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Woord vooraf
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 doelgroepgerichtheid 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 moetworden.
Zodra erbesluiten genomen zijn over dewijze waarop de onderzoeksresultaten inde toekomst worden

gepubliceerd, zult u daarover nader worden geïnformeerd.
Vanaf deze plaats wil ik de medewerkers op de
ROC's enhetproefstation 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 moetenworden.
De directeur PAGV
ir.A.J. Riemens

Blad-,stengel-envruchtgewassen
Magnesiumbemesting bij witlof
ing. C.A.M. Schouten,ROCDe Waag
Het effect van de wortelsortering op de lofopbrengst bij witlof
ir.R.C.F.M. vandenBroek, ROCZwaagdijk
Beheersing van roodverkleuring bijwitlof
ir.G.vanKruistum, ing.A.R. Biesheuvel, PAGV,
ir.R.C.F.M. vandenBroek, ROCZwaagdijken
ing.A.J.M. Embrechts,ROC Noord-Brabant
Invloed van de stikstofvoorziening tijdens de wortelteelt
opdetrek van witlof op lössgrond
ing. S. Postma,ROC Vredepeel, ing. P.M.T.M. Geelen,ROC Wijnandsrade,
ing.A.J.M.Embrechts en C. vanDongen,ROC Noord-Brabant
Het forceren van asperge ineen geconditioneerde ruimte
J.T.K. Poll, PAGV
Ontwikkeling van een biotoets voor het aantonen van herinplantproblemen
bij asperge
J.T.K.Pollening. Th.Huiskamp, PAGV
Bestrijding van bladluis met behulp van insektengaas bij ijssla
ing.M.E.T. Vlaswinkel, ROC Westmaas
Hergebruik van geforceerde rabarberpollen
J. Ligthart,ROCZwaagdijk
Invloed plantmethode opziektegevoeligheid bij prei
ing.A.J.M.Embrecnts, ROC Noord-Brabant
Teeltmaatregelenter beperking van smet inde intensieve slateelt
ing.A.J.M. Embrechts,ROC Noord-Brabant

Magnesiumbemesting bij witlof
Magnesium nutrion onwitloofchicory
ing. C.A.M. Schouten, ROC De Waag

Inleiding
Voor de witlofwortelteelt op kleigrond en alluviaal
zand wordt, in tegenstelling tot diluviaal zand, dalgrond en loss, geen advies voor de magnesiumbemesting gegeven opbasis van grondonderzoek.Wel
wordt aangegeven dat gebreksverschijnselen op
dergelijke gronden hetbeste bestreden kunnen worden door bespuitingen met magnesiumzouten.
Gezien de onduidelijkheden is onderzocht of een
magnesiumbemesting in de vorm vaneenbasisbemesting en/of bladbespuitingen zinvol is,gelet op het
optreden van ziekten (bladvuur, natrot), de lofopbrengst endekwaliteit.

Proefopzet en uitvoering
Het onderzoek heeft van 1990toten met 1992

Tabel1.

object

A
B
C
D
E
F
G

Tijdens het groeiseizoen zijn verschillende objecten
aangelegd (tabel 2). De basisbemesting is steeds
voor zaai aangewend indevorm van bitterzout (16%
MgO). De hoogte vande basisbemesting is gebaseerd op hetbemestingsadvies voor groentegewassen voor 1991 (bijeen magnesiumgehalte vande

Grondanalyse indelaag0-25 cmvanhetproefveld (Creil, 1990totenmet1992).

percentageorganischestof
percentage afslibbaar
pH-KCI
CaC03
MgO-NaCI
Pw-getal
K-getal

Tabel2.

plaatsgevonden op ROCDeWaag opeenkalkrijke,
lichte zavelgrond (zie tabel 1). Naar tuinbouwmaatstaven was het magnesiumgehalte van de grond
zeer laag tot laag; naar akkerbouwmaatstaven voldoende tot vrij hoog. Alle jaren wasde voorvrucht
tarwe; de bodemvoorraad stikstof varieerde van 2530 kgNperha.In 1990 en 1991 isde proef uitgevoerd met het ras 'Flash'; het laatste jaar is 'Bea'
gezaaid. Steeds is omstreeks half mei gezaaid op
ruggen van 75cm,waarbij twee rijen perrug werden
gezaaid. In juni werd teruggedund tot 225.000 plan-'
ten per ha.

1990

1991

1992

1,7
6,0
7,7
3,3
31
43
21

1,8
9,0
7,4
3,2
35
47
17

1,7
9,0
7,5
3,7
58
50
28

Objecteninhetonderzoeknaar magnesiumbemesting bijwitlof (Creil, 1990tot
basisbemesting
(kgMgO/ha)

0
0
0
0
260
260
260

bladmeststof
geen
bitterzout
Mg-chelaat
wuxal
geen
bitterzout
Mg-chelaat

enmet1992).

bladbespuitingen
dosering
MgOperbespuiting
per ha
(kg/ha)

.
15 kg
5I
5I

15 kg

5I

MgOtotaal
(kg/ha)

-

-

2,40
0,25
0,30

7,20
0,75
0,90

-

-

2,40
0,25

7,20
0,75

grand van31).
De bladbespuitingen zijn driemaal tijdens het groeiseizoen toegepast, namelijk eind juli, half augustus
en eind augustus. Uitgangspunt voor de doseringen
waren de adviezen en niet de totaal toegediende
hoeveelheid magnesium. Er is sprake van verschil in
dosering doordat magnesium in chelaat-vorm efficiënter te benutten is voor het gewas dan magnesium
in sulfaat-vorm. Voor de bladbemesting met bitterzout is een 2%-oplossing gespoten, ofwel 15 kg
bitterzout per ha (16% MgO in de vorm van MgS0 4 ).
Dit is het advies voor het opheffen van magnesiumgebreksverschijnselen. Als Mg-chelaat is FertichelMg gespoten; deze bladmeststof bevat 50 gram
MgO per liter (in de vorm van Mg-chelaat). De wuxal
betrof hier Wuxal suspensie no. 1, die 60 gram MgO
per liter (in de vorm van Mg-chelaat) bevat. Voor de
beide bladmeststoffen zijn de geadviseerde doseringen toegepast, namelijk 5 liter per ha.Alle bladmeststoffen werden in 500 liter water per haverspoten.
Voor het overige is de wortelteelt volgens praktijkmaatstaven uitgevoerd. In 1990 is tijdens het groeiseizoen van enkele objecten tweemaal een grondanalyse uitgevoerd. Eind oktober tot begin november
werden de wortels gerooid, waarbij de wortelopbrengst werd bepaald. In 1991 is van alle objecten
Tabel 3.

Grondanalyse
De verschillen in MgO-gehalte van de grond waren
erg klein (tabel 3). De basisbemesting met bitterzout
deed het gehalte licht toenemen. De bladbespuitingen met bitterzout hadden geen invloed.
Wortelopbrengst
Dewitlof kwam in allejaren goed op en door middel
15 oktober 1990) in de laag 0-30 cm van

MgO-NaCI

A
B
C
D

object

Resultaten

MgO-gehalte van de grond gemiddeld over twee tijdstippen (15 september 1990 en
vier objecten (Creil, 1990).

object

Tabel 4.

eenwortelmonster geanalyseerd.
In alle drie jaren is een middenvroege trek (trekperiode half december tot half maart) uitgevoerd met
een daarbij behorend forceerregime. Na afloop van
de trek is de lofopbrengst in de diverse sorteringen
bepaald. Vervolgens is de houdbaarheid en inwendige kwaliteit van het lof vastgesteld door van alle
behandelingen 20 kropjes lof kwaliteit I gedurende
zeven dagen te bewaren bij 12°C. Dit laatste is alleen in 1990 en 1992 uitgevoerd. Beoordeling van de
houdbaarheid en de inwendige kwaliteit omvatte
beoordeling van het lof op rood, bruinrand, smet,
natrot, glans, losgroei, algemene indruk, inwendig
rood, bruine pit, holle pit en lage temperatuurbederf.
Daarnaast werd de relatieve pitlengte bepaald.

34
35
39
39

Wortelanalyse (in gram per kg drogestof) op 17 december 1991 (Creil, 1991).
N-totaal

K

9,2
9,6
9,3
9,8
9,2
9,7
9,4

22,3
21,7
21,8
21,5
20,9
21,7
22,0

Ca

2,4
2,3
2,4
2,2
2,1
2,5
2.3

Mg

P

0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8

2,4
2,6
2,4
2,5
2,4
2,4
2,4

van dunnen kon ieder jaar bij alle behandelingeneen
gelijke standdichtheid worden verkregen. Tijdenshet
groeiseizoen werden geen verschillen instand waargenomen. Bladvuur en magnesiumgebreksverschijnselen zijn in geen vande onderzoeksjaren gesignaleerd.
De wortelopbrengsten waren goed te noemen. Er
kon geen verschil tussen de behandelingen worden
vastgesteld. Gemiddeld over de objecten ende jaren
werd 36,3tonperha en 168.000 pennen (> 3 cm)
per ha geoogst.

centage bruine pitwas hoog. Daarnaast kwam natrot
indeproef voor.

Wortelanalyse
De wortelanalyse (tabel 4) liet geen grote verschillen
zien: de variatie was groter dandeverschillen tussen
de objecten. Opvallend wasdateen basisbemesting
met bitterzout een lichte verhoging van het Mg-gehalte veroorzaakte.

Inditdriejarige onderzoek opROC De Waag hebben
zowel eenbasisbemesting als bladbespuitingenmet
magnesiummeststoffen geen effect gehad op de
wortel- en lofopbrengst, de lofkwaliteit en de houdbaarheid van het lof. Driemaal een bladbespuiting
met 5 liter Wuxal no.1 resulteerde in iets meer natrot.

Lofopbrengst enlofkwaliteit
De gemiddelde lofopbrengsten vande verschillende
jaren zijn weergegeven in tabel 5. In alle drie jaren
hadden de basisbemesting endeverschillende bladbespuitingen geen invloed opde lofopbrengst en de
lofkwaliteit. In 1990viel de totale lofopbrengst niet
mee. Opvallend washet lage percentage kwaliteit I
lof in 1990 en 1991. In beide jaren ging hetom het
ras Flash. In 1992 werd een goede lofopbrengst
gehaald met hetras Bea.
Houdbaarheid eninwendige kwaliteit
In 1990 werden geen verschillen inhoudbaarheiden
inwendige kwaliteit vastgesteld tussen de objecten.
Alleen in het D-object kwam iets meer natrot voor.
De kwaliteit en houdbaarheid over de gehele proef
was redelijk te noemen.
In 1992was dehoudbaarheid ook redelijk; hetper-

Tabel5.

Worden de natrotcijfers van 1990 en 1992 samen
geanalyseerd, dan blijken er in object D iets meer
krapjes door natrot te zijn aangetast. In hetwortelmonster van dit object (tabel 4) werd echter ook de
meeste stikstof aangetoond.

Conclusie

Samenvatting
In de periode 1990 tot en met1992is op ROCDe
Waag onderzoek uitgevoerd naar het effect van
magnesiumbemesting en/of bladbespuitingen op het
optreden van ziekten, de opbrengst ende kwaliteit
van witlof. Hetonderzoek is uitgevoerd methet ras
'Flash' in1990 en 1991 enhetras'Bea' in1992. Het
magnesiumgehalte van degrond was naar tuinbouwmaatstaven laag; naar akkerbouwmaatstaven voldoende tot vrij hoog. De wortels zijn geforceerd in
een middenvroege trek (periode half december tot
half maart). De magnesiumbemesting en/of bladbespuitingen hadden geen effect opdewortel- enlofopbrengst, de lofkwaliteit en de houdbaarheid van
hetlof.

