijsdaling van 10%.
Voor een groot aantal bedrijfsopzetten blijkt de huidige situatie een beperkt perspectief te bieden. Het
perspectief vanveel bedrijfsopzetten kanverbeteren
door vergroting, een nieuw gewas of tweede tak,
afhankelijk van deinpasbaarheid indeopzet vanhet
bedrijf. Voor een deel vindt ditindepraktijk al plaats.
De keerzijde is een complexere bedrijfsvoering en
een grotere hoeveelheid arbeid. Geen enkele van
deze alternatieven kan perspectief bieden voor de
gehele akkerbouwsector in de regio, maar welvoor
een aantal bedrijfstypen en bedrijven in de regio.
Ook zal er bij bijvoorbeeld vollegrondsgroente een
verschuiving vanproduktie tussen regio's enbedrijven plaatsvinden. Tenslotte is het perspectief ook
afhankelijk van marktontwikkelingen (recente ontwikkelingen op de spruitkoolmarkt).
Een deel van debedrijven zalook zonder genoemde
aanpassingen een redelijk vooruitzicht hebben;het
effect van een10% hogere financiële opbrengstkan
zelfs insommige gevallen groter zijn dan aanpassing
vandebedrijfsopzet.
De uitkomsten van deze studies bieden inzicht op
bedrijfsniveau indeperspectieven van akkerbouwbedrijven op de middellange termijn in het Noordelijk
kleigebied en leveren gefundeerde en gekwantificeerde informatie bij voorlichting, bedrijfseconomische advisering enbeleidsvorming. Voor deindividuele akkerbouwer zullen de uitkomsten sterk kunnen
afwijken van de eigen situatie, afhankelijk vande
produktie-omstandigheden, het gezin en de financiële situatie die voor het bedrijf gelden.Bijeen tiental
inleidingen in de regio zijn de resultaten van deze
studie positief ontvangen.
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Summary
Most arable farms in the northern clay region are
faced withprofitability declining structuraly anddiminishing economic perspectives. Purchase of land or
alternative activities, like the cropping of flower bulbs
or vegetables and broiler production, can contribute
to thefuture of a farm.
Future perspectives were estimated for representative farm types en sizes in the region, varying from a
small farm type of 30.hectares with seedpotatoes as
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main crop toa farm type of 140hectares withmainly
cereals. For these farm types farm economic results
are calculated forboth the actual situation as well as
for alternative plans. The contribution to the income
strongly depends on the way these alternativesactivities fit into the actual farm size and structure(cropping plan, mechanization, labour, yields and financial
situation).
The results from this study provide an overview on
farm level of the perspectives on the middle long
term for various arable farm types in the Northern
Clay region (for farmers, extension service, etc.).
Some alternatives can increase theincome onspecific farm types considerably. On some farm types
however 10%increase ofyield in theactual cropping
plan has a larger impact on income. Theresults can
deviate from the results on an individual farm, depending on the specific production circumstances,
the familyand the financialsituation.

FARM-R+A 1.0: een registratie- en analysesysteem voor de
bedrijfsvoering, ontwikkeld ten behoeve van hetproject 'Introductie Geïntegreerde Akkerbouw'
FARM-R+A1.0:a farm registrationand analysisprogram,developedfor theproject'IntroductionIntegratedArable Farming'
ing. P.van Asperen,PAGV, ir.J.J.Schröder, AB-DLO,en ir.F.G. Wijnands, PAGV

Inleiding
De geïntegreerde bedrijfsvoering, zoals ontwikkeld
op de proefbedrijven voor bedrijfssystemen-onderzoek (Wijnands en Verijken, 1992; Wijnands et al.,
1992), werd inhetproject 'Introductie Geïntegreerde
Akkerbouw' experimenteel geïntroduceerd op 38
innovatiebedrijven verspreid over Nederland (Wijnands et al., 1995). De bedrijven waren verdeeld
over vijf regio's waarbij perregio een gespecialiseerde bedrijfsdeskundige geïntegreerde akkerbouwvan
DLV voor de begeleiding zorgde. In ondersteunend
onderzoek, waarin PAGV, CABO-DLO en LEI-DLO
participeerden, werd geanalyseerd inwelke mate de

doelen van geïntegreerde akkerbouw werden gerealiseerd opde innovatiebedrijven, enwaar knelpunten
lagen bij omschakeling vaneengangbare naareen
geïntegreerde bedrijfsvoering. Voor dit onderzoek
vonden analyses plaats opperceels-, bedrijfs-, regioen landelijk niveau, perjaar enover meerdere jaren
tegelijk.
Dit vereiste dat de bedrijfsvoering op een gestandaardiseerde wijze en meteen vooropgesteld doel
werd geregistreerd. Hiertoe is door CABO-DLO in
samenwerking methetPAGV hetcomputerprogramma FARM (Farm Analysis and Registration Macro)
ontwikkeld. FARM bestaat uit een registratiemodule
(FARM-R) eneen analysemodule (FARM-A).

Tabel 68. Onderwerpen endoel teeltregistratie.
onderwerp

doel

1. Basisgegevens perceel

perceelskarakteristieken, criteria voor sortering
(gewas, grondsoort)
teelttechniek
inzet nutriënten metzaaizaad en pootgoed

2. Zaaien poten planten
3. Bemesting
organische mest + kunstmest
groenbemesters
N-mineraal (voorjaar, nadeoogst, najaar)
4. Inzet pesticiden
5. Mechanische en
handmatige onkruidbestrijding
6. Opbrengst en kwaliteit
7. Bemesting enpesticiden nadeoogst

inzet nutriënten, nutriëntenbalansen
teelttechniek, N-conservering
N-kringloop, rest-N, bemestingsniveau
inzet actieve stof pertype middel, intervallen,
aantal behandelingen (methode)
soort, aantal bewerkingen, intervallen, arbeid
nutriëntenafvoer, teeltresultaat
zie 2 en 3
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FARM-R

bestanden. Dit zijn de zogenaamde bedrijfsbestanden. De ingevoerde gegevens kunnen vervolgens
per perceel uitgeprint worden op perceelsregistatiekaarten ter controle, en voor de verzorging van een
volledige administratie voor de ondernemer.

Met FARM-R worden teelttechnische gegevens perceelsgewijs per bedrijf gestandaardiseerd opgeslagen in een gegevensbestand (Van Asperen et al.,
1993) (tabel 68). Hierbij wordt gebruik gemaakt van
invoerschermen met voorgeprogrammeerde keuzemogelijkheden voor mestsoorten (figuur 29), pesticiden en onkruidbestrijdingen en hulpbestanden met
nutriëntengehalten (indien niet gemeten), actieve
stof-gehalten enprijzen.

FARM-A
Op grond van de basisregistratie in de bedrijfsbestanden kunnen zowel op perceels-, als op bedrijfs-,
regio- en landelijk (= alle innovatiebedrijven) niveau
kengetallen berekend worden met de bijbehorende
overzichten voor evaluatie, voorlichting en presentatie (Van Asperen et al., 1995a. 1995b, 1995c).

Basis voor de invoer in het registratieprogramma is
het perceelsregistratieformulier.
Uiteindelijk staan deze gegevens opgeslagen in een
spreadsheet voor één bedrijfsjaar. Perjaar dus in 38
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Fleet
Stoppelploeg
Vastetandcultivator
Veer/trihandcultivatof
Spitmachine

Vetwqder toepassing

Ga naar het keuzemenu

a. Perceelsniveau
Op perceelsniveau komen vier onderwerpen aan de
orde:
1) Nutriënten
- aanvoer van nutriënten (per toepassing en totaal)
- afvoer van nutriënten
- nutriëntenbalansen
- de beschikbare hoeveelheid N ende nettomineralisatie (hoofdgewas)
- de beschikbare hoeveelheid N ende nettomineralisatie (stoppel)
2) Pesticiden
- inzet actieve stof per type middel (pertoepassing en totaal)
- totaal inzet actieve stof
3) Kosten
- kosten meststoffen (per toepassing en totaal)
- kosten pesticiden per type middel (pertoepassing en totaal)
- totaal kosten meststoffen en pesticiden
4) Kwantificering teelttechniek
- aantal chemische toepassingen enmethode
- totaal aantal chemische toepassingen
- aantal mechanische bewerkingen onkruidbestrijding/loofdoding enmethode
- timing bewerkingen; intervallen

b. Bedrijfsniveau
Op bedrijfsniveau komen dezelfde onderwerpen ter
sprake alsop perceelsniveau, zij hetvoor eendeel
andere parameters (alleen de meest interessante).
Analyses opbedrijfsniveau vinden zowel plaats voor
het gemiddelde resultaat van het totale bedrijf als
voor het gemiddelde resultaat van gewassen en
gewasgroepen (tabel 69). Deze worden in hetzelfde
bestand gelijktijdig berekend. De gemiddelden zijn
gewogen naar de perceelsoppervlakte van degewassen en gewasgroepen (nutriënten, pesticiden en
kosten) ofhetaantal met een gewas of gewasgroep
beteelde percelen (kwantificering teelttechniek).

Tabel 69. Gewassen engewasgroepen.
wintertarwe
zomertarwe
wintergerst
zomergerst
winterrogge
haver
triticale
gewasgroepgranen
consumptie-aardappelen(1)
pootaardappelen(2)
fabrieksaardappelen(3)
gewasgroep aardappelen 1(1+ 2)
gewasgroep aardappelen 2(1+ 2 + 3)
suikerbieten (incl. voederbieten)
graszaad
snijmaïs
korrelmaïs
uien
gewasgroep peulvruchten
gewasgroepvlinderbloemigen

c. Regioniveau
Op regioniveau komen wederom de vier onderwerpen tersprake met dezelfde parametersamenstelling
als opbedrijfsniveau. Analyses op regioniveau hebben betrekking op het rekenkundig gemiddelde van
resultaten op bedrijfs- engewasniveau perregio.

d. Landelijk niveau
Ook landelijk wordt onderscheid gemaakt inde eerder genoemde onderwerpen. Analyses op landelijk
niveau hebben betrekking ophet rekenkundig gemiddelde van deresultaten opbedrijfs- en gewasniveau
van alle 38 bedrijven.
Deze gegevens zijn zowel beschikbaar over deprojectperiode (1990-1993) als over een periode van
drie jaar voorafgaande aanhetproject (1987-1989=
gangbare uitgangssituatie).
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Programmeertaal
FARM isgeschreven met de macro-programmeertaal
van Microsoft Excel for Windows, een spreadsheetpakket dat onder hetbesturingssysteem van Microsoft Windows werkt. Het werken metFARM-R vereist
geen specifieke kennis van spreadsheets of van
Windows. FARM-A is geschreven met behulp van
formules, functies en besluitvormingstechnieken en
vraagt van degebruiker daarentegen wel enige kennis van Windows en Excel (foutcontrole).

Conclusies en perspectieven
Hoewel FARM ontwikkeld is voor de38innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw kunnen ookandere
groepen plantentelers (akker- en tuinbouwers) met
bedrijfssystemen variërend van gangbaar totecologische met FARM registreren en analyseren. Dit
vraagt slechts eenpaar kleine aanpassingen betreffende hetaantal bedrijven (FARM-R en FARM-A),en
de namen enregio-indeling van debedrijven (FARMR). Eenvoorbeeld vandeze uitbreiding vangebruikers van FARM is het project 'Akkerbouw naar
2000'. Dit is eengezamenlijk project van DLV, IKCAGV enLandbouwschap datin 1993 van start is gegaan. 'Akkerbouw naar 2000' is eenuitbreiding van
'Introductie Geïntegreerde Akkerbouw', en streeft er
naar de geïntegreerde teeltstrategiën ontwikkeld op
de drie proefbedrijven voor bedrijfssystemen-onderzoek (Wijnands en Vereijken, 1992; Wijnands et al.,
1995) engetest opde38innovatiebedrijven, te verbreden naar de praktijk. Daartoe zijn 13 groepenvan
30 tot40bedrijven geformeerd, 7 gecoached vanuit
DLV en 6vanuit aardappelhandelshuizen.
Aanvullend opFARM-A werd voor grafische presentatie van de resultaten in de vorm van figuren en
tabellen, FARM-mA (FARM-multiple-year-Analysis)
ontwikkeld voor deze groep bedrijven (Van Asperen,
1994).

Samenvatting
Voor de analyse van deresultaten van de38innovatiebedrijven werd een groot aantal teelttechnische
bedrijfsgegevens geregistreerd. Omwille van de
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verwerkbaarheid gebeurde dit op een eenduidige
wijze met het computerprogramma FARM (Farm
Analysis andRegistration Macro). FARM bestaat uit
twee modules, een registratiemodule FARM-R en
een analysemodule FARM-A. Met FARM-R worden
teelttechnische gegevens, benodigd voor analyseen
bedrijfsevaluaties, perceelsgewijs per bedrijf gestandaardiseerd opgeslagen in een gegevensbestand.
Met FARM-A worden deze gegevens vervolgens
geanalyseerd opperceels-, bedrijfs-, regio- en landelijk niveau ten aanzien vande aan-en afvoer van
nutriënten, de inzet vanpesticiden, de bijbehorende
kosten ende kwantificering vandeteelttechniek.De
analyses opbedrijfs-, regio- en landelijk niveau vinden zowel plaats voor hetgemiddelde resultaatvan
het totale bedrijf als voor het gemiddelde resultaat
van gewassen engewasgroepen.
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Summary
In order toanalyse theresults of the38pilot farms
that participated in theproject "Experimental introduction of integrated arable farming in practice", a
large amount of technical data were collected. This
was done with a specially developed standardized
computer program FARM (FarmAnalysis and Regis-

tration Macro).
FARM has two modules, a registrationmodule,
FARM-R and an analysis module, FARM-A. FARM-R
stores technical data for analysis and evaluation
standardized ina spreadsheet. With FARM-A analysis onparcel, farm, regio andnational level can be
provided for the input and output of nutrients, the
input ofpesticides, the costs offertilizers and pesticides and the quantification of the cropping techniques. Analysis on farm, region and national level
consist ofthe average resultsperfarm aswell ason
the average resultspercrop.
The FARM computer program is now adapted for
registration and analysis of 500 farmsintheirtranslocation to integrated arable farming (project "Arable
Farming 2000").
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Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw: technische en
economische resultaten
Pilotfarms integratedarablefarming, technicalandeconomicalresults
ir. F.G. Wijnands, ing. P.van Asperen, ing. G.J.M. van Dongen, PAGV, ing.S.R.M.Janssens, LEI-DLO,ir.
J.J. Schröder, AB-DLO en ing.K.B. van Bon,IKC-agv

Inleiding
Naar aanleiding van degoede resultaten behaaldbij
het onderzoek naar geïntegreerde akkerbouwsystemen op drie proefboerderijen (OBS,Vredepeel en
Borgerswold) entegen deachtergrond vanhetoverheidsbeleid inzake gewasbescherming, bemestingen
de ontwikkeling vande land- en tuinbouw inde komende tien jaar, werd in 1989besloten tot hetstarten vaneenvierjarig project, gericht op hetevalueren enintroduceren vangeïntegreerde akkerbouw in
de praktijk. Het betrof een gezamenlijk project van
voorlichting (DLV,IKC-AGV) en onderzoek (PAGV,
AB-DLO en LEI-DLO) dat financieel ondersteund
werd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij enhetLandbouwschap. Hetproject
bestond uit twee elementen. Heteerste hadbetrekking ophetopzetten vaneengroep innovatiebedrijven verspreid over heel Nederland, omde potentie
van geïntegreerde akkerbouw inde praktijk te kunnen evalueren. Hettweede element betrof de introductie van geïntegreerde akkerbouw indeagrarische
gemeenschap, voornamelijk door het opzetten van
een groot aantal studiegroepen. Ondersteunend voor
met name dit tweede element waren cursussen en
trainingen voor bedrijfsdeskundigen, leerkrachten en
ondernemers.

Opzet
In totaal participeerden van 1990totenmet199338
bedrijven verdeeld over vijf regio's (figuur 30).Zij
werden bijde omschakeling naar geïntegreerdeakkerbouw ondersteund door een gespecialiseerde
bedrijfsdeskundige van DLV (één per regio). De
bedrijfsdeskundigen werden teelttechnisch en voorlichtingskundig ondersteund door hetPAGV en IKCAGV. Door middel van een onderzoekprogramma
(PAGV. AB-DLO, LEI-DLO) werden de teelttechni-
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sche, milieukundige en economische resultaten,
behaald op de innovatiebedrijven, geëvalueerd.Als
referentie voor de resultaten werd gebruik gemaakt
van debedrijfseigen resultaten vandedeelnemende
bedrijven over 1987-1989. Voor de economische
evaluatie werd deregionale LEI-groepen alsreferentie gebruikt.

Resultaten
Inteelttechnische zin vorderdede omschakeling naar
geïntegreerde methoden entechnieken goed, hoewel
er duidelijke regioverschillen waren. Bemestingspiannen werden aangescherpt; waar nodig werd het
bouwplan ofdevruchtwisseling aangepast en geïntegreerde bestrijdingsmethoden voor ziekten, plagen
en onkruiden geïntroduceerd. Ookwerd duidelijk in
welke richting de algemene geïntegreerde aanpak
nader aangescherpt diendeteworden per regio.

Ervaringenondernemers
De betrokken ondernemers geven aanmetnameop
de volgende terreinen van het project geleerd te
hebben. Debewustwording vande landbouw-milieu
problematiek werd versterkt, de kennis over ziekten,
plagen en onkruiden en nieuwe technieken en methodes namtoeenmethettoetsen en invoeren op
het eigen bedrijf namookde kunde enhetvakmanschap toe. Deondernemers zijn expliciet van mening
door hetproject beter te hebben leren omgaanmet
(het inschatten van) risico's, kritischer te hebben
leren omgaan metinformatie en zich meer gesterkt
te zijn gaan voelen inde dialoog metde buitenwereld.
Degeïntegreerde aanpak werd ervaren alseen meer
gewasgerichte manier van telen, waarbij eenberoep
wordt gedaan op de vaardigheid als plantenteler.
Voor veel deelnemers was diteen veranderingdie

•
•
9
^~

•

NZK
CZK
ZWK
ZON
NON

=
=
=
=
=

Noordelijke zeeklei
Centrale zeeklei
Zuidwestelijke zeeklei
Zuidoost Nederland
Noordoost Nederland

(zeeklei)
(zeeklei)
(zeeklei)
(zand, rivierklei en loss
(zand- en dalgronden)

Figuur 30. Overzicht van indeling in regio's en spreiding van deelnemende bedrijven over Nederland.
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als zeer bevredigend werd ervaren, 'men werd meer
baas op eigen bedrijf'. Natuurlijk waren er ook moeilijke momenten, zoals bij het 'falen' van nieuwe technieken en bij de tijdsdruk die nu en dan als prangend
werd ervaren.
De meeste telers gaven aan op de ingeslagen weg
voort te willen gaan. zij het met aanpassingen zo
hier en daar. Aanpassingen ingegeven door afwegingen tussen arbeid- c.q machine-inzet enerzijds en
rendement anderzijds ten opzichte van een volledig
chemische aanpak. Ook bleken sommige technische
vernieuwingen onvoldoende praktijkwaardig, zoals
helaas ten aanzien van de krielkneuzer geconstateerd moet worden. In bedrijfseconomische zin waren verreweg de meeste deelnemers tevreden over
de behaalde resultaten.