Wortelgewicht, lofopbrengst inkgper 100wortels,percentagekwaliteit Ilofenpercentageuitval(Creil, 1990totenmet1992).
wortelgewicht
(gram)

kwaliteitI

totaal

percentage
kwaliteitI

percentage
uitval

1990
1991
1992

200
244
205

10,1
10,7
17,4

14,7
20,9
20,0

69
51
87

0,2
0,8
0,4

gemiddeld

217

12,7

18,5

69

0,4

jaar

lofopbrengst

Tabel 6.

Gemiddelde beoordelingscijfer voor natrot (1 = extreem veel natrot; 9 = geen natrot). (Creil, 1990 en 1992).

object

natrotcijfer
8,7
8,8
8,5
7,1
8,7
8,3
8,3

LSD (0,05)

1,0

Summary
During the years 1990 until 1992 trials were carried
out at the regional experimental station in Creil to
investigate the influence ofmagnesium supply and/or
leaf sprayings with magnesium fertilizers at theoccurence of diseases, production and quality of witloof
chicory. In 1990 and 1991 the experiment is carried
out withthe variety 'Flash'and in 1992with 'Bea'.

The magnesium percentage of the soil was low according horticulture standards and sufficient to rather
high by agriculture standards. The roots have been
forces on water in the period of half December till
half March.
The magnesium supply and/or leaf sprayings with
magnesium fertilizers had no influence on the rootand chicon production, the chicon quality and the
shelf life of the witloofchicory.

Het effect van de wortelsortering opdelofopbrengst bij witlof
Research into the effect of grading the roots of witloof chicory on chicon yield
ir. R.C.F.M.van den Broek, ROC Zwaagdijk

Inleiding
In de praktijk worden witlofwortels na de oogst gesorteerd. Hierdoor worden overtollige grond, bladresten en de te fijne wortels verwijderd. Gesorteerde
wortels zijn sneller te verwerken bijhet opzetten. In
het algemeen zijn fijnere wortels iets eerder oogstrijp. Bij een niet gesorteerde partij kan tijdens de
oogst het lof vande fijne wortels te laat en hetlof
van grove wortels te vroeg geoogst worden. Het
opzetten van de fijne wortels vraagt per trekbak
meer arbeid dan een grovere partij. Doordat dewortels dicht op elkaar staan, wordt de kans ophet
optreden van natrot vermoedelijk groter. In het onderzoek isnagegaan wat deinvloed isvan het sorteren van de wortels op de benodigde hoeveelheid
trekruimte, de kwaliteit, de uniformiteit en deopbrengst van het lof.

Proefopzetenuitvoering
Het onderzoek is uitgevoerd inde periode 1988t/m
1991 op Proeftuin Zwaagdijk met het ras Flash.
Gestreefd isnaar hetrooien van 200.000 wortelsper
ha. De proefopzet isweergegeven intabel7.
De teelt vandewortels heeft plaatsgevonden inde
Noordoostpolder (eerste jaar) enindeWieringerTabel 7.

Resultaten
De gemiddelde resultaten over de vier jaren zijn
weergegeven intabel 9.Binnen zekere grenzen

Proefopzet witlofproeven 1988 t/m 1991. ROC Zwaagdijk.

gegevens

1988

zaaidatum
voorvrucht
afslibbaar
rooidatum
bewaartemperatuur
opzetdatum
luchttemperatuur
watertemperatuur
bemesting

25 mei
bieten

Nutriflora

EC

2,0

oogstdatum

6 december

10

meer (Prof. van Bemmelenhoeve) bij een rijenafstand van 75 cm.
Doordat de groei-omstandigheden en opkomst per
jaar sterk verschilden, varieerde de worteldiameter
sterk enzijn indeproeven ieder jaar andere wortelsorteringen gebruikt. Deze zijn samengevat in tabel
8.
Er is uitgegaan isvan eenproef invier herhalingen.
Na hetmachinaal rooien zijn dewortels bewaardbij
+0.5°C. Na een korte bewaring zijn de wortels gesorteerd en opgezet. De eerste twee jaren is op drie
momenten geoogst. In dit verslag is gerekend naar
de tweede oogst. In devolgende twee jaren zijnop
verschillende tijdstippen twee tot vier trekken uitgevoerd. Erisgekozen voor detrek die hetbeste aansluit bijdevoorgaande proeven. Van ieder object zijn
per herhaling tussen de50en400wortels opgezet.
Na deoogst zijn perveldnummer minimaal 20 kroppen doorgesneden om depit-enkroplengte tebepalen enhet aantal kroppen met een bruine ofholle pit.
Deze lengtemetingen zijn ookgebruikt omde uniformiteit (variatie) van hetlofbij deoogst tebepalen.

1989

1990

1991

25 mei

5 juni
tarwe

7 juni
tarwe

16%

?
?

1 november

20 oktober

TC

re

11 november

14
18

19%

24%

25 oktober
0.5°C
6 november

30 oktober
0.5°C
11 november

17
19

17
19

Nutriflora

Nutriflora

Nutriflora

1,8

2,0

2,0

12 december

28 november

4 december

21 november
16-17

19

Tabel8.

Overzichtvandegehanteerdesorteermatenwitlofproeven.ROC Zwaagdijk.

worteldiameter incm

1988
+
+

>2,5
>3,25
>3,50
> 3,75
>4,25
>4,50
2,50-3,00
2,50-3,25
2,50-3,75
3,00-3,50
3,25-3,75
3,25-4,25
3,25-4,50
3,75-4,50

Tabel9.
worteldiameter
in cm
>2,50
>3,25
>3,50
>3,75
>4,25
>4,50
2,50-3,00
2,50-3,25
2,50-3,75
3,00-3,50
3,25-3,75
3,25-4,25
3,25-4,50
3,75-4,50

1989

1990

1991

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

Wortel-enoogstwaarnemingengemiddeldover 1988t/m 1991. Witlofproeven, ROCZwaagdijk.
wortel
gewicht
aantal/
m2
(g)
168
187
207
210
251
268
129
83
130
139
137
152
189
178

500
410
440
420
380
320
610
780
600
550
560
540
560
570

opbrengst/100wortels(kg)
IItelang
taal
kort
9,34
11,48
12,89
10,47
10,47
10,72
7,44
5,65
6,95
9,15
9,19
11,18
9,96
10,05

1,79
3,36
3,13
3,39
3,07
7,35
1,08
1,22
3,24
1,22
3,14
1,77
4,86
5,08

bestaat een lineair verband tussen hetwortelgewicht
en de opbrengst aan kwaliteit I alsmede de totale
opbrengst per 100wortels. Deze gegevens zijn in
figuur 1 en 2 weergegeven. De opbrengst per m2,
gemiddeld over de periode 1988 t/m 1991,is weergegeven indefiguren 3en4.De spreiding (variatie)
indelengtemetingen isvermeld intabel 10.

Bespreking resultaten
In tabel 9 zijn ondanks de grote jaareffecten de resultaten gemiddeld weergegeven over devier jaren.
De gegevens per jaar zijn vermeld in anonymus

13,20
15,98
17,52
15,83
16,16
20,21
11,05
8,44
11,79
12,30
13,27
14,17
16,42
16,13

kwal.
I
84,8
92,5
91,6
86,9
84,8
88,3
77,2
81,2
83,6
84,5
90,8
92,4
89,2
92,6

percentage
kwal.
kwal.
II
Ill
13,3
6,8
8,2
13,1
14,1
11,8
18,2
15,8
12,8
13,8
7,6
6,1
9,6
7,4

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

Pit
lengte

%

%

cm

pit/
krop

bruin

hol

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

37,3
37,8
37,1
33,6
35,1
33,7
30,7
41,4
37,8
37,1
39,8
39,9
36,8
38,3

7,9
15,5
13,9
34,2
10,4
44,3
6,4
7,6
6,4
6,3
10,0
9,9
18,4
19,7

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

1988, 1989, 1990 enVan den Broek 1991/1992(zie
literatuur). Doordat de grofheid vande wortels per
jaar varieerde, zijn niet elkjaar alle sorteringen opgezet. Hierdoor zijn sommige worteldiameters slechts
een jaar onderzocht enontstaan afwijkingen dieniet
te verklaren zijn. Zo heeft de worteldiameter2,503,25 cm een lager wortelgewicht dan dediametersortering 2,50-3,00 cm, waardoor er per m 2 ookmeer
wortels kunnen worden opgezet. Bij eenoplopende
worteldiameter neemt het gemiddeld wortelgewicht
toe enhetaantal opzetbare wortels per m 2af.
De totale opbrengst endeopbrengst aan kwaliteit 1
per 100 wortels zijn gemiddeld enperjaar weergegeven infiguur 1en2.De opbrengst neemt toe met
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k w a l i t e i t 1 p e r ÏQO w o r t e l s

(kg)

wortGlgewlcht (gram)
proefjaar
' 1 9 8 3 - ^ 1 9 8 9 * 1 9 9 0 ~°~ 1991

Figuur 1. Relatie wortelgewicht enopbrengst kwaliteit Iper 100wortels. Witlofproeven, ROC Zwaagdijk.

t o t a l e p r o d u ï t i e per 100 w a r t e l s ( k g )

81 93 96 1Ü6 121133 138145152159 174136188 190205215219272 276
wortelgewicht (gram)
proefjaar
"1988 "+"1939 -*"1990 """1991

Figuur 2. Relatie wortelgewicht en totale opbrengst per100wortels. Witlofproeven, ROC Zwaagdijk.
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Opbrengst gemiddeld over 1988 t/m 1991

5

206.61

209.89

v o r t e I gew i c h t C g O
o p b r e n g s t kw l/m2

. G p b r e n g s t t o t a a l /n>2

Figuur 3. Relatie gemiddeld wortelgewicht en opbrengst per rrr voor partijen mettoenemende ondergrens vanworteldiameter (object 1
t/m 6).Witlofproeven, ROC Zwaagdijk.

Opbrengst gemiddeld over 1983 t/m 1991

„i

SS -

2.3-3,0

2.3-3,23

2.3-3,75

3,0-3,3

3.25-3,73

3.23-4.25

3,23-4.3

3,75-4.3

wortaIsortering CcmJ

.Opbrengst kw l/m2

.Opbrengsttotaal/m2

Figuur 4. Relatie gemiddeld wortelgewicht enopbrengst per m voor gesorteerde partijen (object 7t/m 14). Witlofproeven, ROCZwaagdijk.
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Tabel 10. Despreidingindelengtemetingen perjaar.Witlofproeven,ROCZwaagdijk(ontbrekendewaardenzijnnietingevuld).
worteldiameter
in cm
>2,5
>3,25
>3,50
>3,75
>4,25
>4,50
2,50-3,00
2,50-3,25
2,50-3,75
3,00-3,50
3,25-3,75
3,25-4,25
3,25-4,50
3,75-4,50

krop

1988
pit

diktelof

1989

1,04
1,05

1,33
1,06

0,68
0,47

krop

1,55

1,07

0,39

0,84

0,39

0,75

0,64

2,08

2,46

0,42

3,50
1,82

1,43
1,00

0,71

0,90

0,53

1,06

0,90

het wortelgewicht (sortering). Hetis duidelijk dat de
spreiding inopbrengst (zowelbijkwaliteit 1, als bij de
totale opbrengst) van delichte wortels kleiner is dan
vandezwaardere wortels. Bij wortels van 80gramis
deze ongeveer 25%en bij wortels van 280 gram
45%. Wortels van eenzelfde sortering kunnen per
jaar dus grote verschillen in opbrengst geven.Een
opbrengstverschil van 45%treedt optussen de jaren
1990 en 1991 (bijeen wortelgewicht van 280 gram).
Er kaneenlineair verband berekend worden tussen
het wortelgewicht ende lofproduktie aankwaliteit 1
en de totale lofproduktie per100 wortels. Devergelijkingen vandelijnen zijnweergegeven intabel 11.
De produktie perm 2 ispersortering weergegevenin
de figuren 3 en4.Wortels meteendiameter groter
dan 3,50cm geven de hoogste opbrengst per m 2 .
Het gemiddeld wortelgewicht is dan 207 gram. In
figuur 4 wordt de hoogste opbrengst bereikt bij een
wortelsortering tussen de 3,25-4,75 cm,wat neer
komt opeen grove sortering.
De wortelsortering waarbij dehoogste opbrengstper
m 2 wordt bereikt, verschilt perjaar. Deze is statistisch berekend. Voor de gemiddelden over de jaren
ziet de vergelijking vande kwadratische functie er
als volgtuit:
- opbrengst perm 2 voor kwaliteit I Y= 22.74+ 0.482
- opbrengst perm totaal
(X=wortelgewicht ingram).
Het wortelgewicht waarbij de
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krop

pit

krop

pit

2,61

1,70

0,93

0,80

1,08

0,63

0,81

0,85

0,81

1,12

1,50

1,09

2,50

2,47

2,17
1,44

X-0.00137X2;
Y= 43.27+ 0.364
X 0.00112x2
hoogste opbrengst

1991

1990

pit

1,66

0,91

wordt gehaald,isper jaar weergegeven intabel 12.
Deze gewichten komen overeen meteenwortelsortering van 3,25-4,25 en3,25-4,50 cm.
Van 1988 t/m 1991 isdepit-enkroplengte bepaald
en is het aantal bruine en holle pitten geteld. Na
toetsing bleek ergeen lineair of kwadratisch verband
te bestaan tussen het percentage bruine of holle
pitten en de pit- of kroplengte. Ookde verhouding
pit- en kroplengte werd niet beïnvloed. De pitlengte
varieert voor dewortels dieopgezet zijn boveneen
bepaalde maat (wisselende ondergrens) niet veel.
Gemiddeld isdepitlengte 4,5cm. Bijhetsorteren in
klassen isereen tendens datdepitlengte toeneemt,
wanneer de wortels dikker worden. Dit geldt ookin
grote lijnen voor de pitlengte en de verhouding pitkroplengte (%pit).
Het percentage bruine pitten neemt sterk toe naarmate de sortering vande wortels grover wordt. Dit
komt overeen met ander onderzoek (Soorsma,
1991). Het percentage bruine pitten namin1989
ook toe wanneer hetloflater geoogst wordt. Bij wortels dieeendiameter hebben diegroter isdan 4,5
cm bezit 44% vande kroppen eenduidelijke bruine
pit (zietabel 9).Voor het percentage holle pitten is
geen duidelijk verband met de worteldiameter te
leggen.
Om deuniformiteit van hetloftekunnen bekijken,is
in tabel 10de spreiding van delengtemetingen weergegeven. In 1988 is ook de dikte (witlofdiameter)
vermeld. Duidelijk is dat de wortels met de fijnste
sortering degrootste spreiding inpit- en kroplengte

Tabel 11. Relatielofproduktieengemiddeldwortelgewicht(X).Witlofproeven,ROCZwaagdijk.
jaar

totaleopbrengst

kwaliteit 1/100 wortels

1988
1989
1990
1991

2,52+0.072X
3,27+0.048X
3,58+0.032X
0,04+0.093X

R = 95,9
R2= 66,7
R2= 61,2
R2= 54,5

3,47 +0.072X
4,87+0.054X
4,17+0,039X
2,97+0.082X

R2= 96,6
R2= 84,9
R2= 67,5
R2= 59,0

gemiddeld

4,48+0.048X

R2= 47,2

5,72+0.051X

R2= 60,4

2

Tabel 12. Gemiddeld wortelgewicht ingramwaarbijdehoogstelofopbrengstwordtgehaald.Witlofproeven, ROCZwaagdijk.
opbrengst/m2

1988

1989

1990

1991

gemiddeld

kwaliteitI

198

181

175

157

176

totaal

177

149

171

194

164

geven. Een grovere partij wortels heeft een geringere
spreiding en toont hierdoor uniformer.

Conclusies
De opbrengst per100 opgezette wortels stijgt bij een
toenemende worteldiameter.Tussen dejaren kunnen
bij wortels meteenzelfde diameter grote opbrengstverschillen voorkomen. Wanneer de lofopbrengst
wordt uitgedrukt in kg per m 2 , wordt de hoogste
opbrengst gehaald bij wortels gesorteerd opeen
doorsnede groter dan 3,50cm. Wortels van defractie 3,25-4,25 (of 3,25-4,50) geven de hoogste opbrengst per m trekbak. Hetlof vangrovere wortelsorteringen is uniformer dandat vanfijnere wortelsorteringen. Grove sorteringen daarentegen zijn
gevoeliger voor bruinepit.

Samenvatting
Van 1988t/m 1991is op Proeftuin Zwaagdijk het
effect van hetsorteren van witlofwortels, vanhet ras
Flash, opde kwaliteit, uniformiteit en opbrengstnagegaan. Het sorteren van wortels voorkomt datovertollig grond, bladresten ente kleine wortels worden
opgeslagen in de koelcel en biedt de gelegenheid
om fijne of grove sorteringen op verschillende tijdstippen optezetten.
De gemiddelde opbrengst per100 opgezette wortels

neemt toe metde worteldiameter. Wortels met een
diameter tussen de2,50-3,25 cm produceerden in dit
onderzoek totaal 10 kg lof per 100 wortels, terwijl
wortels met een diameter groter dan4,5cm bijnahet
dubbele produceerden, namelijk 19,5kglof per 100
wortels. Opvallend is de grote spreiding die tussen
de jaren kanoptreden. Deze liep optot 45% tussen
dejaren 1990 en1991.
Wordt deproduktie perm 2bekeken dan geven wortels met een diameter groter dan 3,50 cm en wortels
tussen de3,25-4,25 en3,25-4,50 gemiddeld overde
vierjaren dehoogste opbrengst.
Duidelijk is dat wortels met de fijnste sortering de
grootste spreiding in pit-en kroplengte geven.Een
grovere partij wortels heeft een geringere spreiding
en toont hierdoor uniformer. Wortels kunnen om
verschillende redenen fijn gebleven zijn bijvoorbeeld
doordat de stand ophet veld dikisgeweest, ersprake wasvaneenslechte bodemstructuur of de wortels zijn aangetast door eenziekte. Het resultaat is
een fijne wortel met een verschillende groeikracht
waardoor de pit- en kroplengte sterk kanvariëren.
Een nadeel vaneengrovere wortel is dat er meer
problemen ontstaan met een bruine pit. Deworteldiameter had geen effect ophetoptreden vanhetpercentage lof meteenholle pit.Deaanwezigheidvan
een holle of bruine pit had in dit onderzoek geen
effect op de pit- ofkroplengte.
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Summary
Research has been carried outatthe regionel experimental station Zwaagdijk into the effect of grading
the rootsofwitloof chicorycv 'Flash'on thequality,

16

uniformity and yield of the forced chicons from 1988
until 1991. Bygrading theroots before storagethe
rentability of storage canbe increased andit gives
the opportunity tooptimize theforcingperiod depending the rootsize. It is shown that average chicon
yield increases with increasing rootsize. Small roots,
size 2.5-3.25 cm, produced an average chicon yield
of 100gram andlarge roots, larger than 4.5cm an
average chicon yield of 195 gram. Between years
there can exist big differences in average chicon
yield. Comparing theyield of objects with different
minimum rootsize thehighestyield per m2 wasobtained with roots larger than 3.5cm. The highest yield
per m2 with graded roots was obtained with roots
between 3.25and4.25or 3.25and4.50cm. The
chicons of small roots were less uniform in core
length andchiconlength. Chicons oflarge rootshad
a higher percentage of brown cores, an internal
disorder.

Beheersingvan roodverkleuring bijwitlof
Control of red discoloration in witloof chicory
ir. G.vanKruistum, ing.A.R.Biesheuvel, PAGV, ir. R.C.F.M, vandenBroek, ROC Zwaagdijk en ing.
A.J.M. Embrechts, ROC Noord-Brabant

Inleiding
Inwendig roodisde laatstejaren bijmeerdere rassen
een hardnekkig probleem. Deze fysiologische afwijking kan binnen enkele dagen na de oogst inhet
handelskanaal zichtbaar worden. Op de veiling wordt
momenteel binnen 24uurnaaanvoer gecontroleerd
op roodgevoeligheid. Het behoeft geen betoog dat
roodverkleuring inhethandelskanaaldeexport negatief beïnvloed. Omde witloftrekkers meer ruimte te
geven, zijn de marges voor bruine pitwatopgerekt.
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld voor deperiode maart
en april rassen worden gebruikt, zoals Turbo en
Magnum, die veel minder roodgevoelig zijn. In het
praktijkonderzoek is nagegaan op welke wijze de
roodverkleuring tot eenacceptabel niveau kanworden beperkt.

Symptomen
Roodverkleuring vande krop is een verschijnseldat
meestal binnen enkele dagen na de oogst vande
krop optreedt, maar kanin extreme gevallen ook al
bij de oogst zichtbaar zijn. In de bladeren ontstaan
rode ingezonken plekjes inhetnerfgedeelte van het
blad, die later bruin kunnen verkleuren (VanKruistum en Embrechts, 1994). Roodverkleuring levert
veel problemen op na hetforceren later in het seizoen, vooral in maart en april. De roodverkleuring
begint indewatmeer naar binnen gelegen bladeren
van de krop (vandaar ook wel de term 'inwendig
rood'), maar treedt later ook indebuitenste bladeren
op. Deze rode plekken beginnen alsstippen die zich
later totvlekken uitbreiden enbevinden zich duidelijk
aan de bovenzijde vanhet blad, datwilzeggen de
kant diebijde krop naar binnen gekeerd is.Ze bevinden zich vrijwel zonder uitzondering inde basale
helft van het blad, maar zijn wel over de gehele
breedte ervan verspreid met eenwat hogere concentratie ronddebladnerven. Behalve tijdens delate

trek komt deze vorm van roodverkleuring ookvoor
tijdens devroege enmiddenvroege trek. Bijdezeer
vroege trek wordt incidenteel nogeenandere vorm
van roodverkleuring onderscheiden. In deze periode
zijn de diffuse rode vlekken echter langwerpigvan
vorm enlopen indelengterichting invooral de basale helft, maar soms ookwat meer naar detop,van
nujuist debuitenste bladeren van dekrop (uitwendig
rood). Deze vorm van roodverkleuring isinditonderzoek buiten beschouwing gelaten enwerd ookniet
waargenomen.