Gewasbescherming
De inzet van gewasbeschermingsmiddelen daalde
gedurende de projectperiode sterk. De inzet van
herbiciden, fungiciden, insekticiden en groeiregulatoren werd landelijk gemiddeld over de laatste twee

projectjaren met respectievelijk 60; 57; 58 en 66%
gereduceerd tot respectievelijk 1,2; 2,0;0,1 en 0,0 kg
actieve stof per ha (figuur 31 en 32). De reductiepercentages refereren aan de bedrijfseigen cijfers voor
1987-1989. De wijze waarop de inzet van pesticiden
verminderd kon worden, wordt in het verslag uitgebreid behandeld. Daarbij komen ook de regionale
verschillen aan de orde.
De aardappelcyste-aaltjes konden in toenemende
mate door intensieve bemonstering, rassenkeuzetoetsen en aangepaste rassenkeuze onder controle
gehouden worden. Gegevens over het post-projectjaar 1994 bevestigen deze tendens. Daardoor kan
het gebruik van nematiciden met 75% verminderd
worden gedurende de projectperiode.
De MJPG-normen voor 2000 werden voor alle categorieën pesticiden gerealiseerd (figuur 33). In een
aantal regio's en voor een aantal categorieën werden
deze normen zelfs ruimschoots overtroffen. Knelpunt
hierbij is met name de onkruidbestrijding in Noordoost-Nederland waar nachtvorst- en stuifrisico's een
verdergaande daling van de herbiciden-inzet bemoeilijken.
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Figuur 31. Herbiciden-inzet (kg actieve stof per ha).
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Bemesting
Het gevoerde bemestingsbeleid leidde toteen drastische sanering vanmetname deP205-mineralenbalans. Zodaalde hetgemiddelde P 2 0 5 - enK20-overschot opbedrijfsniveau metrespectievelijk 55en 70
kg perhatot respectievelijk 25en25kgperha.De
basis voor de P205-bemesting was dierlijke mest
(gemiddeld 80% van de totale P205-aanvoer in
meststoffen) (tabel 70). HetN-overschot daaldemet
gemiddeld 35kgtot115 kgperha. Op bedrijfsniveau
bedroeg de gemiddelde hoeveelheid rest-N nâ de
oogst in de achtereenvolgende projectjaren méér
dan 70 kgper ha (0-100 cm)op respectievelijk 77,
74, 78en18 (natte herfst) %vandebedrijven.Het
gevoerde bemestingsbeleid voor stikstof leidde dus
nog niet toteen voldoende beheersing vandepotentiële N-verliezen door uitspoeling. Hiervoor is meer
aandacht nodig, met name wat betreft de afstemming van hetN-aanbod op de gewasspecifieke vraag
en het juiste gebruik van dierlijke mest, metnamein
het najaar nâdeoogst.

Economie
De totale kosten voor meststoffen en pesticiden
liepen voor 1992-1993 uiteen van 750 gld perha
voor hetNoordoosten totslechts 330 gld perhavoor

het Zuidoosten. In de kleiregio's werd 500-700 gld
per ha besteed aan pesticiden en meststoffen. Dit
betekende eenbesparing vancirca 250tot 300 gld
per ha voor de kleiregio's en circa 400gld perha
voor hetNoordoosten en Zuidoosten.
De bedrijfseconomische resultaten vandeeerste drie
jaar wijzen erop datdeinnovatiebedrijven hetgeenszins slechter doen dande hunomringende praktijk
(LEI-referentie) endathunrelatieve positie ookniet
verslechterdis.

Perspectieven
Een geïntegreerde bedrijfsvoering bleek óók inde
praktijk tot goede resultaten te kunnen leiden wat
betreft de vermindering vande inzet van pesticiden
en hetherstel vanevenwicht vanP 2 0 5 opde mineralenbalans. De restvoorraden stikstof nâ de oogst
waren echter nog tehoog ominvoldoende mateNverliezen door uitspoeling te voorkomen. Verdere
aandacht ishiervoor noodzakelijk.
Bedrijfseconomisch had de geïntegreerde bedrijfsvoering geen aantoonbaar nadelig effect opde rendabiliteit. Niets hoeft in principe dusnavolging in de
weg te staan. Wel is deskundige begeleiding en
voldoende motivatie hierbij onontbeerlijk. Inmiddels
heeft hetinnovatieproject navolging en verbreding

Tabel70. Frequentieverdeling vanhetfosfaat- enstikstof-overschot opbedrijfsniveau (%).
klasse
(kgP206perha)
<5
6-25
26-50
51-75
>76

1987-1989

1990-1991

1992-1993

3
9
22
17
49

12
20
35
23
10

23
32
32
8
5

1
17
30
30
22

7
26
36
28
3

11
28
46
12
3

klasse
(kgN per ha)
<50
51-100
101-150
151-200
>201
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gevonden in het project "Akkerbouw op weg naar
2000", waarin 500 ondernemers participeren.
Literatuur
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Summary
From 1990 to 1993, 38 farms participated as pilot
farm intheproject 'Experimental introduction of integrated arable farminginpractice'. Integrated farming
was succesfully introduced andachieved substantial
reductions in pesticide use and a restored equilibrium onthePnutrient balances. However withrespect toN the potential losses byleaching were probably notwell enough controlled. Further effortsare
necessary in this respect. Theintegrated approach
had no negative effect on thefarm economics. So in
principal nothing hinders the further acceptation in
practice. However adequate support and sufficient
motivation is indispensable. By now thepilot farm
project issucceeded byabroader project titled 'Arable Farming 2000', inwhich500 farmsparticipate.
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Invloed vande grondbewerking op de opbrengst en opde
afvoer van water engrond bijdeteelt van maïs en suikerbieten op lössgrond
The impactofsoiltillageoncropyield,runoffandsoillossundervarious farming systems of
maizeandsugarbeets onloess soils
ing. P.M.T.M. Geelen, ROC Wijnandsrade, drs.F.J.P.M. Kwaad, Universiteit vanAmsterdam, drs.E.J.
van Mulligen, drs. A.G.Wansink, drs. M. van der Zijp, projectmedewerkers, ir.W. van den Berg, PAGV
dekking en met een hoofdgrondbewerking door de
spitmachine. Voor de teelt van bieten werd gele
mosterd als bodembedekker gezaaid en voor de teelt
van maïs rogge. Gedurende de winter ontstonden
door aanleg van bovenstaande systemen vier verschillende systemen in maïs. In de winter voorafgaand aanbieten werden geen waarnemingen verricht. Een overzicht van deuitgevoerde werkzaamheden per systeem staan vermeld intabel71.

Doelvan het onderzoek
Bodemerosie en wateroverlast zijn milieuproblemen
die zich voordoen in het heuvelland van Zuid-Limburg. Bijde bieten- en maïsteelt vermindert de erosiegevoeligheid door deze gewassen ineenbodembedekker te telen. Dit gaat echter tenkoste van de
opbrengst. In samenwerking metde universiteit van
Amsterdam is onderzocht hoe teelttechische maatregelen tenbehoeve vanopbrengst en erosiebeperking kunnen worden geoptimaliseerd. Proeven werden aangelegd in bieten en continu-geteelde snijmaïs. Hetonderzoek isgerapporteerd ineen PAGVverslag. Dit artikel is eensamenvatting vandit verslag.

In de proef zijn erosiemetingen verricht bij zowel
natuurlijke neerslag (maïs) als bijgesimuleerde neerslag met behulp van een regensimulator (maïs en
bieten). Hierbij werd (in mei, juni of juli) gedurende
twee maal 45 minuten meteen tussenpauze van60
minuten eenbuivan± 90 mmperuur nagebootst.
De afvoer werd gemeten vaneen oppervlakte van
1,5 breed (inclusief een wielspoor) en15meter lang.
Bij natuurlijke neerslag werd deafvoer gemetenvan
een oppervlak van 1,5bij22meter.
Voor de statistische verwerkingswijze wordt verwezen naar het onderzoeksverslag. Voor zover van
belang zijn significante objectverschillen met letters
in tabellen aangeduid.

Uitvoering van hetonderzoek
In veldproeven werden diverse systemen van grondbewerking uitgevoerd en onderling vergeleken.Gedurende het teeltseizoen werd de praktijksituatie
vergeleken metde teelt in eenbodembedekker die
op verschillende wijze werd bewerkt, met een strobe-

Tabel 71. Schematischeweergave perobject van deuitgevoerde bewerkingen.
object
grondbewerking

1
praktijk
ploegen

stoppelbewerking herfst
hoofdgrondbew. herfst
zaaibedber.herfstjnzaai bo.bedekker
hoofdgrondbew. voorjaar ploeg
hoofdgrondbew. voorjaar spitmachine
zaaibedber.voorj. rotoregvolvelds
zaaibedber.voorj. opsmalle stroken
losmaken ondergrond
.; Bijdeteeltvan maïs geen stoppelbewerking.
1
Bijdeteeltvan maïs geen inzaai bodembedekker.
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2

3

4

5

6

praktijk
spitten

praktijk
stro

zonder
zaaibed

paraploeg

zaai
frees

7
met
zaaibed

8
9
breken
geen
bouwvoor bodembed

paar dagen vertraagd. Inzaai van maïs in een bodembedekker leidde toteen(niet betrouwbaar) lager
drogestofgehalte bijdeoogst. Alleen waar was ingezaaid zonder zaaibedbereiding (object 4) leidde de
tragere ontwikkeling tot eenbetrouwbaar lager drogestofgehalte bijde oogst. Ook waar eenbedekking
met stro was toegepast (object 3)was hetdrogestofgehalte betrouwbaar lager.

Resultaten
Maïs
Opbrengst
Ten opzichte van het praktijksysteem (object 1) gaf
een bedekking met stro (object 3)eenopbrengstverhoging van4 procent (tabel 72).Inzaai vanmaïs in
een bodembedekker zonder zaaibedbereiding (object
4) verlaagde deopbrengst gemiddeld over de gehele
onderzoeksperiode met 5procent. Ditwas met name
een gevolg vande achterblijvende opbrengst inde
jaren 1990 en 1991.Nazaaibedbereiding (object 7)
gaf maïs in 1992 een betrouwbaar hogere opbrengst
terwijl ditinandere jaren niet het geval was. Dit werd
veroorzaakt door de relatief slechte opbrengst van
de maïs in het praktijksysteem. De opbrengst van
het object dat voor de winter werd geploegd maar
waar geen bodembedekker werd ingezaaid (object
9), reageerde wisselend. In 1990 was ersprakevan
een opbrengstverlaging, in 1992en 1993van een
opbrengstverhoging.

Invloed opdebodem
Ten opzichte van degangbare werkwijze droogdede
grond in het voorjaar minder snel op wanneer een
bodembedekker (rogge) wasingezaaid. Navier jaar
kon geen effect vaneenbodembedekker opde bodemvruchtbaarheid vande bouwvoor worden gemeten. Inzaai vanrogge als bodembedekker leiddetot
lagere N-mineraal-gehalten in het voorjaar. Het uitvoeren vaneengrondbewerking in de herfst leidde
tot een diepere inspoeling van stikstof inhet profiel.

Bieten
Opbrengst en kwaliteit

Gewasontwikkeling
De verschillen in wortelopbrengst, suikergehalte en
suikeropbrengst waren beperkt en meestal niet significant (tabel 73). Alleen tussen spitten (object 2)en
het weglaten van een zaaibedbereiding (object 4)
werden duidelijke verschillen in suikergehalte en
suikeropbrengst gemeten. De verschillen ininterne

Gemiddeld over dejaren bleef inalle gevallen waarin
in een bodembedekker werd gezaaid, het plantaantal
6 procent achter ten opzichte van degangbare teeltwijze (object 1). Ten opzichte van deze teeltwijze
werd inalle erosiebeperkende objecten debloei een

Tabel 72. Drogestofopbrengsten perjaar ende drogestofopbrengst, hetdrogestofpercentage, de datum waarop hetgewas voor 50% in
bloei stond enhetplantaantal, gemiddeld over 1990 t/m 1993 (relatieve gegevens).
plant
object
1 praktijk ploegen

1990

100

2 praktijk spitten
3 praktijk stro
4 zonder zaaibed

102
88

5 paraploeg

-

6 zaai-frees

94
95
98
89

7 met zaaibed
8 breken bouwvoor
9 geen bodembedekking
100=[ton/ha]

15.6

drogestofopbrengst
1992
1993
1991

100

100

-

-

107
91
93
97
101

111
101
103
106
112

100
98
98
101
102
100

gem.

100
104
95
101
100
102

100

105

109

101

16.8

16.9

16.3

16.4

b
c
a
bc
b
bc
bc

datum

aantal

50%

%

(m2)

bloei

ds

11.5

15/7

42.3

-

-

11.2

18/7

40.4

10.6

17/7

40.4

10.9

16/7

41.2

10.9

17/7

41.6

11.0

17/7

41.2

-

-

11.2

16/7

42.5

Gemiddelde van drie jaar onderzoek.
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Tabel 73. Wortel- en suikeropbrengsten (relatieve gegevens) en het suikergehalte, gemiddeld over drie jaar en de suikeropbrengsten per
jaar.

object
1 praktijk ploegen
2 praktijk spitten
3 praktijk stro
4 zonder zaaibed
5 paraploeg
6 zaairijen-frees
7 met zaaibed
8 breken bouwvoor
9 geen bodembedekking
100=[ton/ha]

%

wortel
gewicht

suiker

1990

100
103

16.8
16.8

100

100
105

97

16.5

92

98

.

99
102
101

16.6
16.6
16.7

-

-

-

gemiddeld

100
105

WO
103

96

95

101
104
101

98
101
100

96
104

93
103
99

•

80.0

13.5

kwaliteit waren niet dusdanig dat dit leidde tot een
aantoonbare verslechtering van de winbaarheid. Bij
inzaai zonder zaaibedbereiding (object 4) trad veel
vertakking op. Deze vertakking leidde echter tot een
rondere bietvorm waardoor zowel tarra als oogstverlies niet nadelig beïnvloed werden.

suikeropbrengst
1991
1992

12.4

13.7

13.4

een oppervlakkige zaaibedbereiding bleef een voldoende bodembedekking bestaan. Na spitten (object
2) bleef ook nog een klein gedeelte van de gewasresten boven op het zaaibed liggen. Tegen slakkenvraat was preventief een bestrijding uitgevoerd.

Erosie
Gewasontwikkeling
Winter
De suikerbieten hadden bij inzaai zonder zaaibedbereiding (object 4) een wat tragere opkomst door het
langer nat en koud blijven van de bodem. Het uiteindelijk plantaantal lag bij deze teeltwijze in 1990 en
1992 eveneens lager. In het droge voorjaar van 1991
hadden de bieten in droge losse grond opkomstproblemen. Dat jaar stonden er minder planten in de in
het voorjaar geploegde grond (object 1) en daar
waar met behulp van de zaai-rijenfrees (object 6)
was gezaaid. De resten van de bodembedekker
zorgde voor een goede bodembedekking. Ook na

Tabel 74.

Waterafvoer en bodemverlies gedurende
het maïs proefveld (relatieve gegevens).

100 =
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de winterperiode bij natuurlijke neerslag, gemiddeld over de proefjaren, gemeten op
waterafvoer

object
3
1
9
4, 5,6, 7, 8

Door het uitvoeren van een grondbewerking in de
herfst (alle objecten ten opzichte van object 1) werd
de afstroming van water (run off) met 95% gereduceerd (tabel 74). Het bodemverlies (afvoer van
grond) werd met 87% teruggebracht. Het maakte
hierbij niet uit of er wel (object 4, 5, 6, 7, 8) of niet
(object 9) een bodembedekker was ingezaaid. De
grondbewerking kan met behulp van ploeg (object 9)
of vaste tand (object 1) worden uitgevoerd. De metingen werden gedaan bij natuurlijke neerslag.

geen grondbewerking
sporen lostrekken
geen bodembedekker
rogge bodembedekker

100
8
3
4
38 l/m2

bodemverlies
100
14
15
9
255 g/m2

Voorjaar
In 1990en 1993 viel direct na inzaai vande maïs
veel neerslag, waardoor bij degangbare teelt (object
1) verslemping optrad. Hierdoor stroomde veel water
af. Voor de objecten, die niet in hetvoorjaar waren
geploegd, werd een duidelijk geringere afstroming
gemeten (tabel 75).
Inzaai volgens degangbare teeltwijze, maar met een
bedekking vanstro (object 3)gafeen duidelijke vermindering vande afstroming van water. De afvoer
werd met ongeveer 80% verminderd. De overige
objecten lieten gemiddeld over dejaren geen vermindering van afstromend water zien.
Verschillen in bodemverlies bleken vooral opte treden in de maanden meien juni. Er staat dan nog
nauwelijks een maïsgewas. De bodembescherming
moet dan komen vandebodembedekker. Zowelhet

bedekken metstro (object 3)alshettoepassenvan
rogge als bodembedekker (object 4 en 7) gaven
geringere bodemverliezen.
Inzaai naeen bewerking met de paraploeg (object5)
of naeenoppervlakkige zaaibedbereiding (object 7)
beperkte het bodemverlies sterk in jaren waarin dit
verlies hoog was.
Het telen in onbewerkte grond (object 9) zonderdat
hier eenbodembedekker op staat, leidde tot toename van hetbodemverlies.
Regensimulatie inmaïs
In de proeven werden behalve bij natuurlijke neerslag ook metingen uitgevoerd bij regensimulatie
(tabel 77).Dit bood de mogelijkheid om buienmet
extreem veel neerslag te simuleren. Demeestewaterafvoer trad op bij de tweede beregening, dus
onder natte bodemomstandigheden. Dit gold ook

Tabel75. Waterafvoer indeperiodevanmaïsinzaaitot halfjuli bijnatuurlijkeneerslag(relatievegegevens).
object
1praktijkploegen
2praktijkspitten
3praktijkstro
4zonderzaaibed
5paraploeg
6 zaairijen-frees
7metzaaibed
8 brekenbouwvoor
9geen bodembedekking
100=[l/m2]

1990

1991

1992

1993

rood

roob

ÏOOb

100 bc

-

-

-

14 a
174 b
271 c
166 bc
314 c

25 a
192 bc
156 bc
193bc
169 bc

9a
18 b

12 ab
36 c
40 c
85 d

8

-

-

254 c

256 c

1

5

30
102
59
80
133

a
bc
b
bc
c

-.
113 bc

3

Mislukte bodembedekker.
Tabel76. Bodemverlies indeperiodevan

1praktijkploegen
2praktijkspitten
3 praktijkstro
4zonderzaaibed
5paraploeg
6zaairijen-frees
7metzaaibed
8 brekenbouwvoor
9geenbodembedekking
100=[g/m2]

inzaaimaïstothalfjuli bijnatuurlijkeneerslag(relatievegegevens).
1990

1991

1992

1993

»Ob

100 bc

rooc

100 d

-

-

-

56 ab
124 cd
57 ab
206 de

11a
11 a
31b
10a
27 b

40 a
22 a

30 a
96 b
115 b
139 b

42

38a

-

-

8 a
87 cd
36 b
51 bc
80 cd

-

249 e

309 d

112 d

16

135

150

Misluktebodembedekker.