Oorzaken
Uit een anatomisch/morfologisch onderzoek komt
naar voren datinwendig rood eengevolg isvan het
knappen van melksapvaten,waarna oxydatie vanbestanddelen van hetmelksap inhet omliggende weefsel, de rode en later bruinrode kleur veroorzaakt
(Den Outer, 1991). Evenals deroodverkleuring in de
zeer vroege trekken kanhet knappen vande melksapvaten veroorzaakt worden door eenonbalans in
turgordruk tussen melksapvaten en omliggendeparenchymcellen. Aanheteinde vandetrek groeitde
krop voornamelijk door celstrekking; de cellen worden groter door wateropname. Melksapvaten kunnen
sneller water opnemen danhetomliggende weefsel
bestaande uit parenchymcellen. Dit leidt totverschillen in osmotische spanning waardoor melksapvaten
plaatselijk kunnen knappen. Een andere oorzaak kan
zijn datde wanden vande melksapvaten de snelle
groei door wateropname niet bij kunnen houdenen
mede door onvoldoende toevoer van calcium minder
sterk zijn.
Reerink (1994) concludeert in zijn literatuurstudie,
dat inwendig rood ontstaat door het stukgaan van
celwanden op verzwakte plekken. Dit kunnen de
wanden vandemelksapvaten zijn maar ook de wanden vanomliggende parenchymcellen. In het melksap komen enzymen voor dievervolgens fenolenuit
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het omliggende celweefsel kunnen oxyderen met als
gevolg derood enlater bruinrood wordende verkleuringen. In tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen oxydeert hetmelksap zelf dus niet.

Calcium
Aan heteinde vandetrek groeit dekrop voornamelijk door celstrekking. De cellen worden dan groter
door wateropname en de wanden kunnen op verzwakte plekken breken. Het stukgaan van celwanden
kan door een locaal calciumgebrek worden veroorzaakt. In het begin van detrek isveel calcium nodig.
Er vindt dan veel celdeling plaats en erworden nieuwe celwanden gevormd. Het calciumtransport naar
de krop isdan echter nog zeer beperkt. Vooral de in
die periode aangelegde celwanden, kunnen verzwakt
zijn. Ditkomt overeen methetgegeven dat roodverkleuring meestal zichtbaar isinhetoudste, onderste
deel van hetblad.

Kalium
Ook kaliumgebrek kanroodverkleuring veroorzaken.
Dit lijkt in tegenspraak methet hiervoor genoemde
calciumgebrek, maar behoeft niet zote zijn. Kalium
speelt een belangrijke rol bij de waterhuishouding,
bevordert de elasticiteit vande celwanden en heeft
invloed opdeenzymactiviteit. Zokandoor een kaliumtekort deactiviteit van hetenzym polyfenoloxydase toenemen waardoor een (rood)verkleuring sneller
kan plaatsvinden.
Ook bij aardappel nemen verkleuringsverschijnselen
toe (blauw) als gevolg van een tekort aan kalium
(Van Ittersum en Van Schaik, 1993). De behoefte
aan kalium is erg groot wanneer er sprake isvan
celstrekking endus van veel wateropname. Wanneer
aan heteinde van detrek een kaliumtekort optreedt,
wordt kalium uit oudere delen onttrokken. Ookdit
zou mede kunnen verklaren dat roodverkleuring in
de onderste delen van hetblad (van dekrop) plaatsvindt.
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Onderzoek
PAGV, ROC Zwaagdijk en ROC Noord-Brabant
hebben ineengroot aantal proeven geprobeerdom
de roodverkleuring tebeperken oftevoorkomen door
het treffen van maatregelen tijdens de trek enhet
conditioneren van hetlofdirect nadeoogst.

Resultaten PAGV1992
Uit onderzoek inapril/mei 1992 kwam naar voren dat
vooral hetkropgewicht bijdeoogst van invloed is op
het optreden van inwendig rood. Relatief jonger
geoogst lofisminder gevoelig voor hetoptredenvan
inwendig rood (figuur 5).Andere getoetste factoren
dan eenhogere EC-waarde tijdens detrek ofverhoging vande EC-waarde tot 4 mS/cm in de laatste
week van detrek, verlaging vandeforceertemperaturen aan het einde vande trek of afdekking met
plastic folie,waren niet van invloed.
Als het optreden van inwendig rood tot een aanvaardbaar niveau moet worden teruggebracht, kan
dit grote consequenties voor de lofproduktie hebben
(zie figuur 5). Oogsten op eentijdstip datde roodindex opmaximaal 20komt, betekende indit onderzoek oogsten bij een kropgewicht van circa 100
gram (minder dan 40kglofperm 2 trekoppervlak).

Resultaten PAGV1993
Op 16 april 1993is op het PAGV een forceerproef
ingezet met vier verschillende forceerregimes:
1. oplopend van12°Cbijde start naar 22°C water
bij einde trek;
2. afnemend van22°C bijdestart naar 12°C water
bij einde trek;
3. continu 17°C water - 14°C lucht;
4. continu 15°C water - 12°lucht.
Bij het oplopende c.q. afnemende forceerregime
werd de luchttemperatuur steeds 3°C lager afgesteld. Alsvoeding tijdens detrek ishet PAGV-schema gebruikt. Binnen de forceerregimes zijn EC-waarden (2 of 4) gevarieerd, is een CaCI2-behandeling
(40 gram per m 2 trekoppervlak) geg'even bij het
opzetten of is drie dagen voor de tweede oogst de
pomp stilgezet ('droogtrekken'). Het gebruikte ras
Rinof is in de loop van meiop drie tijdstippengeoogst. Nade oogst ishetlofgedurende één week
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Figuur 5. Verband tussen het kropgewicht (in kgper 100kroppen) enhet optreden vaninwendig rood (roodindex: 0 = geen aantasting,
100 =volledige aantasting). Ras:cv.Rinof, inzetdatum 2,4en6april 1992. Oogstdatum:28april. Lofbeoordeeld op 14mei,na
opslag bij5°Ctot6meien12°Ctot14mei. PAGV-Lelystad, 1992.
Tabel 13. Invloed forceerregime, oogsttijdstip, EC-waarde, CaCI2 endroogtrekken ophetoptreden vaninwendig rood en bruinrand in de
nabewaring (één week bij 12°C). PAGV, mei1993,cv.Rinof.

object

kropgewicht(g)

roodindex*

rood

rapportcijfer"
bruinrand

algemene indruk

12-->22°C
22-->l2°C
17°W-14°L
15°W-12°L

154
160
159
156

72
66
57
51

4,0
5,0
5,5
6,4

6,2
5,3
6,8
7,8

4,5
5,1
5,5
6,3

oogst1
oogst2
oogst3

123
157
191

29
72
85

6,8
5,1
3,8

8,2
6,3
5,2

6,7
5,4
4,1

EC 2
EC 4
CaCI2
'droog'

160
157
161
151

66
59
63
59

4,8
5,5
5,5
5,1

6,2
6,8
6,4
6,7

5,0
5,7
5,5
5,4

Roodindex:0 =geen aantasting; 100=alle kroppen zwaar aangetast.
Rapportcijfer: 1=sterk aangetast/zeer slecht; 9=niet aangetast/zeer goed.
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nabewaard bij12°C.
Ook uitditonderzoek komt naar voren dathetoogsttijdstip de grootste invloed heeft: jong oogsten bij
een relatief laag kropgewicht van gemiddeld 123
gram gaf de minste problemen met roodverkleuring
(rood-index 29). Hetniveau vanroodverkleuringkan
verder in enige mate worden verlaagd door rustigte
forceren (trekduur wordt dan vier weken) bijeen
temperatuur van 15°C water en 12°C lucht (tabel13).
Andere behandelingen als een oplopende of een
afnemende watertemperatuur tijdens de trek, verhoging van de EC naar 4, 'droogtrekken' of een
bespuiting met CaCI2, sorteerden weinig tot geen
effect.

1. forceertemperatuur

Resultaten ROCNoord-Brabant 1993

*16°C lucht, 17°C water
*14°C lucht, 17°C water
2. voedingsschema
: *kalksalpeter (EC=2mS/cm)
•kalisalpeter (EC=2mS/cm)
3. oogsttijdstip
: drie oogsttijdstippen met
interval van twee dagen
eerste oogst isjuist onrijp
tweede oogst isoptimaal
derde oogst isoverrijp
circulatieperiode proceswater:
twee dagen voor eerste oogst trekbakken van
systeem afkoppelen ('droogtrekken') versus niet
afkoppelen (ééndagvoor respectievelijk eerste,
tweede en derde oogst)
uitstalleven
:*1 week bij 1°C
*1 week bij 12°C

Inhet onderzoek opROC Noord-Brabant zijn vijf factoren onderzocht, te weten:

Binnen één uur na de oogst werd de witlof inde
uitstallevencel weggezet.

tyd(dagan)bi|14*C
24
26
•I
h-

21
23
tijd(dag«i)

21
23
tijd(dagan)bij 16'C

- O 16*C* calciumnüraal -O- 14*C• calcium«*™«!
- * - 18'C * kaliumnüraat - a - W C * kaUumratraal

Figuur 6A/B. Roodindex (0 = geen aantasting; 100 = alle kroppen zwaar aangetast) na één week nabewaren bij T C van de kroppen (cv.
Rinof). Trekduur 21, 23 of 26 dagen bij 16 of 14°C lucht- en 17°C watertemperatuur. Voedingsoplossing alleen kalksalpeter
of alleen kalisalpeter bij een EC van 2. ROC Noord-Brabant, april 1993.
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Tabel 14.Witlof - inwendig rood 1993, Breda. Kropgewicht (g), inwendig rood-index en beoordeling op bruinrand per objekt (gemiddeld
overwelennietdroogtrekken),cvRinof.
forceertemperatuur

voedingsschema

oogsttijdstip

uitstalleven

kropgewicht(g)

inwendig
rood-index

bruinrand

16°Clucht
17°Cwater

kalksalpeter

na21 dagen

1°C
12°C

143
147

65

7,3

95

4,0

rc

164
157

78
94

7,3
4,0

170
169

90
99

6,8
2,3

156
155

54
97

8,3
5,8

1°C
12°C

166

62

169

98

8,3
4,8

rc

186
181

84

6,5

12°C

99

2,5

35
77

8,0

40
80

9,0
7,0

80
100

7,5
4,0

na23dagen

12°C

kalisalpeter

na25dagen

rc

na21 dagen

12°C
1°C
12°C

na23dagen
na25dagen
14°Clucht
17°Cwater

kalksalpeter

na21 dagen
na23dagen
na25dagen

kalisalpeter

na21 dagen
na23dagen
na25dagen

rc

125

12°C

125

rc
12°C

143
141

rc

182

12°C

198

7,5

rc

145

15

8,5

12°C

146

88

6,5

rc

146

8,5

12°C

160

43
91

rc

178
189

73

8,0
3,8

12°C

98

4,5

Inwendigroodindex : 0 =geenaantasting;100=allekroppenzwaar aangetast.
Bruinrand
: 0 =extreemveelbruinrand;9=geenbruinrand.

Als ras werd cv. Rinof gebruikt (wortelteelt PAGVLelystad). De start van de trek was op 10 maart
1993. Deoogstdata vielen op31 maart, 2 april en 4
april; de trekduur bedroeg respectievelijk 21, 23en
25 dagen. Het lof is na het uitstalleven beoordeeld
op inwendig rood. Een totaal-overzicht van deresultaten is weergegeven in tabel 14.Hierbij is gemiddeld voor welen niet 'droogtrekken', omdat hiervan
geen invloed aantoonbaar was.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij een bemesting vanalleen kalisalpeter tijdens detrek, tijdig
oogsten en directe opslag van hetlofnadeoogstbij
1°C, de roodverkleuring kan worden beperkt; een
roodindex van 15 bijeenkropgewicht van gemiddeld
145 gram (bij eenforceerregime van 17°Cwater 14°C lucht). Bijeenlagere luchttemperatuur vindtde
groei geleidelijker plaats waardoor hetoptredenvan

roodverkleuring wordt gereduceerd (figuur 6A). Omdat er vanuit wordt gegaan dat wel op hetzelfde
tijdstip wordt geoogst, betekent een temperatuursverlaging ookvooral oogsten ineenjonger stadium bij
een lager kropgewicht. Dit wordt zichtbaar wanneer
door middel van verschuiving van de groeicurve
(Reerink, 1993), wordt gecorrigeerd voor hetontwikkelingsstadium waarin de krop zich bevindt (figuur
6B). Debeïnvloeding door deforceertemperatuur is
dus gering.

Resultaten ROCZwaagdijk 1992/1993
Uit onderzoek door ROCZwaagdijk is aangetoond
dat voeding tijdens detrek hetoptreden van (inwendig) rood en ook lage temperatuurbederf kan beïnvloeden. Hierbij isechter ook de temperatuur van
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Tabel 15. Roodindex* van cv. Monitor, geforceerd op verschillende voedingsoplossingen en direkt voor (gedurende 24 uur) en nade
oogst geplaatst bijverschillende temperaturen. Forceertemperaturen: 18°C water bij 16°C lucht. ROC Zwaagdijk, januari 1993.
voeding

temperatuur
voor
oogst

1

6

temperatuur( ' 0 nad eoogst"
12
18/1/15

1/15

kalksalpeter

12
16
20

24
21
17

24
39
30

77
68
41

61
40
40

38
56
47

kalisalpeter

12
16
20

17
5
13

11
14
13

61
55
21

31
32
15

10
10
9

PAGVschema

12
16
20

7
9
8

12
22
21

62
74
35

36
45
20

10
13
10

* Roodindex: 0=geen aantasting; 100 = alle kroppen zwaar aangetast.
" Temperatuur nadeoogst respectievelijk 1, 6, 12°C gedurende 6dagen; één dag 18°C, vier dagen 1°C, gevolgd door vier dagen 15°C
of vijf dagen r e , gevolgd door vier dagen 15°C.
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RELATIEVE PITLENGTE

Figuur 7. Relatie tussen de relatieve pitlengte enhetoptreden vaninwendig rood bijverschillende oogsttijdstippen van hetlof.(0= geen
aantasting; 100=alle kroppen zwaar aangetast). Naar: J.A.Schoneveld, 1993.
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belang waarbij het lof wordt geoogst, alsmede het
temperatuurregime direct nade oogst. Opdeveilingen wordt momenteel niet dieper gekoeld dan tot4 à
6°C. Deinwendig rood-aantasting wasgering bijlof
dat direct nadeoogst wordt bewaard bijlagere temperaturen. Bemesting metkalisalpeter ofvolgenshet
PAGV-schema vermindert hetoptreden van inwendig
rood in vergelijking meteenbemesting metkalksalpeter (tabel 15).Opvallend is dat een temperatuur
voor de oogst van20°C, vooral bij een nabewaring
van 12°C,de roodverkleuring sterk reduceerde. In
latere proeven met andere rassen werdditeffect niet
meer waargenomen (VandenBroek, 1995). Ook is
het effect van de wortelherkomst van cv. Rinof op
het optreden van rood bestudeerd. Hieruit kon echter
geen relatie metonder andere het drogestofgehalte
en hetgehalte aan macro-elementen vande wortel
worden afgeleid.
Invloed pitlengte
Zowel bij vroeger oogsten als bij het hanterenvan
een lagere trektemperatuur is de reductie vanhet
optreden van roodverkleuring het gevolg vaneen
minder volgroeide krop. Hoewel ernatuurlijk ook een
verband is met het kropgewicht, is roodverkleuring
vooral gerelateerd aande lengtegroei. Het sterkste
causale verband blijkt dan ookte bestaan metde
lengte vandepit(figuur 7).Bijeen relatieve pitlengte
van 45%blijft de roodindex beperkt tot een aanvaardbaar maximum van20. In dit onderzoek komt
verder naar voren datbijgelijke pitlengte, een oudere krop vanoogst 3 gevoeliger is voor roodverkleuring dan eenjonge kropvan oogst 1 (zie figuur7).

Discussieenconclusies
Evenals enkele andere fysiologische kwalen lijkt
inwendig rood bijwitlof, direct ofindirect, temakente
hebben meteen verstoring vande K- en Ca-huishouding. Ditgaat gepaard met een verstoring vande
waterbalans indezich ontwikkelende krop en het als
gevolg hiervan knappen van grotere offijnere vertakkingen van melksapvaten. Gebleken is dat ookde
voeding tijdens detrek van invloed is.Door vermindering vande Ca-concentratie in de voedingsoplossing enverhoging van deK-concentratie indetweede helft vande trek, koneenaanzienlijke reductie

van de roodverkleuring worden bewerkstelligd (Sarrazin, 1993). Met het kalirijke PAGV-schema werd
echter eveneens eengoed resultaat behaald, maar
werd een minder sterke reductie in roodverkleuring
waargenomen (Van den Broek, 1993). Diteffectvan
K op vermindering vande roodverkleuring wordt in
literatuuronderzoek voor een groot deel^verklaard
(Reerink, 1994).Aanvullend fundamenteel onderzoek
lijkt gewenst om nate gaan hoeonder verschillende
omstandigheden K en Ca worden opgenomen c.q.
uit de wortel worden geredistribueerd en tijdens de
trek over dekrop worden verdeeld. Ook zijn er aanwijzingen datdeN-voeding tijdens dewortelteelteen
rol kan spelen (Van Kruistum enBiesheuvel, 1995).
De lijn dieuithetpraktijkonderzoek naar voren komt
isdathetloftijdig moet worden geoogst. Forcerenbij
een lagere temperatuur betekent dat de kropgroei
geleidelijker plaatsvindt en menin het algemeen bij
een lager kropgewicht en een wat kortere pitzal
gaan oogsten. Gebleken is dat de invloed vande
forceertemperatuur op zich, erg beperkt is (figuur
6B). Ook de EC-waarde vandevoedingsoplossing is
geen stuurvariabele om roodverkleuring teverminderen. Verschillende herkomsten van hetzelfde roodgevoelige ras Rinof gaven ookverschillen in roodverkleuring tezien (Van den Broek, 1995).Opbasis van
een wortelanalyse konhetverschil in reactie echter
niet goed worden verklaard. Indien vrij jong wordt
geoogst bij eenpitlengte van maximaal 45% en direct na de oogst het lof wordt teruggekoeld naar
1°C, blijft de roodverkleuring binnen de normen.De
lofproduktie is hierbij 10à 15% lager ende kroppen
van bepaalde rassen kunnen ookminder mooi ogen
(minder goed gevuld). Indien niet of onvoldoende
kan worden voldaan aan bovengenoemde voorwaarden, moeten roodongevoelige rassen worden gekozen. Deze rassen hebben echter weer andere beperkingen zoals het optreden van bruinepit.

Samenvatting
Inwendig rood isdelaatste jaren bijsommige rassen
een hardnekkig probleem. Inwendig rood is een
fysiologische afwijking en kan, afhankelijk vande
bewaartemperatuur van hetlof,reeds binnen enkele
dagen na de oogst in het handelskanaal zichtbaar
worden. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat
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jong oogsten bijeenpitlengte van maximaal 45%en
direct daarna inkoelen tot 1°C, de belangrijkste factoren zijn om roodverkleuring tot een minimum te
beperken. Daarnaast is ookeenlagere luchttemperatuur tijdens detrek en eenkalirijke voedingsoplossing vanbelang om roodverkleuring te verminderen.
Een belangrijke consequentie van deze maatregelen
is datdelofproduktie met tenminste 10% wordt verlaagd.

Kruistum, G. van en A. Embrechts. Witlof: Roodverkleuring
harder aanpakken. Groenten en Fruit/Vollegrondsgroenten 9
(4), p. 20-21 (1994).
Outer, R.W. den. Association of laticifer rupture with red discoloration of witloof chicory {Cichorium Intybus L), ongepubliceerd(1991).
Reerink, J.A. Onderzoek naar factoren en processen die de
produktie en kwaliteit van witlof beïnvloeden. Verslag 170, CABO-DLO,Wageningen, 174 p.(1993).
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Red discoloration (RD) can bring about considerable
qualityproblems atcertain common used varieties of
witloof chicory in The Netherlands. It is a post harvest physiological disorder. Inresearch different treatments during andjust after forcing were applicated
and afterwards thechicons were examined on RDdamage. Nutrition with excessive amounts ofpotassiumnitrate during hydroponic forcing can limit RD-damage.
However RD is most strongly influenced byharvest
time and temperature treatment just after harvest.
When chicons areharvest in a younger stage ata
lenght of the central axeof45 % andplaced ata
temperature of 1°Cjust after harvest, RD-damageis
almost notshown. Asa consequence of these measures chicon yield is decreased with at least 10 %.
Application ofa closed cooling chain bygrowers,on
auctions and by traders, can substantial improve
shelf life ofthe chicons.

Invloed vandestikstofvoorziening tijdens dewortelteelt op de
trek van witlof op lössgrond
Effectofnitrogen application duringrootgrowthonwitloofchicoryonloessialsoil
ing. S.Postma, ROCVredepeel, ing. P.M.T.M. Geelen, ROCWijnandsrade, ing.A.J.M. Embrechts en C.
van Dongen, ROCNoord-Brabant

Inleiding
Lössgronden kunnen gedurende het teeltseizoen
aanzienlijke hoeveelheden stikstof naleveren. Als
gevolg daarvan zaleenwitlofgewas nogveel stikstof
opnemen, watresulteert ineensterke produktievan
het loof eninhoge N-gehalten indepen. Deinvloed
van stikstof opeenwitlofgewas ismeervoudig. Zowel
tijdens deteelt alstijdens detrek bepaalt stikstof de
opbrengst endekwaliteit vanhetteoogsten produkt.
Daarnaast blijkt uit onderzoek in Frankrijk en Nederland (Van Kruistum en Titulaer, PAGV Jaarboek
1990/1991, publikatie nr.58)dat naarmate het stikstofgehalte in de pen hoger is, de kans op natrot
toeneemt.
In veldproeven zijn gedurende dejaren 1991, 1992
en 1993diverse N-objecten aangelegd, waarbij zoweldepennenteelt alsdetrek zijn beoordeeld.

op verschillende momenten, aldanniet opbasisvan
de voorraad minerale Nindebodem,indelaag 0-60
cm minus maaiveld bemest. Gedurende hetseizoen
werd regelmatig de hoeveelheid minerale N inde
laag 0-90cm gemeten.Aandehand vandestikstofbemestingen ende hoeveelheden minerale Ninde
bodem zijn benuttingen en balansen voor stikstof
berekend. In tabel 16is eenoverzicht gegevenvan
de objecten en in tabel 17 vande werkelijk uitgevoerde bemestingen indeonderzoeksjaren.
Indien debodemvoorraad voldoende hoog wasin de
laag 0-60cmminus maaiveld, werd geen aanvullende bemesting uitgevoerd. In 1992wasdit het geval
voor deoverbemesting begin juli voor alle betreffende objecten enin 1993 voor object Eeveneens voor
de overbemesting begin juli.
De overige proefveldgegevens zijn intabel 18weergegeven. In 1991 werd hetrasRinof uitgezaaid enin
1992en 1993 hetras Salsa.