149

Tabel77. Totale waterafvoer gemiddeld over de jaren en bodemverlies per jaar bij regensimulatie na twee beregeningen in maïs
(relatievegegevens).

1praktijkploegen
2praktijkspitten
3 praktijkstro
4zonderzaaibed
5paraploeg
6zaairijen-frees
7metzaaibed
8brekenbouwvoor
9geenbodembedekking
100=[l/m2]
100= [g/m2]

waterafvoer
gemiddeld
1991-1993

1991

bodemverlies
1992

1993

(00 b

rooc

fOOc

rooc

59 a
87 b
87 b
96b
109 bc

-

9a
18 ab
112c
45bc
113 c

6a
8 ab
25b

-

-

66 c

171 C

97 c

5a
17 ab

•
143 c

11 a
21 ab
21 ab
48 bc
37 abc

41
523

voor het bodemverlies.
Sfrobedekking (object 3) gatde minste waterafvoer.
Maïs, ingezaaid ineen rogge-bodembedekker (object
4,5,6,7) leidde niet tot (betrouwbaar) minder waterafvoer. Voor dewinter ploegen, zonder inzaai vaneen
bodembedekker (object 9) leidde tot een toename
van de waterafvoer.

2016

4680

Regensimulatie insuikerbieten
Erosiemetingen insuikerbieten zijn inapril enmeiin
1991 en 1992 uitgevoerd. De hoeveelheid afstromend water werd alleen beperkt ophet object zonder zaaibedbereiding (object 4).Opde overigeobjecten stroomde een vergelijkbare hoeveelheid water
af als ophet praktijkobject (tabel 78).

In 1991werd de regensimulatie met eente kleine
druppel uitgevoerd, watafwijkende resultaten gaf.In
beide andere jaren gaf afdekken metstro (object 3)
en inzaai van rogge alsbodembemester een grotere
of geringere afname van het bodemverlies. Zonder
bodembemester werd geen verbetering vanhet bodemverlies bereikt.

Het bodemverlies werd inalle objecten, behalve daar
waar was gespit (object 2), significant beperkt (tabel
78). In hetobject zonder zaaibedbereiding (object4)
werd hetmet ongeveer 90% verminderd. Inzaaimet
de zaairij-frees (object 6)gaftijdens deeerste beregening (op minof meer droge grond) een betere be-

Tabel78. Waterafvoer enbodemverlies inbijregensimulatie,gemiddeldoverdetweeproefjaren inbieten(relatievegegevens).

1 praktijkploegen
2praktijkspitten
3praktijkstro
4zonderzaaibed
5paraploeg
6zaairijen-frees
7metzaaibed
8 brekenbouwvoor
9geenbodembedekking
100=[l/m2]
100=[g/m2]
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lebui

waterafvoer
2e bui

100 bc
160 c

-

totaal

lebui

bodemverlies
2e bui

roob

roob

127 b

139 b

100 c
64 c

ïOOc
79bc

-

-

-

56 a

51 a

48 a

7a

11 a

8a

78 ab
110 bc
122 bc

94 b
101 b
84ab

87b
101 b
96 b

12a
26 b
27 b

31b
35b
36 bc

21 b
31 b
31bc

-

-

-

444

466

949

-

totaal
100a
71cd

-

-

-

-

10

18

27

scherming danbij de tweede bui (op natte grond).
Het bodemverlies werd metongeveer 80% teruggebracht. Na zaaibedbereiding (object 7) of 'breken
bouwvoor' (object 8)werd eveneens een aanzienlijke
vermindering (± 70%) vanhet bodemverlies verkregen.

brengstderving worden voorkomen. Het bodemverlies is groter danbij inzaai in een bodembedekker
zonder zaaibedbereiding, maar is duidelijk minder
dan bij de gangbare teeltwijze. Onder extremeomstandigheden is de werking effectiever dan onder
minder extreme omstandigheden. Afstroming van
water wordt niet ofnauwelijks beperkt.

Conclusie

Naarmate de bodem in het voorjaar intensiever is
bewerkt ende hoeveelheid gewasresten diezichop
het oppervlak bevinden afneemt, neemt dehoeveelheid bodemverlies toe. In volgorde van afnemende
erosiebescherming: zonder zaaibedbereiding, zaairijfrees, met zaaibedbereiding, spitten, ploegen.

Grondbewerking indeherfst, datwil zeggen ploegen
of stoppelbewerking, geeft een zeer sterke vermindering van de waterafvoer en het bodemverlies. De
teelt van rogge alsbodembedekker levert gedurende
de winter nauwelijks aanvullende bescherming.
Inzaai vaneenrogge-bodembedekker kanertoe leiden dathetperceel inhetvoorjaar later bewerkbaar
is als gevolg van het trager opdrogen van debodem.
Bij deteelt opdegangbare wijze, maar met een bedekking van3 tonverhakseld stro per hectare ontstaat een duidelijke vermindering van dewaterafvoer
en eenzeer aanzienlijke beperking vanhet bodemverlies zonder dat dit ten koste gaat van deopbrengst. Hoe deverdeling van stro onder praktijkomstandigheden uitvoerbaar isenwatdegevolgenvan
eventuele extra insporing zijn, moet nader worden
onderzocht.
Inzaai ineen rogge-bodembedekker zonder zaaibedbereiding (bijmaïs) geeft geen verminderde waterafvoer. Wordt gele mosterd alsbodembedekker toegepast (bij bieten) danwordt een reductie van± 50
procent verkregen. Hetbodemverlies wordt aanzienlijk verminderd. Alsde teelt vande bodembedekker
echter mislukt, treedt duidelijk meer erosie op danbij
de gangbare teeltwijze. De teelt ineen bodembedekker zonder zaaibedbereiding geeft eenopbrengstreductie van 5procent, zowel bijmaïs alsbijsuikerbieten.
Door toepassing van een grondbewerking (paraploeg, zaairij-frees of oppervlakkige zaaibedbereiding) bijdeteelt ineen bodembedekker kanop

Deze conclusies met betrekking tot afstroming van
water en grond gelden voor het schaalniveau waarop
het onderzoek isuitgevoerd.

Summary
In field trials on loessial soil, different systems ofsoil
treatment were compared when cultivating maize
and sugarbeet. Thistookplace with natural precipitation during the winter and growing season. Tests
were also carried out with rain simulation.
Erosion andwater drainage were effectively prevented during winterby tillageinautumn.
By sowing maize and beet in mulch (without tillage in
spring), water drainage waslimited toa certainextent during the growing season. Soil loss wasgreatly
reduced. This was, however, at the expense of the
yield. This negative yield effect was cancelled out by
tilling the mulch inspring. When this tillage wascarried out with the umbrella plough or sowing-band
rotary cultivator, soil loss was limited. When the
tillage consisted of(overall) superficial seedbed preparation, water drainage increased andit was scarcelypossible to restrict soil loss.
Cultivation in a mulch requires a different growing
method. An alternative to growing in a mulch isto
apply alayer ofstraw (± 3 tonnesperhectare). This
greatly restricts both soil loss and erosion, without
affecting the yield.
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Produktiviteit van suikerbieten enmaïs als ondervrucht in een
mengteelt met populieren
Productionactivity of sugarbeetand maize as an undersowncrop in mixed cropping with
poplartrees
ir. CE. Westerdijk en ing.D.A. van der Schans, PAGV

Inleiding

Opzet vande mengteeltproef

Stimuleringsmaatregelen voor bosuitbreiding enhet
vrijkomen van landbouwgronden hebben eind jaren
tachtig geleid tot een toenemende belangstelling
voor hetbebossen vanlandbouwgronden, metname
voor houtteelt op landbouwbedrijven. De haalbaarheid ervan, zowel inteelttechnisch alsinbedrijfseconomisch opzicht, riep echter vragen op. Dit gold
onder andere voor mengteelten (houtteelt met tussenteelt van landbouwgewassen in de eerste jaren
na aanplant).

De mengteeltproef werd in 1989aangelegd inhet
noorden van Overijssel (landgoed 'De Eese') op
zandgrond opeen proefterrein van 2,6ha. Het proefveld lagopeenveldpodzolgrond (Hn23x, GT V)in
dekzand met een keileem ondergrond en was gesitueerd op een stuwwal. Devolgende gewassen werden daar geteeld: het populierenras Robusta (een
langzame jeugdgroeier), suikerbieten, snijmaïs en
gras. Deze gewassen zijn gekozen, omdat ze goed
aansluiten opgangbare teelten opzandgrond en als
referentie kunnen fungeren voor een grotere gewassenreeks. Ter beperking vande ziektedruk werden
de teelt vansuikerbieten en snijmaïs jaarlijks afgewisseld.
Voor de mengteelt met suikerbieten, snijmaïs en
gras werd een ruim plantverband van populier van
4,5 bij 11 meter (202 bomen per ha) gehanteerd.
Voor de populierenteelt werd steeds eenstrookvan
2 meter breed vrijgehouden. Voor de landbouwgewassen was een strook van 9 meter beschikbaar.Bij
aanplant vanéénhectare populieren is er dan nog
bijna 82%van het oppervlak beschikbaar voor de
teelt vandelandbouwgewassen. Voor de verschillende mengteeltvormenwerden alsreferentie ook objecten aangelegd met alleen populier en alleen een
gewas. De proef werd indrievoud aangelegd.
In de mengteelt werd de groei en produktie van
populieren, maïs, suikerbieten engras jaarlijks vastgesteld envergeleken met die inmonocultures. Voor
de opbrengstbepaling van degewassen indemengteelt metpopulieren waren ook derandrijen inbegrepen.

Het gemengd telen van populieren met een landbouwgewas als ondervrucht zal een aangepaste
bedrijfsvoering vragen. Plantdichtheid en plantverband zullen de produktiviteit van de verschillende
gewassen beïnvloeden. Bovendien zullen, door dein
omvang enhoogte toenemende populieren,de groeiomstandigheden voor de ondervruchten zich wijzigen, wat zijn weerslag zal hebben op produktiviteit
en rentabiliteit. In eerste instantie wordt er naargestreefd om meer inzicht te krijgen indetechnischeen produktiviteitsaspecten, zodat ook debedrijfseconomische resultaten beter in kaart kunnen worden
gebracht. Het onderzoek werd in opdracht van het
IKC Natuurbeheer ende provincie Overijssel uitgevoerd door een projectteam bestaande uitonderzoekers vanhet DLO-Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO), PAGV, PR en ROC Aver-Heino.
Dit verslag beperkt zich tot de opbrengstresultaten
van suikerbieten enmaïs. Van deproef iseenintegraal verslag gemaakt (IBN-rapport door J. Bervaes,
1995), waarin ookde opbrengstgegevens van gras
en populier opgenomen zijn en een economische
evaluatie (IBN-rapport door N. Edelenbosch,1995)
op bedrijfsniveau isgemaakt.
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Voor hetzaaien vande gewassen werden de stroken tussen de populieren eind maart/begin april
gespit. In de meeste jaren kon er voor begin mei
worden gezaaid. Op de negen meter brede veldjes

werden 18 rijen suikerbieten en 12 rijen maïs gezaaid. Rij 1is aande zuidwestzijde vande veldjes
gesitueerd waardoor deze rijmeer werd beschaduwd
door de bomen. Desuikerbieten werden, omdathet
perceel inhet voorjaar lang natbleef, ongeveer twee
tot vier weken later dan normaal gezaaid. Deeerste
drie jaren werd het ras Accord uitgezaaid, in 1992
Hilde en de laatste twee jaren het ras Evita. Het
plantaantal varieerde niet noemenswaardig (80-95
duizend perha). De suikerbieten werden volgenshet
advies bemest en onkruid-, plaag- en ziektebestrijding volgens gangbare normen uitgevoerd. Bij maïs
kon er alleen in 1989 en 1994vanwege natteomstandigheden pas begin mei worden gezaaid, anders
eind april. Erwerden elkjaar 120.000 zaden vanhet
ras LG 2080 gezaaid. De gerealiseerde plantdichtheden lagen tussen 10en11 planten perm2. Derijenafstand vande maïs bedroeg 75cm. Demaïs werd
alle jaren volgens advies bemest (180 kg N,75kg
P 2 0 5 en250kg\if) perha); hetonkruid werd chemisch bestreden. Indeproef werd uitsluitend gebruik
gemaakt van kunstmest.
Het onderzoek werd uitgevoerd vanaf 1989 enafgesloten in 1994.De gevolgen van de voortgaande
groei van depopulieren opdeproduktie van dedrie
ondervruchten werden vastgelegd en de financiële
rendementen berekend (Edelenbosch, 1995).

Resultaten
Weersgesteldheid
Om hetweer in de onderzoeksjaren te karakteriseren, zijn indeze paragraaf deweersomstandigheden
perjaar kort samengevat.
1989 : wasgedurende hetgroeiseizoen droog,had
een hoge instralingssom enwas gemiddeld
warmer dan het dertigjarige gemiddelde.
1990 : had een gemiddelde neerslag in het voorjaar, eendroge augustus eneennatte september- en novembermaand, eengemiddeld
tot lage instralingssom en eenwarme voorzomer en zomer.
1991 : was gemiddeld droog met een lage instralingssom in het voorjaar, een hoge in de
zomer eneengemiddelde inhetnajaar. De
temperatuur verliep analoog aan de instra-

lingssom ende gemiddelde etmaaltemperatuur viel lager uitdan hetdertigjarige gemiddelde.
1992 : was eveneens droog met alleen een hoge
instralingssom in het voorjaar, een warme
juni- enjulimaand en verder eengemiddeld
verloop.
1993 : had een uitgesproken natte en sombere
zomer (juli-september) eneenlagere gemiddelde stralingssom enetmaaltemperatuur.
1994 : kenmerkte zich door een ergnatnajaar,een
hoge instalingssom entemperatuur injulien
verder een gemiddeld verloop.

Opbrengsten vansuikerbieten
In tabel 79zijn dejaarlijkse opbrengsten van suikerbieten geteeld in monocultuur (referentie) en mengteelt weergegeven. Hieruit blijkt datinheteerste jaar
de bieten in mengteelt een 14%hogere opbrengst
gaven dan de bieten in de referentie. Dit verschil
werd veroorzaakt door de extra opbrengst vande
randrijen indemengteeltveldjes (zie tabel 80). Rekening houdend metde areaalderving wasde totale
opbrengst netto biet inmengteelt 7%lager dan in de
referentie. In het tweede en derde jaar waren de
positieve randrij-effecten door concurrentie vande
populieren verdwenen enwasde produktiviteit vergelijkbaar met een monocultuur. Delagere opbrengst
in mengteelt werd volledig veroorzaakt door deareaalderving. Vanaf het vierde jaar had deconcurrentie
van de populieren ookinvloed opde opbrengstvan
de bieten verder naar het midden van de veldjes,
waardoor deopbrengstderving netto biet toenamvan
ruim 20% in hetderde jaar totongeveer 45% in het
vijfde en zesde jaar.
De fysieke opbrengst liep inmengteelt onder invloed
van de populieren jaarlijks terug. Dit gold niet voor
de kwaliteit van hetgewas. Het percentage suikeren
de winbaarheidsindex waren alleen indeeerste twee
jaar lager voor mengteelt. Hetlagere suikerpercentage voor bieten inmengteelt hing vermoedelijk samen
met dehogere opbrengst inderandrijen. In het zesde jaar was hierdoor dekwaliteit van suikerbieten in
mengteelt waarschijnlijk juist wat hoger.
In tabel 80isde netto wortelopbrengst van degezamelijke rijen 1+18,2+17 en 3t/m 16weergegevenin
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Tabel 79. Denetto wortelopbrengst inton/havan monocultuur envan hetmengteeltgedeelte exclusief en inclusief onbeteeld oppervlaken
de totale opbrengstderving(%).
referentie
rij3t/m16

mengteelt
exclusief

mengteelt
inclusief

1989

48,9

55,6

45,5

7,0

1990

49,0

49,5

40,5

17,3

1991

56,0

54,4

44,5

20,5

1992

66,7

53,4

43,7

34,5

1993

49,2

33,4

27,3

44,5

1994

45,9

30,4

24,9

45,8

netto biet

52,6

46,2

37,7

28,3

suikerpercentage

17,2

17,1

17,1

jaar

%totale
derving

gemiddeld over de zes jaren:

9,02

suikeropbrengst

Wl

7,79

88,6

29,2

6,39

88,5

88,5

Tabel 80. Netto wortelopbrengst vande rijen 1+18, 2+17en3 t/m 16in het mengteeltgedeelte inverhouding tot monocultuur (=100) in
1989 t/m 1994.
object

jaar

mengteelt

1989
1990
1991
1992
1993
1994

gemiddeld

1+18

2+17

3-16

totaal

100=

160
119
87
65
48
48
87

111
98
94
68
59
58
81

108
99
99
84
72
70
89

114
101
97
80
68
66
88

48,9

ton per ha.De ligging vande veldjes is zo,dat de
rijen 1 en 2 aan de zuidwestkant liggen (meeste
schaduw) en de rijen 17 en 18 aande noordoostkant. Eris eensterk effect vanrandrijen opdewortelopbrengst. Dit effect is zeer positief in de eerste
twee jaren, maar draait ophet mengteeltgedeelte in
de loop der jaren geheel om ineen negatief effect.

Opbrengsten vansnijmaïs
In tabel 81 zijn perjaar de opbrengsten vanmengteelt en monocultuur weergegeven. Tevens zijn de
opbrengsten van de buitenste randrijen, vande
tweede en derde rij van beide kanten en vande
middelste zes rijen vermeld alsrelatieve waardenten
opzichte van monocultuur. In detabel zijn steedsde
opbrengsten inclusief en exclusief de plantspiegels
vermeld. De opbrengst vandemaïs inmengteeltmet
populieren wasin 1989 5%hoger dan de opbrengst
van monocultuur door het positieve effect vande
vrijgehouden strook waar de bomen waren geplant
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49,0
56,0
66,7
49,2
45,9
52,7

op de randrijen. Alsde plantspiegel gerekend wordt
als deel van hetmaïsveld isdeopbrengst 14% lager
dan bij monocultuur maïs. In 1990 wasde derving
inclusief boomspiegel 18%.In 1991en 1992circa
30%. In 1993bedroeg de derving 44% en in 1994
liepditoptot 59%.
Opvallend is verder hetgrote verschil in niveau tussen dejaren. In 1989 wasde opbrengst het hoogst
en in 1991 het laagst. Deconcurrentie door de bomen was indeeerste vier jaar vooral merkbaar in de
randrijen. De laatste twee jaar waren ook deopbrengsten vande middelste rijen bij mengteelt aanzienlijk lager dan bij monocultuur.
Gemiddeld nam de opbrengst van de mengteelt
onder invloed vande toenemende concurrentie per
jaar met7,5% af ten opzichte vande monocultuur.
Het niveau van de opbrengsten van de randrijen
zonder populieren (monocultuur) lagruim 20% boven
die van hetmidden van het veldje. De hogere op-

Tabel 81. Drogestofopbrengsten (ton/ha) van maïs bij mengteelt exclusief en inclusief onbeteelde oppervlakte ende relatieve opbrengsten vanrijen tenopzichte van monocultuur.
drogestofopbrengsten

jaar

1990
1991
1992
1993
1994

mengteelt

mono-

rand-

rij 2en3

middelste

excl

incl

cultuur

rijen

van rand

6 rijen

18,4

15,1

17,6

16,2

13,3

16,3

11,1

9,1

13,0

12,8

10,5

15,1

8,4
6,8

6,9
5,6

12,3

136
100
85
65
57
32

102
100
79
90
68
44

94
97
89
100
78
60

brengsten van de randrijen veroorzaakten in het
eerste jaar van onderzoek ook een hogere opbrengst
op de mengteeltveldjes.
Voederwaarde en stikstofopbrengst
De VEM-waarde (voedereenheden melk) en de
VEM-opbrengst geven de kwaliteitswaarde vanhet
geoogste produkt weer. De voederwaarde per kg
drogestof verschilde weinig tussen de objecten(gemiddeld circa 1,5%). Bovendien zijn de bepalingen
aan mengmonsters gedaan zodat de betrouwbaarheid van deverschillen niet kan worden berekend. In
1994 bedroeg degemiddelde opbrengst van een monocultuur 13,2 tonperhectare met921 VEM per kg
drogestof of 12200 kilo VEMperhectare (tabel 82).

13,7

In de mengteelt-situatie wasdit slechts 5300 kVEM
per hectare,57% lager.
De derving van destikstofopbrengst was iets kleiner
dan die van devoederwaarde. De derving instikstofopbrengst bedroeg in 1989 0%, in 1990 19%, in
1991 33%, in 1992 29%, enin 1994 52%. Hier verstoort hetjaar 1991 hetbeeld enigszins. In 1993 is
er geen stikstofbepaling uitgevoerd.
De N-opname bedroeg in 1992 indemengteeltsituatie 20 kgper ha minder danwerd bemest. In1991
was ditbijna 80kgperha. In 1994 liepdit optot104
kg N.Deze stikstof spoelt inde winterperiode uit. Het
is onwaarschijnlijk dat de populieren nogvandeze
stikstof kunnen profiteren omdat ergeen blad aande
populierenzitindeperiode dat de stikstof naardie

Tabel 82. Drogestofopbrengst, voederwaarde (VEM), stikstofgehalte, VEM-opbrengst, relatieve VEM-opbrengst ten opzichte van
middelste rijen enN-opbrengstperhavan hethele veldje.

mengteelt
1989
1990
1991
1992
1993
1994
monocultuur
1989
1990
1991
1992
1993
1994

opbr
ton/ha

VEM/
kgds

N
gr/kg

1000
KVEM/ha

15,1

951
879
938
928
927
941

12,1

14,4

11,7
10,6

11,7

925
873
950
922
918
921

13,3

9,1
10,5

6,9
5,6
17,6
16,3
13,0
15,1
12,3
13,2

VEMopb.
relatief

(88)
(82)

kN/
ha

182
156
96
135

(68)

13,4

8,5
9,7
6,4
5,3

(43)

75

11,2

16,3

(100)

11,8

14,2

(100)

11,0

12,4

(100)

12,6

13,9

(100)

183
193
143
190

(100)

11,9

11,3
12,2

12,9

(70)
(57)

(100)
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De voederwaarde isinhet betreffende jaar niet bepaald. De vermelde waarde isberekend uithet gemiddelde van deandere vijf jaren.
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opbrengstverhouding
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Figuur 34. Voortschrijdende opbrengstderving bij maïs en suikerbieten in een mengteelt met populieren en de opbrengsten waarbij het
saldonulis(break-even).

pere bodemlagen uitspoelt.

Discussie
Doordat de populieren steeds hoger enbreder werden, zijn door de toenemende lichtonderschepping
en vochtconcurrentie de groei-omstandigheden voor
suikerbieten en maïs in toenemende mate negatief
beïnvloed. In figuur 34isdeontwikkeling van de opbrengstderving van suikerbieten en maïs in mengteelt grafischweergegeven.
Na zes jaar is er nog een licht positief saldo voor
suikerbieten enishetsaldo voor snijmaïs licht negatief. Ditgeeft echter eenvertekend beeld omdat de
kosten en het ongemak van het op deze vande
praktijk afwijkende wijze telen vandegewassen niet
indeberekeningen ismeegenomen.
Van grote invloed op het saldo is het relatief grote
dewel vande oppervlakte, circa 18%, die niet wordt
beteelt. De opbrengsten dieop hetbeteelde oppervlak worden behaald, staan de eerste vijf jaar nog
garant voor een behoorlijk positief saldo. De teelt
van tussengewassen bij een populieren aanplant is
alleen interessant alshetsaldo van deze gewassen
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hoger is dande premie die voor depopulierenaanplant wordt uitgekeerd.
Het telen van een gewas met een laag saldo als
maïs lijkt danookniet aantrekkelijk indeeerstejaren
van een populierenaanplant. Een gewas meteen
hoger saldo kanwel aantrekkelijk zijn.
Literatuur
Bervaes,J.et al.Groei- en opbrengstresultaten van populieren
enlandbouwgewassen in mengteelt, IBN-rapport,1995.
Edelenbosch, N. et al. Economische evaluatie van mengteelt
vanhoutteelt metlandbouwgewassen, IBN-rapport,1995.

Summary
Due tothefact that thepoplar trees were becoming
taller and wider,the interceptionoflightandcompetitionformoisture hadan increasingnegativeeffecton
the growing conditions forsugarbeet and maize. The
graph infigure 34shows the trendintheloss ofyield
in sugarbeet and maizeinmixedcropping.
After six years there is a slightly positive profit for
sugarbeet anda slightly negative one forgreenmaize. Thisgives a distortedpicture, however, because

the cost and inconvenience of growing the crops in
this wayarenot included in the calculations.
Therelatively large section of the land,approximately 18%,whichis not under cultivation has a substantial effect on the profit. The yields achieved on the
cultivated areastill guarantee a clearpositive profit in
the first fiveyears. Thecultivation of cash crops with

a poplar plantation is only interesting if the profit on
these crops is higher than the subsidy paid forplanting thepoplar trees.
Growing a low-profit crop such as maize does not
seem to be very attractive in the first years of growing poplars. A crop with a high profit could be attractivehowever.
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De invloed van de voorvrucht en de teeltfrequentie opde
opbrengst enziekte-aantasting vansuikerbieten, zomergerst,
aardappelen en snijmaïs op zandgrond
The influence ofpreceding crops and cropping frequency onyield and disease incidence of
sugar-beet, spring barley, potatoes andmaize onasandy soil
ing.P.M.T.M.Geelen, ROCVredepeel, ir.J.G.Lamers, PAGV,dr.ing. K.Schölteenir.L.Swinkels, LUW

Probleemstelling
In de zestiger en zeventiger jaren deed zich inde
akkerbouw in zuidoost-Nederland een sterke bouwplanvernauwing voor waardoor hoog renderende
gewassen als aardappelen en suikerbieten vaker
werden geteeld op hetzelfde perceel. In een proef,
aangelegd in 1977, waarin suikerbieten in een één
op twee-rotatie werden geteeld, bleek in 1984 dat
met name ineen rotatie met aardappelen dusdanige
ziekteproblemen optraden, dateen rendabele bietenteelt onmogelijk was geworden. De oorzaken werden
gezocht bij bodempathogenen, onder andere het
gele bietecysteaaltje (Rhizoctonia solani) enmogelijk
ook hetwortelknobbelaaltje. In vervolg opdit onderzoek werd gezocht naar een verklaring voor deachterblijvende suikerbietenopbrengsten. Bovendien is
nagegaan in hoeverre de tussenteelt van een 'gezondmakend gewas' het negatieve effect opde opbrengst teniet kandoen.

Methode
De proef is aangelegd op ROC Vredepeel op matig
humusrijke zandgrond op drie proefpercelen uitde
vruchtwisselingsproef van 1977 met verschillen in
vruchtwisseling. Deze proefpercelen waren in drievoud aangelegd. Sinds 1977 waren opdeze percelen suikerbieten geteeld ineenéénoptwee-teeltfrequentie. Deteelt vansuikerbieten werd afgewisseld
met aardappelen ('blok aardappelen'), maïs ('blok
maïs') of zomergerst ('blok graan'). Van1985 tot en
met 1988is deze proef in gewijzigde vorm voortgezet. Het blok 'graan' geldt als gezonde uitgangssituatie, het blok 'aardappelen' als verziekt en het blok
'maïs' alsredelijk gezond. Opdeze blokken zijn vier
verschillende vruchtwisselingen gelegd.
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Elders in deze publikatie zijn de resultaten van de
jaren 1977 tot enmet1984 verslagen onder de titel
'De invloed vangraan, maïs en aardappel alsvoorvrucht op de opbrengst en ziekte-aantasting van
suikerbieten ineen één op twee-teelt op zandgrond'.

Veldproef
In éénvande vier vruchtwisselingen is de één op
twee-teeltfrequentie zoals die vanaf 1977werdgevolgd voortgezet. Door middel vanhet intensief gebruik vanchemische middelen is getracht tocheen
goede opbrengst te verkrijgen. Daarnaast zijn drie
één opvier-rotaties opgenomen. In deze rotaties zijn
het eerste jaar, zoals gebruikelijk was, aardappelen,
maïs of graan geteeld (tabel 83). In hettweede jaar
is maïs als sanerend gewas geteeld in plaats van
suikerbieten. In hetderde jaar werden indeéén op
vier-rotaties aardappelen, graan of maïs geteeld.
Hierdoor komen deze drie gewassen ook ineen één
op vier-situatie alsvoorvrucht voor suikerbieten voor.
Als sanerend gewas is gekozen voor maïs in plaats
van graan, omdat deteelt van maïs beter aansluitbij
de inhetgebied gangbare praktijk en omdat het uit
bodemziektekundig oogpunt naar verwachting (bijna)
even sanerend werkt.
In 1988,na vier jaar, zijn op het gehele proefveld
weer suikerbieten geteeld. Develdjes zijn dat jaar in
twee even grote stukken opgedeeld. Op deene helft
is aldicarb toegepast, terwijl de andere helft onbehandeld bleef. In plaats vandete geven 12kg per
ha bleek echter slechts 4kgperhatezijn gestrooid.
Op de opbrengst en alle overige waarnemingen heeft
de toepassing vandeze gering hoeveelheid aldicarb
geen effect gehad. Bijdevermelding van deresultaten issteeds hetgemiddelde over wel engeen toepassing van aldicarb vermeld. Indeproef is het

Tabel83. De vruchtopvolgingen indeproef.
1985

1986

1987

A
B
C
D

a
a
a
a

s
m
m
m

a
a
m
g

s
s
s
s

g =graan
a =aardappel

m (maïs)

A
B
C
D

m
m
m
m

s
m
m
m

m
a
m
g

s
s
s
s

m =snijmaïs
s =suikerbiet
- t = natte grondontsmetting
= aldicarbvoor poten

g (graan)

A
B
C
D

g
9
g
g

s
m
m
m

g
a
m
g

s
s
s
s

blok
a (aardappelen)

object

bladrijke rasAccord uitgezaaid, dat mogelijk sterker
is tegen Cercospora.
Bij een teelt van één op vier suikerbieten is geen
grondontsmetting nodig. Alleen de A-objecten (één
op twee-teelt suikerbieten) zijn indeherfst van1985
en 1987ontsmet. Deze grondontsmetting moetgezien worden alsdeel vande chemische hulpmiddelen, die nodig zijn voor een acceptabele suikeropbrengst. Bijdeéén optwee-teelt van aardappelen is
aldicarb toegepast (object aB), indien geen grondontsmetting had plaatsgevonden. Stro werd nadeoogst
steeds afgevoerd. Deproef is als permanent proefveld aangelegd volgens een split plot-schema,met
vier vruchtopvolgingen in de subplots. De geteelde
gewassen zijn vermeld in tabel 83. De uitgevoerde
teeltmaatregelen zijn weergegeven indetabellen84,
85, 86en87. Deproef isberegend indien dit nodig
was.

1988

ling. Aande ringen is gedurende het groeiseizoen
voedingsoplossing gegeven. Het verloop van het
plantaantal enhetaantal zieke planten zijn gedurende hetgroeiseizoen visueel waargenomen. Deplanten zijn eind september geoogst enhetdrogestofgewicht van zowel hetloof als de biet isbepaald.
De middelen, zoals vermeld intabel 88werden voor
het zaaien door de grond gemengd. Tachigaren en
Ridomil werden half juli en half augustus ineen dosering van 40 milligram per ring nogmaals toegediend inverband met dekorte werkingsduur.
Op 2 meiwerden per ring zes bietezaden van het
ras Arko gezaaid. Het zaad was ontsmet met21
gram Tachigaren. Verdeeld over zeven keer werd in
de vorm vaneen voedingsoplossing bemest met 8,0
gram N,2,0 gram P,11,7gram Ken0,9 gramMg.
Ongeveer een maand nahetzaaien werden depotten teruggedund totdrie planten perpot, waarbijde
zwakste planten werden verwijderd.

Ringenproef
In aanvulling opdeveldproef is in 1988 eenringenproef aangelegd. Grond vanvier verschillende rotaties is behandeld met selectieve fungiciden, een
nematicide of is gepasteuriseerd (tabel 88).De onderzochte rotaties zijn de objecten A en D uithet
blok aardappelen enhet blok graan (zie tabel 83).
De proefopzet is eenvolledig gewarde blokkenproef
met vijf herhalingen. PVC-ringen met een diameter
van 30 cm eneen hoogte van 30cm zijn indegrond
gebracht engevuld met21 liter grond perbehande-

Resultatenveldproef
Zomergerst1987
De opkomst was goed enregelmatig. Erkwam geen
verschil in plantaantal voor tussen de diverse voorvruchten. Er stonden 290planten per m 2 . Half juni
kwam hetgewas indeaar. Als gevolg van mangaangebrek was de stand onregelmatig. Op 20 mei, in
gewasstadium F7/8 was op dat gedeelte vanhet
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Tabel84. Algemene proefveldgegevens 1985(hoeveelheden endoseringen inkgof liter perhectare).

ras
zaaidatum
hoeveelheidzaaizaad
bemesting

bespuiting
oogstdatum
opbrengst

zomergerst

aardappelen

snijmais

Apex
14maart
120 kg per ha
11maart30kubRDM
17 mei 35 kg N (KAS)
9 meimangaansulfaat(9)
22meimangaansulfaat (9)

Bintje
26april

Splenda
8 mei

11maart30kubRDM
6 mei 100 kgN (KAS)

11maart70kubRDM
8 mei30kgN(inrij,NP20-34)
8 mei51 kgP206 (inrij,NP20-34)

Sencor(1)
27september
53,8 ton
401onderwatergewicht

Laddok +olie (4+ 3)
11oktober
39,7tonvers

12augustus
5550kg(16%vocht)

Tabel85. Algemeneproefveldgegevens 1986(hoeveelheden endoseringen inkgof liter perhectare).

ras
zaaidatum
hoeveelheidzaaizaad
zaadbehandeling
bemesting

bespuitingen
oogstdatum
laatstegrondontsmetting

suikerbieten

smjmais

Regina(Pil)
1 mei 1986
120.000zadenperha
Tachigaren 21 gram
14april : 40kubRDM
25april : 25kubVDM

Markant
7 mei 1986

29mei : Betanal+Goltix
: Tramat(3 +2+1)
27oktober 1986
23oktober 1985:Monam(300)

28 mei

Mesurai
14april
25april
7 mei

40kub RDM
25 kub VDM
30kgN(NP20-34)
50kgP 2 0 5(NP20-34)
Laddok +olie (4+3)

15oktober 1986
24augustus 1983:Monam(325)

Tabel86. Algemene proefveldgegevens 1987(hoeveelheden endoseringeninkgof liter perhectare).

ras
zaaidatum
hoeveelheidzaaizaad
behandeldmet
bemesting

bespuiting

oogstdatum

zomergerst

aardappelen

snijmaïs

Golf
6april
125 kg per ha

Première35/50 A
27april

Sonia
1mei
110zaden perm2

1april

: 30kubRDM

25mei : MCPA+mecoprop
(2,5 +2,5)
5juni : Tilt(0,5)
14augustus

proefveld waar dit gebrek zichtbaar was, gespoten
met mangaansulfaat. Erkwam geen legering voor.
De gerst bleef in opbrengst achter in het bouwplan
waarin voorheen ook gerst geteeld is (tabel 89).
Door grondontsmetting (endeteelt van suikerbieten
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Moncereendroogontsm.
1april : 30kubRDM
28april : 100kgNperha
19mei : Herbogil(8)
phyt. bestr.:alspraktijk

1april
1mei
1mei
15 mei
12 juni

17september

23oktober

30 kub RDM
30kg N(Np20/34)
51kgP 2 0 5per ha(NP20/34)
Dual(3,5)
Laddok +olie(4+3)

in plaats van maïs) isditnegatieve effect gedeeltelijk
weggenomen. Verschillen in bodemvruchtbaarheid
(gemeten nade oogst) geven geen verklaring voor
het optreden van opbrengstverschillen tussen de
objecten (tabel 90).

Tabel 87. Algemene proefveldgegevens toetsgewas suikerbieten in 1988 (hoeveelheden endoseringen inkgofliter per hectare).
Accord
21 april1988
Tachigaren 21 gram
40 kub RDM
18 april
19 april
20 kub VDM
Bet +Golt +Tra+olie (0,75 +0,5 +0,5+ 0,2)
11 mei
Bet +Golt +Tra+olie (1,0 +0,5+0,5+ 0,5)
17 mei
8 juni
Bet +Golt +Tra+olie (2,0 +0,5+0,5+ 0,5)
14juni
Fusilade +agral (1 + 2)
17oktober 1988

ras
zaaidatum
zaaibehandeling
bemesting
bespuiting

oogstdatum

Tabel88.
object

Moncereen (12,5%)
Tachigaren (75%)
Ridomil (25%)
Temik
gepasteuriseerd bij70°C

Tabel 89. Waarnemingen en

object
gD
gA
aD
mD

1988 Dosering inmilligram perliter grond.

Aangebrachte behandelingen inde ringenproef

1983
g
g
a
m

1984

werkzame stof

dosering

werkzaam tegen

pencycuron
hymexazool
metalaxyl
aldicarb

100 mgperliter
15 mgperliter
8 mgperliter
20 mgperliter

Rhizoctonia
Aphanomyces
Pythium
nematoden

opbrengsten zomergerst 1987.

gewas
1985

s
s
s
s

g
g
a
m

1986

1987

m
s
m
m

g
9
g
g

hoogte
in cm
16 juni

% vocht
bij
oogst

7
8

58
70
73
78

18,4
17,2
16,5
17,0

org. stof

pH-KCI

K-HCI

Pw

MgO

B-wt

Mn-red.