Proefopzet en uitvoering
Op ROCWijnandsrade is gedurende dejaren 1991,
1992 en 1993 oplössgrond eenproef uitgevoerd met
verschillende stikstofbemestingsobjecten. Hierin werd

Resultaten wortelteelt
Niet in alle jaren is de opbrengst vande teeltbepaald. In 1992waren deoogstomstandigheden dus-

Tabel 16. OverzichtobjectenenN-bemesting inkgper hectareopverschillende tijdstippen.Witlof, ROCWijnandsrade.
object
A
B
C
D
E

voorjaar1'
0
70 - N-mineraal
70 - N-mineraal
70 - N-mineraal
140 - N-mineraal

beginjuli2'

beginaugustus

begir september

0
140 - N-mineraal
140 - N-mineraal
140 - N-mineraal
140 - N-mineraal

0
0
140
140
0

0
0
0
140
0

1)
2

N-mineraal invoorjaar,
' N-mineraal injuni.
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Tabel 17. Overzicht toegepaste N-bemesBngen in kg N per hectare in 1991, 1992 en 1993 voor de diverse objecten. Witlof, ROC
Wijnandsrade.

object
A
B
C
D
E

1991
0
12
12
12
82

voorjaar
1992 1993

0
27
27
27
97

Tabel 18. Overzicht proefveld

1991

0
25
25
25
95

beginjuli
1992

0
18
18
18
18

beginaugustus
1991 1992
993

1993

0
0
0
0
0

0
12
12
12
0

0
0
140
140
0

0
0
140
140
0

0
0
140
140
0

begin september
1991
1992 1993

0
0
0
140
0

0
0
0
140
0

0
0
0
140
0

enteeltgegevens.Witlof, ROCWijnandsrade.

jaar

1991

1992

1993

ras

Rinof
25 mei
wintertarwe

Salsa
18 mei
wintertarwe

Salsa
11 mei
wintertarwe

7,0
1,7
70
18

6,7
1,7
68
20

83
31

22 mei
8juli
5augustus
16september
26november
5februari1993
23maart1992
14°C
14°C
17°C
16°C
12februari1992
12april1992

20 mei
10 juli
6augustus
2september
10 december
17januari1994
1maart 1993
14°C
14°C
17°C
16°C
3 maart1993
24maart1993

zaaidatum
voorvrucht
pH-KCI
6,9
organischestof%
1,7
Pw-getal
K-HCI
N-bemesting voorjaar
beginjuli
beginaugustus
beginseptember
oogstdatum
21 Januar 1992
trekdata 1 etrek
2e trek
temperatuur
1 e trek
2e trek
lucht
1 e trek
temperatuur
2e trek
water
1 e trek
oogstdata
2e trek

danig slecht dat de opbrengstbepaling van het gewas alleen in object A werd uitgevoerd. Er leken
toen geen opbrengstverschillen te bestaan. De opbrengstgegevens hebben betrekking opdewitlofpennen en niet op de loofmassa. In de berekeningen
van de stistofbalansen en benuttingen is hiermee
ook geen rekening gehouden. Intabel 19 zijn de opbrengstgegevens weergegeven vande diverse objecten over deverschillende jaren enin figuur 8de
opbrengstgegevens perobject over dejaren 1991en
1993.
Ondanks verschillen inopbrengst tussen deobjecten
in deafzonderlijke jaren bleken gemiddeld over 1991
en 1993 deze verschillen tussen de objecten niet
significant te zijn. Een lichte tendens valt waar te
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18 mei
6juli
12augustus
6september
27oktober
1februari1994
14°C
14°C
17°C
16°C
9februari 1994
23februari1994

nemen: extra stikstof tot en met begin augustus
deed de opbrengst toenemen. De extra N-gift in
begin september had geen invloed meer op de
penopbrengst en leek zelfs licht negatief tewerken.
Het aantal trekbare pennen werd niet beïnvloed door
verschillen instikstofbemesting.
Het gewicht van detrekbare pennen in 1993 varieerde wel en de verschillen waren significant. Deze
verschillen leken gecorreleerd te zijn aanhetaantal
trekbare pennen, maar gemiddeld over beide jaren
waren deverschillen niet significant. Wel werd het Ngehalte van depen sterk beïnvloed door debemesting. Zelfs zonder N-bemesting (object A) laghet Ngehalte opeen zeer hoog niveau. Het toedienenvan
meer stikstof deed hetN-gehalte indewortel verder
toenemen. Door een verhoogde voorjaarsgift nam

Tabel 19. Opbrengst in tonnen perhectare, percentage drogestof (ds%), percentage stikstof opdrogestofbasis (N%) entrekbare ($>3
cm) pennen (pengewicht ingrammen en aantal induizendtallen) voor de diverse objecten inde jaren 1991, 1992 en 1993 (* =
niet bepaald). Witlof, ROC Wijnandsrade.
$ >3 cm
pengew.

aantal

232
234
252
236
252
23

179
170
171
178
160
16
139
*
*
*

0,09

216
*
*
*
*
•

22,1
21,9
21,2
20,2
21,6

1,27
1,33
1,51
1,58
1,54

249
214
250
218
242

138
159
139
152
144

0,5

0,18

17
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opbrengst
ton/ha

ds%

N%

A
B
C
D
E
LSD

42,4
40,8
43,4
42,9
41,4

24,8
24,6
24,5
23,9
24,7

1,11
1,19
1,40
1,49
1,33

U

0,19

A
B
C
D
E
LSD

32,3

*
*
*

23,1
23,0
22,0
21,5
21,9

1,36
1,36
1,57
1,67
1,50

•

1,0

A
B
C
D
E

37,0
36,6
36,8
35,5
37,3
2,8

jaar/object
1991

1,9

1992

•

1993

LSD

trekb.

gew.

aant.

H 260
E
0

cd
s.
"c
o

O

O
O
O

e
(8

Figuur 8. Gemiddelde opbrengst totaal (ton per ha), trekbare pennen (ton per haen aantal per ha) en gewicht van detrekbare pennen in
grammen voor diverse objecten (gemiddeld van 1991 en1993). Witlof, ROC Wijnandsrade.
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het N-gehalte toe met gemiddeld 0,2%. Het drogestofgehalte van depen nam daarentegen af naarmate de N-bemesting hoger was. Ditwashet ene jaar
in sterkere mate het geval dan hetandere jaar.

Verloop minerale stikstof in debodemenN-balans
Voor het bepalen vande N-balans is vooraf, gedurende ennahetteeltseizoen dehoeveelheid minerale stikstof indebodem gemeten. In tabel 21 zijnde
gevonden hoeveelheden minerale Ninde laag0-90
cm minus maaiveld weergegeven.

Stikstofbenutting
In de proef werden diverse hoeveelheden N toegediend. In sommige objecten kwam de totale N-gift
boven de 200kg Nper hectare uit. Daarnaast trad
mineralisatie op, zodat de totale N-voorziening in
sommige objecten aanzienlijk was. De mate waarin
de witlof de aanwezige stikstof heeft kunnen benutten, isintabel 20 weergegeven.
De N-benutting isals volgt berekend:
N-benutting =((N-opname 1- N-opname 2)/ N-gift)*
100%

De hoeveelheden minerale N in de bodem varieerden perobject enperjaar sterk alsgevolg vanverschillen in bemesting en mineralisatie. Duidelijk
kwam naar voren datde zwaarst bemeste objecten
de hoogste hoeveelheden minerale Ngedurendehet
teeltseizoen lieten zien. Veel vande extra aangevoerde N,die na begin juli werd toegediend, werd
niet opgenomen en bleef achter in de bodem. De
objecten zonder zware overbemesting in augustus
en/of september (A,Ben E) lieten na hetgroeiseizoen een aanzienlijk lager hoeveelheid rest-stikstof
zien danobjecten CenD,dieweleenzware overbemesting hebben gehad. De N-balans werd doorde
geringe opname c.q. slechte benutting vande extra
aangevoerde stikstof negatief beïnvloed. In tabel 22
staan deN-balansen voor dediverse objecten weergegeven. De N-balans isals volgt samengesteld:
(N-mineraal najaar + N-opname) - (N-mineraal voorjaar + N-gift).

N-opname 1 betreft de opname van het bemeste
object en N-opname 2 betreft de opname van het
onbemeste object (object A). De N-gift betreft de
toegediende stikstof viakunstmest. De opname heeft
betrekking op dewortel.
De benutting van detoegediende stikstof was in het
algemeen aan de lage kant. Dit kan grotendeels
toegeschreven worden aan desterke levering uit de
bodem, waardoor hetonbemeste gewas ook goedin
staat is geweest de N-behoefte te dekken. Hetverhogen vandeN-gift tenopzicht van hetadvies leidde metname in object E(een vroege verhoogdeNgift), tot eenbetere benutting. Hetverhogen van de
N-gift leidde echter niet zozeer tot hogere opbrengsten aantrekbare pennen, maar weltot een hoger
N-gehalte inde pen.

De balans geeft eenglobale indruk van grotendeels
niet vastgestelde winst- enverliesposten (mineralisatie, vervluchtiging en uitspoeling). Een negatieve
waarde geeft aan dat gedurende het teeltseizoen
minerale stikstof isverdwenen uitdelaag 0- 90 cm.
Het is moeilijk aante geven waar deze stikstof is
gebleven. Duidelijk kwam naar voren dat naarmate
meer stikstof via kunstmest werd toegediend, de

Tabel20. N-benuttingvanwitlof bijverschillende bemestingsniveaus indejaren 1991en 1993.Witlof,ROCWijnandsrade.
1991
object

B
C
D
E
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N-opn.1

N-opn.2

119,3
148,2
152,6
135,7

116,4
116,4
116,4
116,4

1993
N-gift

30
170
310
100

ben.%

N-opn.1

N-opn.2

9,7

105,2
117,2
113,2
122,8

103,6
103,6
103,6
103,6

18,7
11,7
19,3

N-gift

37
177
317
95

ben.%

4,3
7,7
3,0
20,2

Tabel 21. Overzicht N-mineraal in de laag 0-90 cm minus maaiveld gedurende dejaren 1991,1992 en 1993voor de diverseobjecten.
Witlof, ROCWijnandsrade.

jaar/object
1991

A
B
C
D
E

febr.
58
58
58
58
58

21-5

138
138
138
138
138

LSD
1992

A
B
C
D
E

18-5

80
80
80
80
80

LSD
1993

A
B
C
D
E

20-3

46
46
46
46
46

LSD

2-7

13-9

9-1-92

131
231
231
231
293

15
18
52
52
20

8
12
68
123
27

22

18

20

22-6

3-8

218
233
233
233
276

135
153
153
153
227

49
44
185
185
82

31
24
61
153
38

30

14

43

25

4-8

6-9

116
146
146
146
209

29
28
28
28
61

9
9
160
160
15

25
19
98
151
31

10

7

30

30

22-6

31-8

14-12

12-11

Tabel22. N-balansinkgNperhectarevoor delaag0-90cmminusmaaiveldvandiverse objecten indejaren 1991en 1993. (In 1992is
geenopbrengstbepaaldvandeobjectenB,C,DenE,waardoorgeenN-opname isberekend).Witlof, ROCWijnandsrade.
object

A

1991
1992
1993

66
-6
95

B

C

D

43

-12

-93

55

23

-59

balans minder positief c.q.negatiever werd; er verdween minerale stikstof uitdelaag 0- 90cmminus
maaiveld.