8
11
6
7

53
52
53
59

92
88
86
88

0,18
0,17
0,15
0,19

13
14
13
13

stand
16juni

5
6+

opbrengst 16% vocht
kg/ha
relatief
5.310 *
5.800
6.000
6.220

85
93
96
100

dkg
47,1
46,0
48,7
48,2

Gebaseerd op twee herhalingen.
Tabel 90. Samenstelling van

object
gD
gA
aD
mD

de bodem i n december 1987.

1983

1984

gewas
1985

1986

g
g
a
m

s
s
s
s

g
g
a
m

m
s
m
m

1987

g
g
g
g

Aardappelen1987
Gedurende het groeiseizoen wasde stand vande
aardappelen inhetblok 'aardappelen'slechter danin
de overige bouwplannen (tabel 91). Hetgewas stierf
eerder af, voornamelijk als gevolg van Verticillium
dahliae.
In hetbouwplan waarin voorheen reeds aardappelen

5,5
5,3
4,9
5,3

5,5
5,4
5,4
5,4

werden geteeld, bleef de opbrengst lager dan in de
overige objecten. Hoewel er geen aantasting door
het aardappelcysteaaltje werd aangetroffen,bleekde
opbrengst door middel vangrondontsmetting teworden verhoogd (tabel 92). Verschillen in de bouwvoorsamenstelling (gemeten nä de oogst) geven
geen verklaring voor de opgetreden opbrengstverschillen (tabel93).
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Tabel 91. Gewaswaarnemingen aanaardappelen ir

1987.

gewas
object

1983

aB

a

aA

a

mB

m

gB

g

1984

1985

opkomst
1987

1986

14 mei

%

% bodembedekking

planten/ha

9 mei

25 mei

16juni

3 september

!s
!s

a

m

a

16

54

32.100

82

a

s

a

26

65

35.800

95

9

's

m

m

a

18

51

36.400

96

16

"s

g

m

a

26

65

36.100

96

18

3

Op 23 april 1987 aldicarb (30) metbehulp van cultivator ingewerkt.
Tabel 92. Opbrengsten en kwaliteit van de aardappelen in 1987.

gewas
object

1983

1984

aB

a

aA

a

.s
s

mB

m

gB

g

1)
2

1987

1986

1985

1

kg/ha

rel.

% uitval 2 '
groei- mis-

sortering /o

opbrengst

<35 35/55

>55 owg

pok scheur vormd groen

a

m

a»

50.940

86

5

42

53

382

16,8

7,0

4,5

1,2

a

s

a

54.390

91

5

53

42

390

14,2

1,2

0,3

0,6

]s

m

m

a

57.280

96

4

62

34

418

1,8

2,2

0,9

0,0

's

g

m

a

59.560

WO

3

49

48

422

6,3

1,7

0,0

1,2

Op 23 april 1987 aldicarb (30) met behulp van cultivator ingewerkt.

' Exclusief hol of doorwas.

Tabel 93. Samenstelling van

de bodem in december 1987.
gewas

object

1983

1984

1985

1986

1987

org. stof

pH-KCI K-HCI

Pw

MgO

B-wt

Mn-red.

aB

a

s

a

m

a

5,2

5,5

6

57

91

0,16

14

aA

a

s

a

s

a

5,4

7

58

101

0,17

15

mB

m

s

m

m

a

4,9

5,2
5,4

5

71

92

0,17

11

gB

g

s

g

m

a

5,3

5,5

6

50

98

0,18

15

' Op 23 april 1987 aldicarb (30) met behulp van cultivator ingewerkt.

Snijmaïs1986
Zowel inhetbegin alsophet einde van het groeiseizoen werden geen verschillen tussen de objecten
waargenomen. Indeopbrengst kwam naar voren dat
de teelt van maïs namaïs, ineenbouwplan waarin
voorheen vaker maïs werd geteeld, ongeveer 12%in
opbrengst achterbleef (tabel 94). De voedingstoestand vande bodem bleek hierop niet vaninvloed
(tabel 95).

Snijmaïs1987
De opkomst vandemaïs lagrond 19mei. Erkwamen geen verschillen inbeginontwikkeling voor. Het
bloeitijdstip werd wel beïnvloed. In het bouwplan met
graan lagde datum waarop 50%vande planten
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bloeide twee dagen later dan bij deoverige objecten
(16 augustus respectievelijk 14 augustus). Op het
einde van het groeiseizoen vertoonde het object
waar drie maal achter elkaar maïs was geteeld(object C)een minder forse ontwikkeling dan deoverige
objecten; ookwashet lichter vankleur. Dit object
(mC) bleef hetsterkst in opbrengst achter, waarbij
een duidelijk verband bestond methet voorkomen
van wortelrot (tabel 96en97).Bijeen beoordeling
van de voedingstoestand vandebodem bleek dePw
vrij hoog; hetK-getal laag totzeer laag; hetgehalte
MgO hoog totzeer hoog enhetgehalte aanBzeer
laag (tabel 98). In de maïs die sterk in opbrengst
achterbleef enwaarin wortelrot voorkwam, zijnook
de K20-gehalten van de maïs (endebodem) laag
(tabel 99). Ditisopvallend daar object mA (tochook
maïsrijk) niet achterblijft inopbrengst terwijl ditge-

Tabel94.

Opbrengstenvansnijmaïsin

1986.

1983

1984

gewas
1985

1986

mBCD
gBCD
aBCD

m
g
a

"s
)
s

m
g
a

m
m
m

Tabel95.

Samenstellingvandebodem

object

Tabel96.

object

(S

g
a

s

mC
aC

gewas
1985

1986

88
98
100

humus

pH-KCI

5,6
5,6
5,1

5,7
5,7
5,5

K-getal

Pw

P-Al

MgO

6
7
5

58
42
48

61
52
53

106
85
92

wortelrot
22september

7oktober

1987

26augustus

m
m
m
m

7,3 b
9,3 a
9,5 a
9,0 a

5.5 b
6.7 ab
7.8 a
6.6 ab

5,0 b
6,6 a
6,6 a
5,3 ab

P<0,05

P<0,05

P<0,10

m
a
g

gc
mA

16.270
18.110
18.530

=veel, 10 = weinig) (J.Schröder,PAGV).

Aantastingdoorwortelrot insnijmaïs in 1987(0

1984

30,2
28,6
28,4

53.890
63.330
65.230

gewas1984

m

1983

opbrengstdr ogestof
kg/ha
relatief

%drogestof

indeherfst1984.

gewas1983
mABCD
gABCD
aABCD

opbrengst
verskg/ha

Tabel97. Opbrengstenvansnijmaïs in1987.

object

1983

mC
aC

m
a

gc
mA

g
m

1984

gewas
1985

1987

1986

m
a

opbrengstvers
kg/ha

%drogestof

35.820
37.330
42.910
42.820

30,9
33,1
29,8
29,9

m
m
m
m

opbrengstdrogestof
kg/ha
relatief
11.070
12.360
12.790
12.800

97
100
100

Tabel98. Samenstellingvandebodeminnovember 1987(J.Schröder,PAGV).

object

1983

1984

mC
aC

m
a

gc

g
m

s
s
s
s

mA

gewas
1985
m
a
g
m

1986

1987

m
m
m
s

m
m
m
m

paard gaat met een hoger K-gehalte van de bodem.
Mogelijk had wortelverbruining niet zoveel opbrengst
gekost als de K-gehalten van de bodem 'in orde'

org. stof
4,8
4,8
5,3
5,2

pH-KCI K-HCI
5,3
5,3
5,5
5,4

5
5
6
7

Pw

MgO

B-wt

Mn-red.

67
61
58
63

82
76
92
96

0,17
0,16
0,18
0,18

11
13
14
13

waren geweest. De opbrengsten uit 1986 gaven
echter geen relatie aantussen de opgetreden opbrengstderving en debodemvruchtbaarheid (tabel94
en 95).
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Tabel 99. Gehalten ingewas (J. Schröder, PAGV).

object

1983

mC
aC

m
a

gc

g

1984

gewas
1985
m
a

*S
S
S

mA
m
'normaal'

9
m

s

1986

1987

m
m
m
s

m
m
m
m

N%

P205% «20%

1,30
1,25
1,20
1,33
1,3-1,4

0,40
0,42
0,45
0,50

rel.

MgO% CaO% VEM

1,79
98
1,56
85
1,83
100
2,05
112
1,8-1,93

0,18
0,17
0,15
0,15
0,19

0,25
0,26
0,27
0,25
0,33

vre

863
863
847
863

4,6
4,2
3,9
4,8

Suikerbieten1986

flinke aantasting.

Zeven dagen na zaaien stond 50% vande planten
boven. In het aardappelbouwplan stonden minder
planten dan bijderest. Deopkomst was eronregelmatiger. Er was geen verschil in opkomstsnelheid
tussen de objecten. Begin augustus leden de bieten
enigszins onder de droogte. Rhizoctonia kwam pas
laat inhet seizoen voor maar zorgde wel voor een

Evenals invoorgaande jaren was deaantasting door
Rhizoctonia hetsterkst indeaardappel-rotatie (tabel
100). Deopbrengsten liggen geheel indelijn vande
voorgaande jaren. Evenals voorheen bleef deopbrengst vande bieten het laagst in eenrotatiemet
aardappelen. In de graanrotatie leverden de bieten
de hoogste opbrengst (tabel 101).

Tabel 100. Waarnemingen entellingen aandesuikerbieten in 1986 (10=goed gezond).

gewas
object

1983

1984

a
m
g

s
s
's

aA
mA
gA

a
m
g

Tabel101. Opbrengstenkwaliteitvan

object
aA
mA
gA

1983
a
m
g

gewas
1984 1985
s
s
's

a
m
g

Tabel102. Effect vandevoorvruchtbij

object
aA
mA
gA
LSD(0,05)
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1985
a
m
g

gewas
1986
1987
s
s
's

1986

1985

a
m
g

21/5

's
's
's

5
77

gewasstand
26/8
5/9
7
7+
8

regelmaat
21/5
5/9

6+
88-

4 +
5 +
6

% planten aantal
Rhizoctonia- door Rh. pl/ha
aantasting aangetast
bij
15/8
5/9
26/8
oogst
76+
8

55+
6+

4
5
7

16,8
6,8
3,1

77.700
85.800
87.800

Jesuikerbieten in1986.

1986
s
s
s

wortelgew. suiker
ton/ha
%
51,4
56,8
61,1

17,8
17,9
17,9

suikergewicht
kg/ha
rel.
9.160
10.160
10.960

84
93
100

%tarra
grond kop
9,4
10,3
10,4

6,2
6,2
6,4

mmol/kg biet
K
Na a-am.N
40.0
43,3
41.1

2,4
2,4
2,4

20,6
19,5
18,3

winbaarheidsindex
91,9
91,2
91,7

een één optwee-teeltvan hetgewas

1988
_s
s
s

gewasstand
14juni
30 mei
7
7
6

5
6
5

0,8

1,4

%bodembedekking
28juni 19augustus
55
71
65
5,0

%oppervlak
bladvlekken
+vergeling

87
95
89

7
6
7

16,6

4,6

%oppe rvlak
aangetas tmet
Rhizoctonia
18
22
21
3,47.6

Suikerbieten1988
Invloed vandevoorvrucht opsuikerbieten bijeen
één op twee-teelt
Een éénop twee-teelt in combinatie met grondontsmetting leidde ditjaar tot andere resultaten dan tot
nu toe. Niet alleen na aardappelen, maar ookna
graan bleef de gewasontwikkeling in het voorjaar
achter (tabel 102). In Rhizoctonia-aantasting kwamen slechts geringe verschillen voor tussen devoorvruchten. De aantasting leek na aardappelen zelfs
iets minder dan na de overige voorvruchten; ditin
tegenstelling totervaringen uithetverleden. Namaïs
werd eenhogere (wortel) opbrengst behaald dan na
aardappelen of graan (tabel 103).Het percentage
door Rhizoctonia aangetaste bieten wasbijdeoogst
na aardappelen betrouwbaar lager danna maïs of
graan. Deinterne kwaliteit werd niet beïnvloed door
Tabel 103. Effect van devoorvrucht bij

object

1985

aA
mA
gA

a
m
g

gewas
1986
1987
s

a

s

m

*s

g

,

een één optwee-teeltop

object

1985

aA
mA
gA

a
m
g

gewas
1986
1987

.s

a

s

m

's

g

a
m
g

s
s
*s

a
m
g

planten/ha % Rhizoctonia
bij
bieten
oogst
bij oogst

relatief

"s
*s
's

42.030
48.900
42.060

15,6
15,2
15,2

6.550
7.220
6.400

68
75
66

63.150
69.950
64.490

17
28
32

6.000

0,5

985

10

9.200

10

een éénoptwee-teeltop
% grondtarra

1988

10,5
11,4
12,9

Tabel 105. Effect van voorvrucht bijeenéén optwee-teelt op de

aA
mA
gA

%

kg/ha

*s
's
*s

gewas
1986
1987

de opbrengst.

suiker

2,3

1985

De grootste effecten inhetproefveld waren zichtbaar
tussen deintensieve enminder intensieve bouwplannen. Vanhetbegin vanhetgroeiseizoen blevende
bieten indeéénoptwee-rotatie achter ingewas-

1988

LSD (0,05)

object

Effecten vandeteeltfrequentie opsuikerbiet

wortelopbrengst

LSD (0,05)

Tabel 104. Effect van devoorvruchtbij

de voorvrucht. Het percentage aanhangende grond
was in het graanbouwplan hoger daninde overige
(tabel 104).Ookde relatie methetkaligehalte in de
bodem, zoals dat in het verleden wel leek tebestaan, ging in deze proef in dit jaar niet op.Bij de
hoogste kalitoestand vandebouwvoor trad de laagste opbrengst op(tabel 105).
Bij bemonstering voorafgaand aandeteelt leken in
de graan-rotatie de gele bietecysteaaltjes minder
vitaal dan indeaardappel- of maïs-rotatie. De spreiding isechter groot. Eris niet opaardappelcysteaaltjes gelet (tabel 106).

1988
(S

's
s

SUikergewicht

de kwaliteit.

a-amino-N

winbaarheid

49,8
49,4
51,1

23,7
22,1
22,2

89,0
88,9
88,4

3,5

2,4

1,0

mmol/kcI biet
K+Na
Na

% koptarra

K

7,4
7,5
7,2

46,8
46,5
48,1

3,0
2,9
3,0

1,1

3,2

0,4

bouwvoorsamenstelling.

org. stof
5,4
5,2
5,3

pH-KCI K-HCI
5,2
5,4
5,4

7
7
11

Pw
58
63
52

MgO

B-wt

Mn-red.

101
96
88

0,17
0,18
0,17

15
13
14
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Tabel106. Effect van devoorvrucht bijeenéén optwee-teelt ophetvoorkomen van aantallen nematodenper 100 mlgrond, maart 1987.
C =cysten;l+e =larven+eieren Heterodera; Pr =Pratylenchus; Pa= Paratylenchus; Hl= Heterodera larven indegrond; O+S
=overige +saprofage aaltjes.

object

1985

gewas
1986

1987

C

a
m
g

s
s
s

a
m
g

98
92
130

aA
mA
9A

gelokte
l+e

rest
l+e

totaal
l+e

Pr

Pa

HI

8655
7053
4238

1083
1190
3755

9738
8243
7993

0
0
0

90
375
360

7
3
8

stand (tabel 107). Plantwegval kwam in het voorjaar
niet voor. Wel werden debieten indeéénoptweeteelt sterker door bladziekten (Ramularia/Cercospora) aangetast enkwam ereen zware aantasting door
Rhizoctonia voor. Bijdeoogst bleken opdeze objecten veel planten te zijn weggevallen. Het suikergehalte lag behoorlijk lager, veroorzaakt door de vele
rotte bieten als gevolg van Rhizoctonia (tabel108).
Er werden in de monsters zelfs suikergehaltes van
beneden de 10% gemeten. De suikeropbrengst bleef

O+S
2375
2430
2550

30% achter bijdeéénopvier-rotatie. Door een verhoging van het kalium- en natriumgehalte daalde
bovendien dewinbaarheid (tabel 109). Dehoge aantallen Rhizoctonia-bieten leidden tot veel grondtarra.
Koptarra wasin deze objecten minder. De bodemvruchtbaarheid is vermeld in tabel 110.Deze geeft
geen verklaring voor de gevonden verschillen. Aaltjesbemonstering voorafgaand aan de bietenteelt
leerde datnatwee tussenjaren hetaaltjesaantalwas
gedaald tot ± 650 larven eneieren (tabel 111). Dit

Tabel107. Invloedvandeteeltfrequentie ophetgewas.

object

1985

gewas
1986 1987 1988

amgA
amg
amgBCD amg

*s
m

amg
amg

planten/m2 7 s bodembedekking
voorjaar
2£ juni 19augustus

gewasstand
30mei 14juni

s
s

6,6
7,7

LSD(0,05)

5,4
8,4

0,4

0,6

%oppervlak
aangetastmet
bladvlekken

%oppervlak
aangetastmet
Rhizoctonia

10,3
10,6

64
81

90
93

6
4

20
1

0,2

6

2

1

3

Tabel108. Invloedvandeteeltfrequentie opdeopbrengst.

object
amgA
amgBCD

1985
amg
amg

gewas
1986
1987
*s
m

amg
amg

1988
s
s

%

suikergewicht
kg/ha
relatief

planten/h ä %Rhizoctonia
bieten
bij
oogst
bijoogst

wortelopbrengst

suiker

44.330
56.270

15,3
17,1

6.720
9.640

70
100

65.860
88.940

26
1

0,2

480

5

4.780

4

LSD(0,05)

2.820

Tabel109. Invloedvandeteeltfrequentie opdekwaliteit.

object
amgA
amgBCD
LSD(0,05)
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1985
amg
amg

1986
*s
m

gewas
1987
amg
amg

1988
s
s

%grond
tarra
11,6
6,9
1,1

mmol/kgbiet
Na
K+Na

winbaarheid

%koptarra

K

7,3
10,2

47,1
38,1

3,0
2,0

50,1
40,1

22,7
22,3

88,8
92,0

0,4

1,6

0,2

1,7

1,1

0,5

a- amino-N

Tabel 110. Invloedvandeteeltfrequentie opdebouwvoorsamenstelling.

object

1985

amgA
amgBCD

amg
amg

gewas
1986
1987
s
m

amg
amg

1988

org. stof

s
s

5,3
5,1

pH-KCI K-HCI
5.3
5.4

8
6

Pw

MgO

B-wt

Mn-red.