Het trekken vandepennen
Van de diverse objecten werden de witlofpennen
opgezet voor de trek. De eerste trek vond overwegend injanuari/februari plaats ende tweede trek in
februari/maart op ROCNoord-Brabant te Breda. In

E
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tabel 23 zijn detrekresultaten vermeld voor de eerste en tweede trek in dejaren 1991,1992 en 1993.
De invloed van stikstof opde trekresultaten gafin
vrijwel alle jaren een zelfde trend tezien. Verschillen
tussen deeerste entweede trek waren echter maar
beperkt en niet eenduidig, wat mede veroorzaakt
werd door de variabele trektijdstippen. Gemiddeld
genomen over alle jaren leidde hetverhogen vande
stikstofgift tijdens de teelt tot een lagere opbrengst
aan witlofkroppen. Er moet echter worden bedacht
dat de resultaten sterk werden beïnvloed doorde
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Tabel 23. Trekresultatenjanuari/februari (1)enfebruari/maart (2): lofopbrengst totaal enklasse Iinkgper 100 wortels, percentage klasse
I enpercentage uitval. Witlof, ROC Wijnandsrade.
object
totaal

lofopbrengst(kg/100wortels)
klasseI
% klasseI
2
1

1

2

1

14,1
13,8
14,8
13,0
14,7

11,9
12,2
13,0
10,5
12,7

12,9
13,0
13,9
11,9
13,7

9,6
10,1
11,1
8,0
9,8

2,5

3,1

2,8

15,3
15,7
15,5
15,8
13,2

18,8
18,0
16,6
18,3
15,3

2,0

uitval%
2

1

2

91,5
94,1
93,8
91,9
92,8

81,5
83,0
83,8
75,8
76,2

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

1,0
2,7
3,5
4,1
2,4

3,1

6,6

11,5

4,0

3,4

14,9
15,4
15,1
15,6
12,8

18,7
17,8
16,2
17,8
15,0

97,3
98,6
96,8
98,5
96,5

99,5
98,9
97,5
97,1
98,0

0,4
0,0
0,8
0,8
1,5

1,0
0,2
2,5
0,8
2,2

3,8

2,2

4,0

4,0

2,7

2,2

2,6

14,0
14,3
12,9
12,5
13,2

15,8
14,0
12,2
8,1
14,0

12,3
13,2
9,8
9,5
11,0

15,0
12,8
10,6
6,1
13,0

87,6
92,2
76,4
74,9
83,1

95,2
90,9
86,8
72,3
92,9

33,2
36,5
37,1
36,4
38,6

13,4
26,6
70,0
50,0
41,7

2,9

2,3

3,0

9,4

10,2

35,2

32,4

1991
A
B
C
D
E
LSD
1992
A
B
C
D
E
LSD
1993
A
B
C
D
E
LSD

2,1

slechte trekresultaten diebehaald zijn bijdetweede
trek van 1991en1993van object D.In 1993 namde
opbrengst aan witlofkroppen het sterkst af bijhet
verhogen vandeN-bemesting bijdeteelt. In figuur9
zijn de opbrengstresultaten over de verschillende
jaren weergegeven.
De sterkste invloed hadde verlate N-gift vanbegin
september (object D) waardoor de opbrengst zeer
nadelig werd beïnvloed.
In figuur 10is hetN-gehalte vandepen (opdrogestof-basis) en het uitvalpercentage aanwitlof weergegeven.
Naarmate de N-gift hoger was,werden naast een
lagere produktie ook minder kroppen in klasse I
geoogst en namhetpercentage uitval toe.In1993
was de uitval aan kroppen extreem hoog, wat vermoedelijk eengevolg wasvaneen bacteriebesmetting.
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Conclusies
Een ruime N-voorziening tijdens de teelt vanwitlof
leidt tot hoge gehalten N-totaal in de wortel. Het
achterwege laten van een N-bemesting geeft alhoge
stikstofhoeveelheden indewortel. Het verhogenvan
de stikstofvoorjaarsgift of extra overbemesten leidde
niet toteen hogere opbrengst trekbare pennen.
De benutting van de kunstmeststikstof was inhet
algemeen laag en veel toegediende stikstof werd niet
teruggevonden inde laag 0-90cm minus maaiveld.
De extra toegediende stikstof boven hetadvieskan
als onnuttig worden beschouwd en zal tot grotere
rest-stikstof leiden.
Het verhogen vande N-gift boven het advies leidt
eveneens tot slechtere trekresultaten. Naast een
lagere opbrengst aan kroppen, neemt dekwaliteit af
endekans opuitval aan kroppen toe.

lof

klasse I

% klasse I

15.00

Figuur 9. Gemiddelde lofopbrengst inkgper 100 pennen totaal enklasse Ienpercentage klasse I.Witlof, ROC Wijnandsrade.

%N

% uitval

co

>
0s"

Figuur 10. N-gehalte indepen enuitvalpercentage witlof voor dediverse objecten. Witlof. ROC Wijnandsrade.

31

Samenvatting

Summary

In dit onderzoek zijn de effecten vandiverseN-bemestingen, aldanniet gedeeld, oplössgrond onderzocht. Stikstofhuishouding vandegrond enteelt-en
trekresultaten in kwantitatieve en kwalitatieve zin
werden beoordeeld. Deopbrengst aan trekbare pennen enpengewicht werden niet significant beïnvloed
door een verhoogde ofgedeelde N-bemesting, indien
deze voor half augustus werd toegediend. Laat toedienen van stikstof deed deopbrengst afnemen. Het
N-gehalte vandepennamsterk toeenlagopzeer
hoge niveaus, zelfs bij achterwege laten vaneen Nbemesting. Debenutting van detoegediende stikstof
was inhetalgemeen laag ennaarmate de N-bemesting groter was, namde hoeveelheid residuaire stikstof inhetnajaar indebodem sterk toe.

In this study theeffects were examined ofvariousN
applications, split or otherwise, onloessial soil. The
levels ofnitrogen inthe soil and growing and forcing
results were evaluated in both a quantitative and
qualitative sense. The yield of forceable rootsand
root weight wasnot significantly affected by anincreased or split application of a nitrogen dressing, if
applied before mid-August Late application ofnitrogen ledtoa reduction inyield. The nitrogen content
of the root radically increased andwas at very high
levels, even when a nitrogen dressing was omitted.
The utilization of the applied nitrogen was generally
speaking lowandthegreater thenitrogen application, thegreater theincrease in thelevel of residual
nitrogen inthe soilinautumn.

Het verhogen van deN-gift leidde tot slechtere trekresultaten. Naast een lagere opbrengst aan kroppen,
nam dekwaliteit afendekans opuitval aan kroppen
toe.

Increasing the nitrogen application led to poorer
forcing results. In addition to a lowyield of heads,
the quality deteriorated and the risk of spoilage of
heads increased.
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Het forceren van asperge in een geconditioneerde ruimte
Forcing ofasparagus (Asparagus officinalis) ina climatisedroom
J.T.K. Poll, PAGV

Inleiding
In Nederland ishetaspergeseizoen betrekkelijk kort,
namelijk zeven tot negen weken enwordt beëindigd
op 24juni. Door devaak veel hogere prijzen buiten
deze teeltperiode is het aantrekkelijk omhetgewas
te forceren (Joosten, 1985).
Door gebruik te maken van meerjarige pollen kan
men asperges onder geconditioneerde omstandigheden forceren gedurende dewinterperiode. Depollen
worden in november gerooid nadat het loof is afgestorven. Na het forceren worden de pollen afgevoerd. Allereerst heeft het onderzoek zich bezig
gehouden methetforceren opleidingwater (Wagenvoort, 1979; Wagenvoort etal. 1980;deVries, 1984;
van Os en Simonse, 1988), maar nadat bleek dat
forceren op potgrond hogere opbrengsten gaf, is
sindsdien deze laatste methode toegepast ophet
PAGV (Poll et al.,1990). Eensamenvatting van de
resultaten van hetonderzoek uitgevoerd voor 1988is
vermeld in Acta Horticulturae nr. 271 (Poll etal.,
1990).
Vanwege dehoge kosten van hetforceren wordener
hoge eisen gesteld aan de optimalisering vande
pollenteelt ende forcering. Hiertoe heeft onderzoek
plaats gevonden van 1988-1993 op het PAGV te
Lelystad. Eenverslag vandit onderzoek is beschikbaar als PAGV-verslag nr.193.

Materiaalenmethoden
Pollenteelt
Voor de pollenteelt is gebruik gemaakt van 4 cmperspotplantjes. Deperspotjes zijn steeds half april
in eenkasvan ROCNoord-ümburg te Meterikgezaaid, behalve in 1991 toen dit in eenkasvan het
PAGV gebeurde. Naopkweek inde kaswerdende
plantjes afgehard voor eenperiode van7-10 dagen,
waarna ze begin juni op een zavelgrond vanhet
PAGV teLelystad en/of opeen dalgrond vanROC't

Kompas teValthermond zijn uitgeplant.
In 1987en 1988werden plantdichtheden gebruikt
van 51.000 en 82.000 planten per ha,in 1989 van
75.000 planten per ha en in 1990 en 1991 van
40.000, 60.000 en 80.000 planten per ha.
De gewasverzorging werd uitgevoerd volgens praktijkadvies. Indien nodig werd er beregend. Nadathet
loof wasafgestorven, werden de pollen gerooidmet
een aangepaste bollenrooier. De gerooide pollen
werden in kisten gedaan enopgeslagen ineen koelcel ophetPAGV bij4°C totdat zegebruikt werdenin
het onderzoek.

Forceermethode
De pollen werden in aluminium witloftrekbakken
geplaatst waarin eerst 5 cm potgrond (Trio nr. 17
standaard) werd aangebracht. In elke bak werden30
pollen geplaatst, afgedekt met5 cmpotgrond. Door
de potgrond werd per m 3 50 kg Dolocal gemengd.
De trekbakken in de verschillende objecten werden
geloot en op elkaar gestapeld (Kneepkens,1981)
(Poll et al., 1990). Destapels waren maximaal vier
bakken hoog. Detemperatuur inde trekcellen werd
ingesteld volgens het benodigde forceerregime. In
seizoen 1989/90 zijn ookaspergepollen in een kas
van het PAGV geforceerd. Degrond werd afgedekt
door middel van zwart plastic folie waarop 5 cm
potgrond werd aangebracht. Hierop werden depollen
geplaatst. Bovenop de pollen werd 5 cm potgrond
aangebracht.
Om witte asperges teoogsten, werden develdjes(2
x 0.50 m) afgedekt met zwart plastic. Deniet afgedekte veldjes werden als groene asperges geoogst.

Oogstenvezeligheidsbepaling
De asperges werden dagelijks gedurende een
maand geoogst. De stengels werden na de oogst
afgesneden op 22 cm lengte, geteld, gesorteerd in
de maten 5-10 mm en>10 mm en gewogen.
Gedurende deperiode 1989-1993 zijn enkele malen
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monsters van500gram in plastic zakjes gedaanen
ingevroren in eendiepvrieskast. Deze aspergemonsters zijn op het ATO-DLO te Wageningen onderzocht oppercentage droge vezel (schil entotaal).De
vezeligheidsbepaling wordt uitgevoerd met behulp
van het enzym rapidase dat het parenchymatische
weefsel uiteen doet vallen, maar niet devezels aantast (Schijvens, niet gepubliceerd).

gaf in1990 een significante opbrengstverhoging door
de temperatuur teverhogen van 26°C naar 28°C.
De forceertemperatuur (26°C of 28°C) had geen
invloed ophet gemiddeld stengelgewicht.
Er werd wel een significant verschil in gemiddeld
stengelgewicht gevonden tussen de rassen Jersey
Giant, Gijnlim en Thielim met respectievelijk 11,1
gram, 12,2 gram en14,4gram.