58
59

95
89

0,17
0,17

14
13

Tabel 111. Invloed van de teeltfrequentie op het voorkomenvan aantallen nematoden per 100mlgrond in maart 1987.C=cysten;l+e =
larven+eieren Heterodera; Pr = Pratylenchus; Pa = Paratylenchus; Hl = Heterodera larven in de grond; O+S = overige •
saprofageaaltjes.

object

gewas
1986

1985

amgA
amg
amgBCD amg

s
m

1987

C

gelokte
l+e

rest
l+e

totaal
l+e

Pr

Pa

Hl

amg
amg

98
52

6649
476

2009
159

8658
635

0
12

275
252

6
14

ligt rond deschadedrempel. Deafbraak is ongeveer
75% perjaar. In deéénopvier-teelt blijkt grondontsmetting niet nodig. Indeéén op twee-teelt isgrondontsmetting wellicht niet afdoende. De toevoeging
van aldicarb bij het zaaien is echter mislukt. Een
gedeelte van het verschil in opbrengst is mogelijk
ook toe teschrijven aan het gele bietecysteaaltje.
In de éénoptwee-teelt lijken er veel meer overige
en saprofage aaltjes aanwezig te zijn dan inde één
op vier-teelt. Door het grote verschil zou mogen wor-

O+S
2451
1017

den verwacht dat het hier bacterie-eters betreft en
geen schimmeleters.
Effect vandevoorvrucht ineen één opvier-teelt
bij suikerbieten
Indeéén opvier-vruchtwisseling blijkt devoorvrucht
niet van invloed op de opbrengst (tabel 113). Er
komt weinig Rhizoctonia voor en deze wordt niet
beïnvloed door de voorvrucht (tabel 112). Verschillen

Tabel112. Effectvandevoorvrucht ineenéénopvier-teeltophetgewas.
c

object

1985

amgB
amgC
amgD

amg
amg
amg

gewas
1986 1987 1988
m
m
m

a
m
g

gewasstand
30mei 14juni

s

7,5
7,7
7,9

s
s

LSD(0,05)

Tabel113. Effectvandevoorvruchtineenéénop\

object
amgB
amgC
amgD
LSD(0,05)

1985
amg
amg
amg

gewas
1986
1987
m
m
m

a
m
g

1988
s
s
s

planten/rr i
voorjaai

2

%oppervlak
bladvlekken
+vergeling

%bodembedekking
28juni 19augustus

7,9
8,6
8,8

10,5
10,7
10,6

79
82
84

93
92
94

0,4

0,7

0,3

8

4,8
4,6
2,8

3

%oppervlak
aangetastmet
Rhizoctonia
1
0
1
1,94

/ier-teeltopdeopbrengst.

wortelopbrengst

%
suiker

suikergewicht
kg/ha
relatief

planten/ha % Rhizoctonia
bij
bieten
oogst
bijoogst

56.380
56.290
56.160

17,1
17,1
17,2

9.650
9.640
9.640

100
100
100

87.190
90.620
89.000

0
0
1

3.460

0,2

580

6

5.860

5
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meer blad-aantasting door bladvlekkenziekte voor.
Plantwegval door Rhizoctonia kwam nauwelijks voor.
Bieten geteeld op dit blok gaven de laagste opbrengst (tabel 117). Erwas nauwelijks invloed op de
interne of externe kwaliteit (tabel 118). Degevonden
verschillen in bodemvruchtbaarheid zijn vermeld in
tabel 119.Voor het begin vande teelt kwamen er
geen verschillen voor inaantallen gele bietecysteaaltjes (tabel 120).
Na vier jaar had de 'oude' voorvruchtsituatie nog
steeds invloed op de opbrengst. De effecten zoals
die bij de één op twee-teelt naar voren kwamen
bleven hier, weliswaar in verminderde mate, aanwezig. De'verziekte' grond heeft nog steeds een negatief effect op de opbrengst. De effecten waren na
vier jaar nog niet verdwenen. Daarentegen kwamdit
negatieve effect niet naar voren binnen de éénop
twee-teelt vansuikerbieten.

in kaligehalte indebodem leidden niettotverschillen
in aantasting of opbrengst (tabel 115). De voorvrucht
maïs leidde tot iets meer koptarra (tabel 114).Een
hoger kaligehalte van de bouwvoor leidde toteen
hoger kaligehalte indebiet, wanneer graan alsvoorvrucht wasgeteeld. Hetleidde niet tot verschillen in
winbaarheid. Aardappelen kwamen niet naar voren
als slechte voorvrucht voor bieten. Deteelt van een
tweede of derde jaar een sanerend gewas in de
vorm van maïs ofgraan had geen voordeel boven de
teelt van aardappelen.
Invloed vande oude voorvruchtsituatie; de gewasblokken
De beginontwikkeling bleef in het oude aardappelblok iets achter (tabel 116). Er trad in het voorjaar
echter geen plantwegval op. Inditblok kwam wat

Tabel114. Effect i/andevoorvrucht ineenéénopvier-teeltopdekwaliteit.

object

1985

amgB
amgC
amgD

gewas
1986
1987

amg
amg
amg

m
m
m

a
m
g

1988

%gronc tarra

s
s
s

LSD(0,05)

mmol/kgbiet
Na
K+Na

winbaarheid

%koptarra

K

6,8
7,1
6,9

10,1
10,7
9,9

37,4
37,4
39,4

2,1
2,0
2,0

39,5
39,4
41,4

22,3
21,9
22,5

92,1
92,1
91,8

1,3

0,5

1,9

0,2

2,1

1,3

0,6

a-amino-N

Tabel115. Effect vandevoorvruchtineenéénopvier-bouwplanopdebouwvoorsamenstelling.

object

1985

amgB
amgC
amgD

gewas
1986
1987

amg
amg
amg

m
m
m

a
m
g

1988

org. stof

s
s
s

5,1
5,0
5,2

pH-KCI K-HCI
5,5
5,4
5,4

6
5
7

Pw

MgO

B-wt

Mn-red.

59
62
55

94
83
89

0,17
0,17
0,17

13
13
13

Tabel116. Invloedoudevoorvruchtsituatie bijeenéénopvier-teeltopdebouwvoorsamenstelling.

object

1985

gBCD
mBCD
aBCD

g
m
a

LSD(0,05)
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gewas
1986 1987 1988
m
m
m

amg
amg
amg

s
s
s

gewasstand
30mei 14juni

planten/m2
voorjaar

% bodembedekking
28juni 19augustus

%oppervlak
bladvlekken
+vergeling

%opp« rvlak
aangetastmet
Rhizoctonia

7,7
7,6
7,8

8,6
8,8
7,9

10,5
10,6
10,7

88
80
76

93
93
93

3,4
2,9
5,8

0
2
0

0,4

1,0

0,3

13

3

2,0

4

;en één op vier-teelt.

Tabel 117. Invloed oude voorvruchtsituatie bij f

planten/h a % Rhizoctonia
wortel-

%

opbrengst

suiker

gewas
1987

bij

bieten

relatief

oogst

bij oogst

10.010

100

88.330

9.620

96

87.730

1

17,2

9.300

93

90.750

0

0,3

536

5.850

6

object

1985

1986

gBCD

g

m

amg

s

58.560

17,1

mBCD

m

m

amg

s

56.060

17,2

aBCD

a

m

amg

s

54.200
3.410

1988

LSD (0,05)

suikergewicht
kg/ha

1

Tabel 118. Invloed oude voorvruchtsituatie bij een één op vier-teelt op de bouwvoorsamenstelling.
% grond

% kop-

1988

tarra

tarra

K

Na

K+Na

<x- amino-N

heid

amg

s

6,6

10,3

38,8

2,1

40,9

22,6

91,8

amg

s

6,9

9,9

38,4

2,0

40,4

22,6

92,0

amg

s

7,2

10,5

37,0

2,1

39,0

21,6

92,2

1,3

0,5

1,8

0,3

1,9

1,5

0,5

gewas
object

1985

1986

gBCD

g

m

mBCD

m

m

aBCD

a

m

1987

LSD (0,05)

mmol/kq biet

winbaar-

sen één op vier-teelt op de bouwvoorsamenstelling.

Tabel 119. Invloed oude voorvruchtsituatie bij
gewas
1986

988

1987

org. stof

Pw

MgO

B-wt

Mn-red.

7

54

94

0,18

14

6

66

87

0,18

12

57

84

0,16

13

object

1985

gBCD

g

m

amg

s

5,4

5,5

mBCD

m

m

amg

s

5,0

5,4

aBCD

a

m

amg

s

5,0

5,4

6

DH-KCI K - H C I

Tabel 120. Nematoden per 100 ml grond maart 1987. C = cysten; l+e = larven+eieren Heterodera; Pr = Pratylenchus

Pa = Paratylenchus;

Hl = Heterodera larven in de grond; O+S = overige + saprofage aaltjes.
gewas
object

1985

1986

gBCD

g

m

mBCD

a

m

aBCD

m

m

gelokte

rest

totaal

C

l+e

l+e

l+e

Pr

Pc

Hl

O+S

amg

60

527

277

754

5

313

43

902

amg

57

357

112

469

0

110

0

995

amg

38

543

138

681

32

333

0

1110

1987

Suikerbieten ringenproef 1988
Ook inderingenproef bleek de invloed van devoorvrucht nauwelijks aanwezig. In de éénop vier-teelt
kwamen geen verschillen tussen de voorvruchten
voor (aDen gD).In de éénop twee-teelt bleekalleen het plantaantal in september bij de voorvrucht
graan significant lager (gA ten opzichte vanaA)
(tabel 121).Deteeltfrequentie bleek, evenals inhet
veld, inderingenproef totverschillen inopbrengstte
leiden. De drogestofopbrengst was bij de éénop
twee-teelt significant lager danbij de één op vier-

teelt.
Toepassing van Tachigaren leidde toteen iets betere
opkomst. Aphanomyces cochlioides leidde in de
proef niet toteenzosterke plantwegval dathet effect
van de behandeling kon worden aangetoond. Dit
komt ook omdat het gebruikte zaaizaad reeds met
Tachigaren was behandeld (tabel 122).
Op 9 juni werden de planten teruggedund. Hierna
vielen er ooknogenige planten weg, met name in
de metaldicarb behandelde eninde onbehandelde
ringen. Begin augustus waren indealdicarb-ringen

169

Tabel 121. Waarnemingen vanhetaantal planten per ring, de aantasting door Rhizoctonia ende opbrengst aan totale drogestof in gram
per ring.
object:
gewasrotatie:
teeltfrequentie biet:

.aA.
a sa s
1:2

planten perring 30/5
30/6
2/8
9/9
26/9
planten door Rhizoctonia aangetast
totale drogestofopbrengst

5,2
2,6
2,4
2,0
1,6
1,4
540

.9A.
g sg s
1:2

5,2
2,6
2,6
0,6
0,2
2,6
74

aD
amgs
1:4

go
gmgs
1:4

5,4
2,8
2,8
2,8
2,8
0,0

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

1160

1370

Tabel 122. Waarnemingen aanhetaantal planten perring opvier data, hetaantal door Rhizoctonia aangetaste planten, deopbrengstaan
totale drogestof en hetpercentage loof ingram perring.

30 mei

aantal planten perring
30Djuni
juni
2augustus

9september

planten
met
Rhizoctonia

totaal
luiacu
opbrengst
drogestof

%luui
loof
/o
van drogestofopbrengst

één op twee-rotatie
onbehandeld
Moncereen
Tachigaren
Ridomil
Temik
gepasteuriseerd

5.2a
5.3a
5,5a
5.0a
5.1a
4,7a

2,6ab
3,0b
3,0b
3,0b
2,4a
3,0b

2.5ab
3.0b
2,9b
2.6ab
2.1a
3,0b

1,3a
3,0c
2,0ab
1,6a
1,6a
3,0c

1,9b
0,0a
1,7b
1,9b
1,5b
0,0a

307a
989b
335a
374a
616a
1444c

43
43
49
43
34
36

één op vier-rotatie
onbehandeld
Moncereen
Tachigaren
Ridomil
Temik
gepasteuriseerd

5,6a
5.6a
5.7a
5,2a
5,6a
5,6a

2,9ab
2,8ab
3,0b
2,8ab
2,7ab
3,0b

2,9b
2.8b
2.9b
2,8b
2,7"b
3,0b

2,9c
2.8c
2.9'c
2,8 'c
2,6 'c
3,0C

0,0a
0,0a
0,2*a
0,0'a
0,2*a
0,0a

1265 bc
1249bc
1214'bc
1245'bc
1411'c
1466c

39
39
39
37
35
39

N.B. Ongelijke letters duiden op significante verschillen (P = 0,05 volgens jde methode van Dünnet) tussen de behandelingen met
pesticiden ten opzichte van onbehandeld binnen een rotatie. (Eenster () geeft aandat de verschillen tussen rotaties binnen een
behandeling significant zijn bijP<0,05(LDS-test).

de meeste planten door Rhizoctonia weggevallen.
Door de toepassing vanaldicarb worden schimmeletende alen gedood, waardoor de planten in versterkte mate door schimmels zoals Rhizoctonia kunnenwordenaangetast.
Ook bijde Ridomil-behandeling begon aanvangaugustus plantwegval optetreden. Gemiddeld overde
twee rotaties vielen er significant meer plantenweg
in de ringen behandeld met aldicarb in vergelijking
met de ringen behandeld met Tachigaren, Moncereen en de gepasteuriseerde grond. De planten
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vielen wegalsgevolg vaneenaantasting door Rhizoctonia. Vooral bieten uit de één op twee-rotatie
werden aangetast.
Begin september zijn deverschillentussendeobjecten groter geworden. Bijdeéénoptwee-rotatie vielen planten wegbehalve inde gepasteuriseerdeen
de metMoncereen behandelde grond.Bijdeéénop
vier-rotatie vielen geen planten weg. De aantasting
door Rhizoctonia solani was dusdanig zwaar dat
eventuele aantasting door andere schimmels (zoals
late Aphanomyces en/of nematoden) niet meer zijn

aan tetonen. DeRhizoctonia-soort die deaantasting
veroorzaakte, behoorde tot de anastomosegroep 2,
type 2 (determinatie door PD Wageningen).
Bij deoogst rond eind september bleek indeéénop
twee-rotatie hetpasteuriseren ofdebehandelingmet
Moncereen te leiden toteensignificant hoger aantal
planten bijdeoogst. In deéén opvier-rotatie zijnna
het uitdunnen, ookin onbehandeld, nauwelijks planten weggevallen. In alle behandelingen met uitzondering vande behandeling met Moncereen ende gepasteuriseerde grond, blijven er significant meer
planten perring over inde ringen metgrond uit één
op vier-rotaties dan in de ringen met grond uitde
één op twee-rotaties. Het merendeel van de door
Rhizoctonia aangetaste planten bleek niet oogstbaar.
In de éénop twee-rotatie leidden pasteuriseren en
een behandeling met Moncereen tot een verhoging
van deopbrengst. Ook aldicarb-toepassing leiddetot
een verhoging vande drogestofopbrengst. Dit wijst
erop dat ook nematoden van invloed waren opde
opbrengst vande bieten indeéénoptwee-teelt. In
de éénopvier-rotatie konden geen significante verschillen worden gevonden. Het aandeel blad inde
totale opbrengst verschilde tussen de objecten. Gebruik vanaldicarb leidde tot iets minder blad. Inde
één op twee-rotatie lag het percentage blad wat
hoger dan indeéén op vier-rotatie.
Uit deze ringenproef blijkt naast Rhizoctonia ook het
gele bietecysteaaltje verantwoordelijk tezijn voorde
opgetreden opbrengstderving in de één op tweerotatie. Hierdoor blijft door de toediening van Moncereen aande grond in de éénop twee-rotatie de
opbrengst achter bijde behaalde opbrengsten in de
één op vier-rotatie. Debetere begingroei inde met
Tachigaren behandelde grond (tabel 122) wijst er
bovendien opdatook Aphanomyces mogelijk eenrol
heeft gespeeld als veroorzaker van opbrengstderving.

Samenvatting
Een vruchtwisselingsproef werd aangelegd overeen
proefveld waarop in het verleden in een éénop
twee-frequentie suikerbieten werden geteeld. In dit

oude proefveld werden de bieten afgewisseld met
zomergerst, maïs of aardappelen. De suikerbieten/aardappelen-rotatie leidde tot een dusdanige
aantasting door Rhizoctonia solani dat een suikerbietenteelt niet langer zinvol bleek. Het proefveld is
daarna van opzet gewijzigd om mogelijkheden van
verschillende teelten enteeltfrequenties ophetvoorkomen van Rhizoctonia solani na tegaan. Behalvein
een één op twee-rotatie werden debieten ook in een
één op vier-rotatie geteeld nazomergerst, maïs en
aardappelen. In het tweede onderzoeksjaar van de
één optwee-teelt kwam na aardappelen eensterke
Rhizoctonia-aantasting (17%) voor invergelijkingmet
de rotatie metgerst (3%). In hetvierde jaar werdde
hoogste aantasting aangetroffen in de rotatie met
gerst (32%) terwijl inde rotatie metaardappelen de
aantasting weliswaar ernstig, maar geringer was
(17%).
Bij verruiming naar een één op vier-rotatie kwam
Rhizoctonia nauwelijks meer voor. Het voorkomen
was onafhankelijk van devoorvrucht. In detweejarige rotatie lag de opbrengst 30%lager dan inde
vierjarige. Ditwerd, behalve door Rhizoctonia solani,
ook veroorzaakt door het gele bietecysteaaltje en
door Aphanomyces cochlioides, ondanks een grondontsmetting met300liter Metam natrium perha en
een zaadcoating met21 gram Tachigaren per 1000
zaden.
Deze vruchtwisselingsproef liet een opbrengstdepressie zien van 15% voor aardappelen en zomergerst ineenéén optwee-rotatie metsuikerbieten,in
vergelijking meteenteelt vandeze gewassen, eens
in de twaalf jaar. Deze opbrengstderving wordt veroorzaakt door bodemziekten.
Maïs gaf 13%minder opbrengst wanneer het werd
geteeld na maïs in een één op twee-rotatie met
suikerbieten, invergelijking met deteelt van maïsna
suikerbieten of maïs na maïs in een rotatie zonder
maïs-historie. Deze opbrengstderving werd vooral
veroorzaakt door wortelverbruining (Pythium).

Conclusie
De problemen dieoptraden bijdeéénop twee-teelt
van suikerbieten met name na aardappelen als gevolg van Rhizoctonia-aantasting waren het laatste
jaar nagraan zeker zo groot. Deproblemen konden
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volledig worden opgelost door extensivering van de
bietenteelt naar één op vier.

Summary
A rotational field experiment was set up over a rotational field experiment with sugar-beets every other
year, which had lasted 8 years. In this former field
experiment three differentpreceding crops forsugarbeet were compared, c.q. potatoes, maize and
spring barley. Sugar-beets after potatoes had turned
out to be disastrous because of high infestation levels withRhizoctonia solani.
In thenext fouryear period therotational fieldexperiment was changed to find possibilities to control
Rhizoctonia solani by certain cropping sequences.
Besides growing sugar-beet once in two years also
sugar-beets were grown once in four years after
potatoes, maize or spring barley. In the second year
of the experiment sugar-beets afterpotatoes in a two
year rotation showed moderate levels of root rot as
usual (17%), compared to sugar-beets after spring
barley (3%). In the fourth year highest levels were
attained after spring barley (32%) while sugar-beet
after potatoes gained moderate infestation levels
(17%). Extending the cropping frequency of sugarbeet to once in four years decreased infestation
levels of Rhizoctonia to hardly detectable, independent from the threepreceding crops. Thesugar yield
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in the two year rotation was 30% less than in the
four year rotation. Besides Rhizoctonia root rot also
the yellow beet cyst nematode (Heterodera trifolii
f.sp. beta) and black root (Aphanomycescochlioides)
were involved toa small extend in theyield depression of sugar-beet in the two year rotation, despite
these diseases were controlled by soil disinfestation
with 300 litre Metam sodiumper ha and seed coating
with21 grammes Tachigarenper 1000 seeds.
This rotational field experiment showed also yield
depressions of about 15% for potatoes and spring
barley in a two year rotation with sugar-beet compared with potatoes or spring barley grown once in
twelve years. Soil disinfestation lowered these yield
depressions. Maize yielded 13% less when growing
maize after maize in a situation were maize had
been grown in a two year rotation with sugar-beets
compared to maize after sugar-beets in a two year
rotation or maize after maize in a rotation without
maize history. The yield depression in maize was
caused mainly by root rot (Pythium).
The conclusion is that sugar-beet growing in a two
year rotation on a sandy soil is hazardous because
of yield depressing infestation levels of root rot(Rhizoctonia solani), theyellow beet cyst nematode (Heterodera trifolii f.sp. beta) and black root (Aphanomyces cochlioides) regardless of growing potatoes,
maize or springbarley in between.

Beslissingsondersteunende systemen en informatiemodellen
Cooperative development of decisionsupportsoftware(DSS)usingagricultural information
models for cereals
drs. B.J.M. Meijer en ir.A.J.Scheepens, PAGV

Inleiding
Dit project maakte deel uitvanhet EG-onderzoeksprogramma CAMAR, alsonderdeel van het themagebied 'Toepassing van computers envan informatiemodellen ....'. Gedurende drie jaar (1991-1994) is
met financiële ondersteuning vande EG internationaal samengewerkt aande ontwikkeling vanbeslissingsondersteunende systemen voor de teelt van
granen. Deze samenwerking door het PAGV met
ondersteuning vanATC/SIVAK is uitgevoerd met de
volgende participanten:
- Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) te
Frankfurt,
- Justus-Liebig-Universität, Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre (JLU) teGießen,
- Agricultural Development &Advisory Service
(ADAS) teOxford,
- Association de Coordination Technique Agricole
(ACTA) teParijs, met:
Institut Nationale deRecherche Agricole (INRA),
Institut Technique desCéréales et des Fourrages
(ITCF),
Association Générale des Producteurs de Maïs
(AGPM),
- Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
(INIA) teMadrid.
De coördinatie vandeze samenwerking wasin handen van de DLG.

Doelstelling
Bij aanvang van ditproject zijn devolgende doelstellingen geformuleerd:
- overdragen vankennis enexpertise vanuit Nederland op het gebied van informatiemodellen, met
name gebaseerd ophetinformatiemodel voor het
Open Teelten-bedrijf,
- ontwikkeling van gedetailleerde informatiemodellen
voor de teelt van granen en maïs,

- verkrijgen van inzicht in de toepassingsmogelijkheden van systeem-analyse-technieken,
- ontwikkeling van prototype-begeleidingssystemen,
- ontwikkeling van een methodiek voor testen en
evalueren van begeleidingssystemen.
Alle participanten binnen het project hebben een
brede ervaring methetontwikkelen vanbeslissingsondersteunende systemen. Bundeling en uitwisseling
van kennis en ervaring zoumoeten bijgedragen tot
de ontwikkeling vansystemen dieeenvoudiger aangepast kunnen worden aan despecifieke klimatologische omstandigheden vanbepaalde regio's inEuropa, specifieke teeltwijzen en teeltmethoden.

Resultaten
Informatie-analyse
Door PAGV, SIVAK, LBO, IMAG en LEIwasreeds
het Globale Informatiemodel Open Teelten-bedrijf
ontwikkeld (PAGV-verslag nr.67)alsonderdeelvan
het Informatica Stimuleringsplan van deoverheid.De
binnen de Nederlandse landbouw gebruikte methodiek ten behoeve van standaardisatie van begrippen,
definities en rekenregels en stapsgewijze ontwikkeling van geautomatiseerde systemen ondervindt veel
internationale belangstelling. Van het hiervoor genoemde PAGV-verslag is daarom ookeen herziene
versie in het Engels verschenen. Later is uit de
PAGV/ATC-projecten BETA, CERA en KOBAS het
informatiemodel 'erop protection in arable farming'
uitgewerkt. Daarmee konde gebruikte methodologie
volop onder de aandacht worden gebracht bij de
andere participanten. Tevens is een internationale
cursus georganiseerd door James Martin Strategies
en PAGV om nog dieper opdeInformation Engineering Methodiek in te gaan. Daarbij is gebruik gemaakt van de Information Engineering Workbench,
een geautomatiseerd systeem ter ondersteuningvan
informatie- en gegevensanalyse. Deze zogenaamde
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case-tools zijn bijzonder krachtige hulpmiddelen bij
de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen;
automatische programmering van databases behoort
daarbij totdemogelijkheden.
De participanten oordeelden datdeInformation Engineering methodologie zeer geschikt is om toteen
verdere standaardisatie en uniformering vandetoegepaste data enkennis achter beslissingsondersteunende systemen te komen. Dekeuze van een specifieke informatie-analyse-techniek is daarbij eigenlijk
van ondergeschikt belang. Belangrijker isdatbetrokkenen dezelfde methodiek in hunsysteemontwikkeling integreren. Metname destandaardisatie van de
datagegevens met behulp van een informatiemodel
in combinatie meteendatadictionary wordt alszeer
zinvol gezien. Information Engineering is bijzonder
geschikt om goed gestructureerde processen inkaart
te brengen. Voor slecht gestructureerde en kennisintensieve processen dient deze methodiek met
andere kennismodelleringstechnieken te worden
gecombineerd.
In 1993 zijn door INIA (Spanje) en PAGV demogelijkheden van het gebruik van informatiemodeltechnieken voor Zuid-Europese landen endievanaanpassing van Nederlandse informatiemodellen naar
Zuid-Europese condities nagegaan. Voor deze actie
is hetaandachtsveld beperkt tot gewasbescherming
in peper, vooral omdat peper een belangrijk commercieel gewas is in eenaantal Zuid-Europese landen.
Gebleken isdatmetweinig aanpassingen het informatiemodel 'crop protection in arable farming'geschikt was voor andere landen. Tevens isgeconcludeerd dat de informatie- en kennisoverdracht met
betrekking totdeontwikkeling van begeleidingssystemen goed kanworden ondersteund metgebruikmaking van informatiemodellen.

bleek het informatiemodel een nuttig hulpmiddel.
De modellen/systemen inde meeste andere landen
bleken in eerste instantie met name toegespitst op
één afzonderlijk aspect van degraanteelt, zoalseen
systeem voor rassenkeuze tarwe, of onkruidbestrijding in tarwe. DeNederlandse teeltbegeleidingssystemen daarentegen zijn geïntegreerd; meerdere
teeltbeslissingen kunnen worden ondersteund met
behulp van hetzelfde programma. Bovendien heeft
een vergaande integratie tussen de teeltbegeleidingssystemen voor verschillende gewassen plaatsgevonden (BETA, CERA enKOBAS). Later zijn door
JLU een aantal Duitse systemen verder ontwikkeld
en geïntegreerd inWIM (Wheat Information Model).
Vertalen en uitwisselen van modellen en programma's iseenvoudig. Hetaanpassen van begeleidingssystemen aan de specifieke condities in andere
landen, bijvoorbeeld Spanje, blijkt daarentegen nogal
eens tegen tevallen. Soms zijn aanpassingen nodig
op het gebied van modelstructuur of de rangevan
invoergegevens; ookblijken debenodigde gegevens
niet altijd beschikbaar tezijn.
ADAS heeft een aantal veldproeven uitgevoerd waarin wintertarwe werd geteeld volgens de adviezen
afkomstig van verschillende beslissingsondersteunende systemen, waaronder CERA. Hoewel gebruik
gemaakt is vande Nederlandse versie van CERA,
bleek dit goed mogelijk metweinig extra ondersteuning. Meerdere malen zijn enthousiaste reacties over
het gebruik endeinhoud van CERA ontvangen.
Als onderdeel vandit EG-project is door PAGV en
ATC ook gewerkt aan deintegratie van deteeltbegeleidingssystemen BETA en CERA voor suikerbieten
en granen. Dit betekende eenwelkome versterking
van deze projecten.

Ontwikkeling van begeleidingssystemen
Tussen de participanten heeft eenintensieve uitwisseling plaatsgevonden vanbestaande en in ontwikkeling zijnde modellen en begeleidingssystemen.
Tijdens degezamenlijke bijeenkomsten (twee totdrie
keer perjaar), ishieraan veel aandacht besteed. Met
name hettransparant maken vande achterliggende
modellen bleek bijzonder leerzaam. Ook hiervoor
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Voorts is door het Directoraat Generaal VI van de
EG te Brussel regelmatig een beroep gedaan op het
PAGV om deervaringen ophetgebied van informatiemodellen enbeslissingsondersteunende systemen
uit tedragen opinternationale conferenties enworkshops. Ook zijn vanuit ditproject weer nieuwe internationale samenwerkingsprojecten opgezet.

Samenvatting
In dit EG-project is door PAGV met ondersteuning
van ATC/SIVAK samengewerkt met DLG en JLU (D),
ADAS (GB), ACTA, INRA, ITCF en AGPM (F)en
INIA (S). Bundeling van kennis en ervaring ophet
gebied van informatiemodellen en beslissingsondersteunende systemen heett in belangrijke mate
plaatsgevonden door middel vanbijeenkomstenvan
de participanten, mondelinge enschriftelijke informatie-uitwisseling, uitwisseling van modellen engeautomatiseerde begeleidingssystemen voor de graanteelt
(rassen, bemesting en ziekten enplagen) en toetsing
van systemen onder vergelijkbare omstandigheden.
De aandacht vanuit het PAGV is met name gericht
geweest op het overdragen van de in Nederland
opgebouwde methodiek en expertise op het gebied
van informatiemodellering, door middel vaneencursus en vertalen en transparant maken van belangrijke delen van het informatiemodel Open Teelten.
Gebaseerd opderesultaten van deprojecten BETA,
CERA en KOBAS is het informatiemodel 'crop protection in arable farming' uitgewerkt. Voorts iseen
belangrijke bijdrage geleverd aande integratie van
de teeltbegeleidingssystemen voor bieten engranen.
Op verzoek vanBrussel (EG/DG-VI) zijn regelmatig
presentaties gehouden opinternationale conferenties
en workshops.
Literatuur
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B.J.M. Meijer en J.A.L.M. Kamp. Development and introduction
of crop management systems. Proceedings of the workshop on
computer-based plant protection advisory systems. Copenhagen, 27-29 November 1991. Danish Journal of Plant and Soil
Science, report no.S-2161(1991).
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Summary
With the support of ATC/SIVAK, PAGV worked on
this EC-project in collaboration with DLGand JLU
(D), ADAS (GB), ACTA, INRA, ITCF and AGPM(F)
and INIA (S). Thecombination of knowledge and
experience in the field of information models and
decision support systems largely took place through
meetings attended byparticipants, verbal and written
information exchange, exchange ofmodels and computerised support systems for cultivation of cereals
(varieties, fertilising, diseases and pests) and testing
systems under comparable conditions. PAGV principally focused its attention onthetransfer ofmethodology andexpertise built upin The Netherlands in
the field of information modelling, by means of a
course andtranslation andclarification of important
sections ofthe information model forArable Farming.
The information model 'cropprotection in arablefarming' was based ontheresults ofthe BETA, CERA
and KOBAS projects. An important contributionwas
also made tothe integration ofdecision support systems forsugar beets andcereals. At the requestof
Brussels (EC/DG-VI), regular presentations have
been held at international conferences and workshops.
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Onderhoud van geautomatiseerde informatiesystemen
Maintenance ofcomputerizedinformation systems
ing. A.Grunefeld enir. W.A. Dekkers, PAGV

Inleiding
Van 1987 tot 1994is het PAGV intensief betrokken
geweest bijdeontwikkeling van deteeltbegeleidingssystemen BETA, CERA en KOBAS. Het merendeel
van de projecten is uitgevoerd metextra ondersteuning vanuit het Informatica Stimuleringsplan van de
overheid. Deprojecten zijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de takorganisaties SIVAK en
SITU die later zijn opgegaan in hetAgrarisch Telematica Centrum (ATC). De inbreng van het PAGV
was voornamelijk inhoudelijk gericht: hetbijeenbrengen, structureren enaanleveren vande materiekennis en vervolgens het uitwerken vande functionele
specificaties voor de te ontwikkelen systemen.
Voorts is ook meegewerkt aan het testen vande
systemen. Teeltbegeleidingssystemen zijn computerprogramma's die de teler ondersteunen bij het nemen vanteeltbeslissingen metbetrekking tot één of
meerdere gewassen, door gerichte, perceelsspecifieke adviezen tegenereren. Het doel van teeltbegeleidingssystemen is het optimaliseren vande teeltbeslissingen om het bedrijfsresultaat te verbeteren.
Daartoe worden inteeltbegeleidingssystemen onderzoekskennis en normatieve gegevens gecombineerd
met perceelsspecifieke gegevens tot een perceelsspecifiek advies. De huidige teeltbegeleidingssystemen BETA, CERA en KOBAS maken gebruik van
dezelfde databank.
De inhoudelijke kennis endewaarden van gegevens
kunnen veranderen. Daarom ishetnodig om van tijd
tot tijd onderhoud te plegen aande systemen.Als
het gaat om rassengegevens, dankandat voor de
akkerbouwgewassen beperkt worden tot één keer
per jaar. Voor groentegewassen is datvaker, omdat
de gegevens van de verschillende teeltwijzen verspreid over het jaar bekend worden. Ook kenniskan
veranderen, bijvoorbeeld omdat onderzoek tot nieuwe inzichten leidt. Eenvoorbeeld is het aanpassen
van het bemestingsadvies.
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Naast het 'pure' onderhoud is er in dit project met
name gewerkt aanhetuitwerken enaanpassenvan
de functionele specificaties gericht op het object
georiënteerde systeembouw. Hiermee werd een
integrale afstemming van BETA, CERA en KOBAS
bereikt, zodat de onderhoudbaarheid vande systemen inde toekomst gewaarborgdis.

Resultaat
In dit project is bijgehouden hoeveel tijd aanwelke
soort onderhoud is besteed. Met name het gegevensonderhoud van het teeltbegeleidingssysteem
CERA is aande orde geweest. Ditzelfde onderhoud
voor BETA werd door het Instituut voor Rationele
Suikerproduktie (1RS) ende suikerindustrie gedaan.
Indekorte tijd dat deindepraktijk draaiende versies
van BETA en CERA onderhouden zijn, zijn er geen
grote inhoudelijke veranderingen geweest.
De onderhoudbaarheid voor de toekomst werd gewaarborgd door de systemen opnieuw te programmeren en daarbij te werken met de object georiënteerde aanpak. Deze aanpak houdt indat onderdelen die op meerdere plaatsen gebruikt kunnen
worden, slechts éénkeer worden geprogrammeerd.
Het resultaat is een centrale databank waar naar
believen registratie- en adviesmodules aan gekoppeld kunnen worden vandeverschillende teeltbegeleidingssystemen.
In hetkader van dit project isverder een intern rapport verschenen waarin dewerkmethode in de projecten is geëvalueerd en een PAGV-verslag waarin
de nog niet gepubliceerde kennis die indeteeltbegeleidingssystemen is verwerkt, is beschreven (Dekkers en Grunefeld, 1994). In het interne rapport is
ook gekeken naar eerdere projecten, zoals BEA
(Janssens en Krikke, 1989)en het samenwerkingsproject met VICON (De Visser, Aarts en Hindriks,
1988). HetPAGV-verslag bevat een beschrijvingvan

de inhoud vanBETA, CERA enKOBAS, voor zover
deze kennis nog niet eerder isgepubliceerd.

Samenvatting
In het kader van dit project zijn nieuwe gegevens
aangeleverd voor de teeltbegeleidingssystemen
BETA, CERA en KOBAS. Verder heeft eentechnische opwaardering van de systemen plaatsgevonden, zodat de onderhoudbaarheid vande systemen
in de toekomst gewaarborgd blijft. Tenslotte zijn in
het kader vandit project eenintern rapport en een
PAGV-verslag verschenen, waarin respectievelijk de
werkmethode is geëvalueerd ende nogniet eerder
beschreven inhoud van de teeltbegeleidingssystemen isbeschreven.
Literatuur
Dekkers, W.A. en A. Grunefeld. Inhoudelijke beschrijving van
de teeltbegeleidingssystemen BETA, CERA en KOBAS. PAGVverslag nr. 175,137 p.(1994).
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Summary
In this project updated data were produced for the
decision support systems BETA, CERA and KOBAS.
Also an update of the software wasdeveloped, to
make sure that technical maintenance would not be
too difficult inthe future. Furthermore aninternal and
an external report were written, the first containing
an evaluation of the development method, the last
containing a description of the not yet published
knowledge included in thesystems.
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Nogverkrijgbare PAGV-uitgaven1
Verslagen
207. Waarnemingsmethoden voor bepaling vanverschillen inonvolledige resistentie
bijvollegrondsgroenterassen. Ir.J.Hoek, ing.I.RM.Commandeur, ir.W.Sukkel
en ing.H.J. Hylkema, november 1995
ƒ 15,206. Vruchtwisselingsproef AGM 600 proefboerderij A.G.Mulderhoeve Emmercompascuum 1981-1989. Ing. K.H.Wijnholds enir.W.vanden Berg,november 1995
ƒ 20,205. Aanbod en opname vanstikstof bij hoge produktieniveaus vanwintertarwe op
klei- enzavelgrond. Dr.ir.A. Darwinkel, oktober 1995
ƒ 15,204. Bedrijfssystemen-onderzoek Borgerswold 1986-1990. Ir.Y Hofmeester, ing.A. Bos
ir.F.G.Wijnands, drs.A.T.Krikkeen drs. ing.B.J.M. Meijer, augustus 1995
ƒ 25,203. Resultaten van onderzoek voor geïntegreerde bestrijding vanonkruiden inzaaiuien.
Ir.C.L.M, deVisser en ing.L.Hoekstra,juli 1995
ƒ 15,202. Stikstofbemesting en nutriëntenopname vanwitte kool.
Dr.ir.A.R Everaarts enCR de Moei,juli 1995
ƒ 15,201. Effecten vanwintergewassen op verliezen en benuttingvan stikstof bijdeteelt
van snijmaïs.
Ir.W.van Dijk, ir.J.Schröder, L.ten Holteen ing.W.J.M,de Groot,juli 1995
ƒ 15,200. Interactietussen rassenen proefplaatsen bij witlof.
Ing.A.R.Biesheuvel en ir.G.van Kruistum,juni 1995
ƒ 15,199. Ontwikkeling van eengewasgroeimodel voor peen op basis vanSUCROS87.
Ir.C.L.M, deVisser, ing.J.A. Schoneveld en ing. M.H.Zwart-Roodzant, juni 1995 . . . .
ƒ 20,198. Stikstofbemesting en nutriëntenopname van bloemkool. Dr.ir.A.R Everaarts en
CR de Moei, maart 1995
ƒ 15,197. Toediening dierlijke mest op loss, dal-enlichtezavelgrond.
Ing. S. Postma, mei 1995
ƒ 20,196. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw; beknopt overzicht technische en
economische resultaten. Ir.F.G.Wijnands, ing.RvanAsperen, ing.G.J.M,van Dongen,
ing. S.R.M.Janssens, ir.J.J.Schröder en ing.K.B.van Bon,maart 1995
ƒ 20,195. Inventarisatie naar de mogelijkheden vaneenwaarschuwingssysteem voor
Phytophthorainfestans inaardappelen. Dr.ir.H.T.A.M.Schepers, ing. E. Bouma,
ir.C. Bus en ir.W.A. Dekkers, maart 1995
ƒ 15,194. Beheersing van lage-temperatuurbederf bijwitlof. Ir.G.vanKruistum, ing.A.R.Biesheuvel, ir.R.C.F.M,vanden Broek, ing. RM.T.M.Geelen ening.J.G.M.Jeurissen,
maart 1995
ƒ 15,193. Hetforceren van asperges ineengeconditioneerde ruimte.J.T.K. Poll, ir.W.van den
Berg en ir.C.F.G.Kramer, maart 1995
ƒ 15,192. Optimalisering vande N-voedingvanzetmeelaardappelen. Ir.CD. vanLoon,
ing. K.H.Wijnholds en ir.A.H.M.C. Baltissen,november 1995
ƒ 15,191. Deinvloedvan plantveredeling, zaaitijdstip enkoude-tolerantieop de stikstofbenutting door maïstijdens dejeugdgroei. Ing. D.A. vander Schans, ir.W.van Dijk
en dr. ir.O.Dolstra,juni 1995
ƒ 15,190. Aspectenvandeteelt vancrambe. Ing. N.vanDijk enir.G.E.L. Borm,april 1995 . . . .
ƒ 15,189. Maatregelentegenverbruiningsziekte tervergroting vandeopbrengstzekerheid van
karwij. Resultatenvan onderzoek 1990-1994. Ir.A. Evenhuis en ing.B.Verdam,
maart 1995
ƒ 25,188. Stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie bijhaver. Dr.ir.A.Darwinkel,
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Eenvolledig overzicht vande PAGV-uitgavenwordt op uwaanvraag graagtoegezonden.

A.H.J. Rops en ing.K.H.Wijnholds, maart 1995
ƒ 15,187. Reactie vangraszaad opfosfaatbemesting. Ing. J.W.Steenhuizen, ing.J.G.N.Wander,
ir.RA.I. Ehlert en S.Vreeke,februari 1995
ƒ 15,186. Resultaten bedrijfssystemen-onderzoek intensievevollegrondsgroenten 1991-1993.
Ing. M.vander Ham,februari 1995
ƒ 20,185. Ontwikkelingvan eenbiotoets voor het aantonen vanherinplantproblemen bij
asperge. J.T.K. Pollen ing.Th. Huiskamp,december 1994
ƒ 15,184. Vergelijking enverloopvan dezaad-en carvonopbrengst van karwij endille.
Ing. H.J.vander Mheen,december 1994
ƒ 15,183. Effecten van plantdatumen plantdichtheid op groei,ontwikkeling,opbrengst en
sortering vanspruitkool (Brassicaoleraceavar. gemmifera).
Dr.ir.A.R Everaarts enCR de Moei, november 1994
ƒ 15,182. Inventarisatie vanonderzoeksvragen over defosfaatvoorziening. Ing.J.Alblas,
ir.W.van Dijk en ing.C.A.Ph.vanWijk, november 1994
ƒ 15,181. Modificatie rassenkeuzetoets AM,PAGVenHilbrands-laboratorium 1993. Ing.T.G.
van Beers, drs. H. Regeer en ir.LRG. Molendijk, oktober 1994
ƒ 15,180. Onkruidbestrijding indeteelt vanzaaiuien met herhaaldetoepassing van combinaties
van herbiciden naopkomst. Ing. L Hoekstra,oktober 1994
ƒ 15,179. Herfstbehandeling van roodzwenk- enveldbeemdgewassen op zandgrond.
Ir.G.E.L Borm, oktober 1994
ƒ 15,178. Onderzoek naar effectieve chemische bestrijding van bladvlekkenziekte en koprot en
naar voorspellingvan koprot inuien. Ir.C.L.M,deVisser, ing.L Hoekstra en
D. Hoek, augustus 1994
ƒ 15,177. Vezelhennep alspapiergrondstof; teeltonderzoek 1990-1993. Dr.ir.H.M.G.van derWerf
en ing.W.C.A. vanGeel,september 1994
ƒ 15,176. Bedrijfssystemen-onderzoek Vredepeel -Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1993.
Ing. B.M.A.Kroonen-Backbier, ir.YHofmeester en ir.F.G.Wijnands, september 1994
ƒ
15,175. Inhoudelijke beschrijvingvan deteeltbegeleidingssytemen BETA,CERA enKOBAS.
Ir.W.A. Dekkers en ing.A.Grunefeld,augustus 1994
ƒ 20,174. Bedrijfseconomische perspectievenvan akkerbouwbedrijven in het Noordelijk kleigebied.
Drs.A.T.Krikkeen ing.A.Bos,augustus 1994
ƒ 35,173. Opbrengst, rendement en kwaliteit vanwintertarwe bijextensievertelen.
Dr.ir.A. Darwinkel,juli 1994
ƒ 15,172. Brekenvan storende lagen inzavelgronden inde Noordoostpolder, A.H.J. Rops,
ing. C.A.M.Schouten,G.A. vanSoesbergen en ing.J.Alblas,juli 1994
ƒ 15,171. Chemische bestrijding vanvalse meeldauw {Bremialactucae) insla.
Ing. R. Meier, mei 1994
ƒ 15,170. Zaadkwaliteit enveldopkomstvanwitlof. Ir.G.vanKruistum,ing.J.J.Neuvel en
ir.W.vanden Berg,mei 1994
ƒ 15,169. Optimalisatievandeteelt en afzet van kwaliteitsrogge voor de maalindustrie.
Ing. S.Postma,april 1994
ƒ 15,168. Onderzoek naarverminderingvandestikstofbemesting doortoepassing van
Rhizobiumphaseoli bijstamslaboonPhaseolusvulgaris L.
Ing.J.J.Neuvel,ing.H.W.G. Floot, ing.S.Postmaen ir.M.A.A.Evers, maart 1994 . . .
ƒ 15,167. Onderzoek naar demogelijkheden vanstikstofrijentoediening bijsuikerbieten.
M.A. vander BeekenRWilting,maart 1994
ƒ 15,166. Deinvloedvanhetweeropdetoepassingvangewasbeschermingsmiddelen.
Ing. E.Boumaenprof.dr.ir.L Wartena,januari 1994
ƒ 15,165. Mens-enmilieuvriendelijketreksystemenvoorwitlof:eenverkenningvan
mogelijkheden. Ing.E.A. vanOs,ir.C.F.G. Kramer,ir.G.vanKruistum,
ing. F.X.C. Looijesteijn,dr.H.H.E. OudeVrielink,januari 1994
ƒ 15,-

164. Zekerheidvan develdopkomst bijpeen.
Ing.J.A. Schoneveld,december 1993
ƒ 15,163. Dewaardplantgeschiktheidvan groenbemestingsgewassen voor het Noordelijk
wortelknobbelaaltje. Ir.J.G.Lamers en ing.Js. Roosjen,december 1993
ƒ 15,162. Hertstbehandelingvan Engels raaigras bestemd voor deeerste entweede zaadoogst,
envanveldbeemd en roodzwenk bestemdvoor detweede en latere zaadoogst op kleigronden. Ir.G.E.L. Borm,december 1993
ƒ 20,161. Bestrijding van het gerstevergelingsvirus ingranen.
Ing. R.D.Timmer, november 1993
ƒ 15,160. Rhizomanie-onderzoek 1990-1993.
Ir.L.W. Ebbers, november 1993
ƒ 15,159. Onderzoek naar eensysteemvoor geleide bestrijdingvan bladvlekkenziekte in
zaaiuien. Ir.C.L.M,deVisser, september 1993
ƒ 25,158. Biospectron,eensysteemvan mineraalvoorziening voor wintertarwe
Dr. ir.A.Darwinkel enA.Bramsvik,juli 1993
ƒ 15,157. The infomation modelfor crop protection inarablefarming
Ir.A.J.Scheepens, april 1993
ƒ 15,156. Perspectieven van deteelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D.Timmer, april 1993
ƒ 15,155. Produktie- en kwaliteitsverloop bijsnijmaïs. Ing. D.van der Schans,
ing. H.M.G. van derWerf MSc en ir.W.van den Berg,april 1993
ƒ 15,154. Gebruik van insektengaas opvollegrondsgroentegewassen. A. Ester e.a.,febr. 1993
ƒ 15,153. Arbeidsprestatie bijdeoogstvan ijsbergsla enbloemkool;eenverkennende studie.
Ing. C l Dekker en ing.B.J. vanderSluis,februari 1993
ƒ 15,152. Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling". Ir.RW.J.Raven,ing.W.Stol,
dr.ir. H.van Keulen,ing.R.F.I.van Himste,dr. M.A. vanOijen en ir.H. Marring
maart 1993
ƒ 15,151. Invloedvanvarkensdrijfmest op het nitraatgehalte vangroenten. Ir.H.H.H. Titulaer,
december 1992
ƒ 10,150. Planningvande optimale sortering bijpeen.
Ing.J.A. Schoneveld,december 1992
ƒ 10,149. Najaarstoediening van dierlijke mest op kleigronden.Ir.H.Hengsdijk, november 1992 ƒ 10,148. Effecten vanwintergewassen op de uitspoeling vanstikstof bijdeteelt vansnijmais.
Ir.J.Schroder,L ten Holte, ir.W.van Dijk,ing.W.J.deGroot, ing.W.A.de Boer
en ir.E.J.Jansen,november 1992
ƒ 10,147. Koolvliegbestrijding met behulp vanzaadcoating met insecticiden inbloem-en
spruitkool.A. Ester, november 1992
ƒ 10,146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invullinggewijzigde voortzetting vanaf 1991.
Ing. J.Boermaen ir.Y Hofmeester, november 1992
ƒ 10,145. Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden. ing.G.J.M,van Dongen
en ing.J.Alblas,oktober 1992
ƒ 10,144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw/opzet en eerste resultaten.
Ir.F.G.Wijnands, ing.S.R.M.Janssens, ing.P. v.Asperen en ing.K.B.v.Bon,
okt. 1992
ƒ 10,143. Teeltfrequentie-effecten bijerwten,veldbonen, bruine bonen,snijmaïs,vlas en
zaaiuien. Ing.Th.Huiskamp en ir.J.G.Lamers,oktober 1992
ƒ 10,142. Bestudering van het groeiverloop vanzaaiuien en bouwvaneengroeimodel.
Ir.C.LM. deVisser,juni 1992
ƒ 25,141. Analysevan het gebruik endeacceptatie vanteeltbegeleidingssystemen in de
praktijk. Ing. A.Grunefeld en ir.W.A. Dekkers,februari 1992
ƒ 10,-

140. Deinvloedvan pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij
aardappelen. Ir.C.B. Bus,april 1992
139. Deinvloedvande intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproetveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir.J.G. Lamers
en ir.W.van den Berg,januari 1992
138. Jaarverslag 1989proefproject Borgerswold. Ing. J.Boerma,januari 1992
137. Vergelijkingvan het bewarenvantijnepeenop hetveld, onder stro en inde natte
koeling. Ing.J.A. Schoneveld,december 1991
136. Kwantitatieve aspectenvan deverdelingsnauwkeurigheid van meststoffen.
Ing. D.T. Baumann, december 1991
135. Bedrijfseconomische perspectieven vanakkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige grond. Ing. A. Bos endrs.A.T.Krikke,december 1991
134. Hetverloop vanwegrotten van moederknollen bij pootaardappelen.
Ing. J.K. Ridderenir.C.B. Bus,december 1991
133. Information modelling for arablefarming. Integralevertaling vanverslag 67
(Het globale informatiemodel OpenTeelten),oktober 1991
132. Groei,ontwikkeling en opbrengst vanwitte kool inrelatietot hettijdstip van
planten. Dr.ir.A.R Everaarts enCR de Moei, september 1991
131. Teeltaspecten vanwintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr.ir.A. Darwinkel,
september 1991
130. Landbouwtechnische -.economische, bedrijfskundige -en milieu-aspecten bijhet
toedienen en direct inwerkenvandierlijke organische mest inde akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J.van Dongen,september 1991
129. Bepalingvan de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir.RW.J.Raven,
ing. H. Drenth,ing.S.R.M.Janssens en drs.A.T.Krikke
128. Effect van de hoogte en eendelingvan destikstofbemesting op de opbrengst en
kwaliteit vanzomergerst. Ing. R.D.Timmer, J.G.N.Wander en ir.I.D.C. Duijnhouwer,
december 1991
127. Rendabiliteit vanverminderde bodembelasting. Ing. S.R.M.Janssens,juli 1991. . . .
125. Onderzoek naar groeistofschade bijwitlof (Cichorium intybus L.var.foliosum) inde
seizoenen 1986/1987t/m 1988/1989. Ir.G.van Kruistumen ing. C.vanderWel,
mei 1991
122. De bepalingvan de opbrengst van een perceel snijmaïs bijde oogst.
Ing. H.M.G. van der Werf MSc, irW.van den Bergen ing.A.J. Muller, april 1991
ƒ
120. Biotoetsvoetziekten inerwten .Ir.RJ.Oyarzun,maart 1991
Publikaties
78a. Jaarboek 1994/1995akkerbouw, november 1995
78b. Jaarboek 1994/1995vollegrondsgroenteteelt, november 1995
77. Jaarverslag 1994,juni 1995
76. Werkplan 1995,januari 1995
75. Kwantitatieve informatie 1995, december 1994
74. Onkruidbestrijding indegraszaadteelt. Ir.RBaltus,december 1994
73a. Jaarboek 1993/1994 akkerbouw, november 1994
73b. Jaarboek 1993/1994vollegrondsgroenteteelt, november 1994
72. Jaarverslag 1993, mei 1994
71. Werkplan 1994,februari 1994
70a. Jaarboek 1992/1993akkerbouw, oktober 1993
70b. Jaarboek 1992/1993vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993
69. Kwantitatieve informatie 1993-1994, september 1993
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68. Planningvandevervangingsinvestering vaneenmachineofwerktuig. Ir.H.B.
Schoorlemmer en drs.A.T.Krikke, augustus 1993
67. 28jaar DeSchreef,april 1993
62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest -een risico-analyse
Ir.A.G.Elemaen dr.ir.Scheepens, augustus 1992
59. Bedrijfshygiëne inde praktijk. Ir.Y Hofmeester
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Themaboekjes
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.

Stikstofstromen indevollegrondsgroenteteelt, december 1994
Agrificatie en 'nieuwe' gewassen, maart 1994
Aardappelen, december 1993
Duurzame onkruidbestrijding, november 1993
Bedrijfssystemen voor eenAkkerbouw mettoekomst, december 1992
Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992
Bodemgebonden plagen enziektenvanaardappelen, november 1991.
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Teelthandleidingen
68.

Teelt van peulen en doperwten voor deverse markt,juli 1995

67.

Teelt van courgette en pompoen,april 1995

66.

Teelt van stamslabonen, december 1994

65.

Teelt van andijvie,december 1994

64.

Teelt van suikerbieten,september 1994

63.

Teelt van sla,augustus 1994

62.

Teelt van bleekselderij,maart 1994

61.

Teelt van haver,februari 1994

60.

Teelt van karwij,januari 1994

59.

Teelt van dille,januari 1994

58.

Teelt van maïs,december 1993

57.

Teelt van consumptie-aardappelen, november 1993

56.

Teelt van prei, oktober 1993

55.

Teelt van knolvenkel, augustus 1993

54.

Teelt van broccoli,juli 1993

53.

Teelt van suikermaïs,juli 1993

52.

Teelt vanzaaiuien,juni 1993

51.

Teelt van bloemkool, april 1993

50.

Teelt van Digitalis lanata,februari 1993

49.

Teelt vanthijm,februari 1993

48.

Teelt van doperwten, december 1992

47.

Teelt van groene asperges, november 1992

46.

Teelt van peterselie en bladselderij, oktober 1992

45.

Teelt vanzomergerst,juni 1992

44.

Teelt van rammenas, april 1992

43.

Teelt van boerenkool, maart 1992

42.

Teelt vanwitte asperge, december 1991

41.

Teelt vanwinterrogge, december 1991

40.

Teelt van radicchio, november 1991

39.

Teelt van plantuien, november 1991

38.

Teelt van spinazie, november 1991
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37.
36.
35.
34.
33.
32.

Teeltvan schorseneren, oktober 1991
Teeltvan peen,juni 1991
Teeltvantriticale,april 1991
Teeltvanvlas,april 1991
Teeltvantuinbonen, maart 1991
Teeltvan rabarber,februari 1991
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ƒ

15,20,10,15,15,15,-

losse bestellingen '
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening
nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen.
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (in totaal) ƒ 15,- extra over te maken.
PAGV-Jaarabonnementen
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen:
- akkerbouw-praktl|k:
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktljk:
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekinformatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald pakket-abonnement:
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Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve informatie
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U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekeningnummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. U
ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding
maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee
ontvangt u bovendien het jaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclusief de grassen voor grasvelden en gazons).
N.B.

Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement is schriftelijk
mogelijktot 1 november vanhet abonnementjaar.