Resultaten

Effect plantdichtheid op opbrengst
engemiddeld stengelgewicht

In tabel 24worden deresultaten gegeven van tweeen driejarige pollen diewerden geforceerd gedurende december en april in 1989/1990. De opbrengst
van de driejarige pollen blijkt indit proefjaar significant lager te zijn dan die vandetweejarige pollen.

Effect forceertemperatuur op opbrengst en gemiddeld stengelgewicht
Gemiddeld werden geen significante verschillen in
opbrengst waargenomen tussen de forceertemperaturen (tabel 25). Wel bleken inhetonderzoek significante interacties voor te komen tussen rasen temperatuur alsmede herkomst en ras.Hetras Thielim

Gemiddeld over drie jaren bleek een plantdichtheid
van 40.000 planten perhade hoogste opbrengst te
geven met 4,8 kgperm2.Tussendeplantdichtheden
van 60.000 en 80.000 planten per ha bleek vrijwel
geen verschil tezijn met respectievelijk 4,2 en4,3 kg
per m2.
Infiguur 11 zijndecumulatieve opbrengsten weergegeven vande rassen Gijnlim, Thielim enHorlimgeteeld bij plantdichtheden van 40.000, 60.000 en
80.000 planten perhaen afkomstig uit Lelystad en
Valthermond.
Het gemiddeld stengelgewicht werd niet beïnvloed
door hetplantgetal ophetveld. Wel werden in 1991
en 1993 significante interacties gevonden ingemid-

Tabel24. Hoofdeffecten van forceren in december/april seizoen 1989/90. Opbrengst in kg per m2 (30 pollen per m2). PAGV-Lelystad.
Gemiddeldevandetweerassen GijnlimenJerseyGiant.
forceerperiode
december
april

tweejarige pollen

driejarigepollen

2,7
2,5

1,7
1,1

LSD (p = 0,05)
0,2
0,4

Tabel25. Totaal gewicht in kg per m2van Jersey Giant,Thielim en Gijnlim geteeld in Lelystad enValthermond en geforceerd bij26°en
28°C(30pollenper m2).PAGV-Lelystad,1990.

temperatuur
26°C
28°C

Lelystad
Jersey Giant
Thielim

Gijnlim

JerseyGiant

Valthermond
Thielim

Gijnlim

gem.

2,8
3,4

3.7
3.8

2,9
3,2

2,6
2,4

2,6
3,3

2,6
2,6

3,4
3,4

gem.
2,5
LSD(p=0,05) herkomst0,2

3,0

2,6

3,4
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3,1
3,8
interactie(temperatuur xras)
interactie(herkomstxras)

LSD 0,4
LSD 0,4

Gijnlim Lelystad 1993
o

^.
,_
JC

Gijnlim Valthermond 1993

7.5-

CJ
=5

5.0-

O

2.5-

UJ

3>
I—
O

0.0-1

335

3«

345

350

Thielim Valthermond 1993

Thielim Lelystad 1993
7.5i—•

3:
O

5.0-

*
ij.i
O
...j

2.5-

^fr

3-

• ^

O

330

335

345

350

330

355

o
3:

340

345

350

355

Horlim Valthermond1993

Horlim Lelystad1993
o*

335

8-

8-

6-

6-

planten per ha
80.000

4-

.•*-*

-^

4-

^**

UJ

2-

2i—

o

- 0-

0-

330

335

340

345

350

DAGNUMMER

355

330

335

340

345

350

355

DAGNUMMER

Figuur 11. Cumulatieveopbrengstinkgperm2vanGijnlim-,Thielim-enHorlim-pollenteLelystadenValthermond.
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deld stengelgewicht tussen herkomst en plantdichtheid.

Invloed van ras op opbrengst en
gemiddeld stengelgewicht
Tijdens de proefperiode 1989-1990 waren er geen
significante verschillen in gemiddelde opbrengst
tussen Gijnlim met3,3kgperm2, Jersey Giantmet
3,1 kgperm 2 enThielim met3,3kgperm2. Uitonderzoek in de proefperiode 1991-1993 is gebleken
dat de hoogste opbrengst behaald werd metGijnlim
(6,4 kg per m2) gevolgd door respectievelijk Horlim
(5,7 kgperm2) en Thielim (4,6 kgper m2).
De lagere gemiddelde opbrengsten uit de periode
1989-1990 tenopzichte van dieuitdeperiode 19911993 heeft te maken met de lagere gemiddelde
temperaturen tijdens de groeiseizoenen 1989-1990
(tabel 26). Indeseizoenen 1989 en1990 was het in
de maanden meitotenmetoktober gemiddeld15,9
°C enin1991 toten met1993 19,5°C.
Het gemiddeld stengelgewicht is rasgebonden, maar
kan gedeeltelijk beïnvloed worden door plantdichtheid, herkomst entemperaturen gedurende degroeiperiode van de planten. Vande beproefde rassen
geeft Thielim gemiddeld hethoogste stengelgewicht,
gevolgd door respectievelijk Horlim en Gijnlim. Het

verschil ingemiddeld stengelgewicht isechter nietzo
groot als bij de normale vollegrondsteelt van witte
asperge.
In tabel 27worden de gemiddelde stengelgewichten
gegeven van Gijnlim,Thielim enHorlim vandeperiode 1991-1993 vande herkomsten Lelystad en Valthermond en plantdichtheden 40.000, 60.000 en
80.000 planten per ha.

Forceren indekas
Forceren indekasgafzeer lage opbrengsten zowel
bij witte als groene asperges. Demaximale forceertemperatuur diein dekasgerealiseerd kon worden,
was 23°C. Voor een hoge opbrengst isdietemperatuur telaag.

Vezeligheid
Asperges geforceerd bij temperaturen van23°C en
hoger hebben eenzeer laag percentage schilvezel.
(Poll, 1992). In tabel 28worden degemiddelde percentages droge schilvezel vermeld van een aantal
rassen geforceerd bij temperaturen van23°C, 26°C
en 29°C.
Vanwege het beperkte aantal monsters is het niet
mogelijk voor de rassen afzonderlijk een uitspraakte

Tabel26. Gemiddelde opbrengst in kg per m van aspergepollen in relatie tot de gemiddelde temperatuur (KNMI-De Bilt) over de
groeiperiode(n) mei-oktobervan 1989-1990en1991-1993.
periode

opbrengstkgperm2

gemiddeldetemperatuur

1989-1990
1991-1993

15,9°C
19,5°C

2,3
4,5

Tabel27. Gemiddeldstengelgewicht (g)vande rassenGijnlim,Thielimen Horlimvandejaren 1991-1993 gemiddeldover deherkomsten
Lelystad en Valthermond en plantdichtheden 40.000, 60.000 en 80.000 planten per ha. Forceertemperatuur 28°C. PAGVLelystad.
Gijnlim

Thielim

Horlim

1991
1992
1993

9,5
13,3
13,8

12,8
15,3
14,4

12,3
14,1
13,5

gemiddeld

12,2

14,2

13,3

jaar
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Tabel28. Vezeligheidalsgemiddeld percentagedrogeschilvezelvanhetversgewichtvaneenaantal rassengeforceerdbijtemperaturen
van 23°C,26°Cen29°C.PAGV-LelystadenATO-DLO-Wageningen.1989-1993.
forceertemperatuur
gemiddeld%schilvezel

23°C

26°C

29°C

0,11

0,10

0,04

doen wat betreft de vezeligheid. Tussen Gijnlim en
Thielim bleek overigens geen verschil te zijn. Beide
hadden een gemiddeld schilvezel-percentage van
0,08%.

Economie
Om asperge forceren economisch aantrekkelijk te
maken voor de champignonteler of witloftrekker, zal
per m2 trekcel permaand ofte besteden arbeidsuur
minimaal eeneven hoog saldo moeten wordengehaald danmetdeteelt vanchampignons of detrek
van witlof. In tabel 29zijn daarom (uitgaande vande
gemiddelde aspergeproduktie zoals die behaald is
met pollen geteeld bijeenplantdichtheid van 40.000
planten per ha met Gijnlim te Lelystad) de prijzen
begroot waarbij voor asperges eeneven hoog saldo
wordt behaald als voor champignons ofwitlof.

Discussie en conclusies
Uit het forceeronderzoek uitgevoerd in de periode
1989-1993 is gebleken dat verhoging van deopbrengst en van het gemiddeld stengelgewicht van
asperges zeer goed mogelijk isdoor verdere optima-

lisatie vande pollenteelt en de forceertemperatuur.
Het gewicht van de benodigde pollen kan nadelig
beïnvloed worden door lage gemiddelde temperaturen gedurende hetgroeiseizoen vandeasperge.Uit
Duits onderzoek (Martin, 1989) is bovendien bekend
dat droge perioden vooral naaugustus zeer nadelig
kunnen zijn voor de opslag van reservevoedsel in de
vorm van polysachariden (suikers). De lagere opbrengst van driejarige pollen ten opzichte vande
tweejarige pollen in seizoen 1989/1990 kanveroorzaakt zijn door slechtere groei-omstandighedengedurende dedrie seizoenen tenopzichte van detwee
seizoenen. Uit eerder onderzoek (Poll et al., 1990)
bleken driejarige pollenjuist een hogere opbrengstte
geven invergelijking met die van tweejarige pollen.
De hoogste opbrengsten per m 2 werden in het onderzoek behaald methetrasGijnlim. Ditkomt overeen met eerdere resultaten (Poll et al.,1990).Met
tweejarige pollen van dit ras, geteeld meteen plantdichtheid van 40.000 planten per ha, moet bij een
forceertemperatuur van 28°C eenproduktie van 7-8
kgperm 2 haalbaar zijn.
Thielim gaf gemiddeld het hoogste stengelgewicht;
niettemin blijft dit ras toch achter in produktie ten
opzichte van Gijnlim. Gijnlim lijkt daarom hetmeeste
perspectief te bieden. Pollen geteeld in Lelystad
gaven gemiddeld een hogere produktie dan dieaf-

Tabel29. Netto benodigde opbrengstprijzen inguldens per kgvoor aspergeswaarbij even hogesaldi worden behaaldalsvoorchampignonsofwitlof bijtweeverschillendeopbrengstprijzen.
gewas/teelt

netto
opbrengstprijs"
per kg

prijsasperge voor evenhogesaldi
perm 2 vloeroppervlak
cel permaand
30pl/m2

per arbeidsuur

40pl/m2

30pl/m2

40pl/m2

champignons
(handpluk)

3.00
4,00

10
13

9
11

12
15

12
15

witlof(novVdec.)

1,75
2,25

14
19

12
16

12
16

12
16

Opbrengstprijs-veilingprovisie-nettoopbrengstprijs.
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komstig uil Valthermond.
Het percentage schilvezel is bijdegeforceerde teelt
dermate laag datschillen van dedunne stengels niet
nodigis.
De opbrengstprijs voor geforceerde asperges moet
op basis vande behaalde produkties inde proeven
minimaal 15gulden perkgzijn omeen vergelijkbaar
saldo te behalen als dat bij de witlof en champignonteelt, wil inpassing in beide geforceerde teelten
door asperge economisch mogelijk zijn.

Samenvatting
Gedurende de jaren 1988-1993 heeft onderzoek
plaats gevonden naar hetforceren vanasperges in
een geconditioneerde ruimte op het PAGV te Lelystad. Voor de pollenteelt werden begin juni perspotplantjes uitgeplant bij plantdichtheden van 40.00082.000 planten perhaopeen zavelgrond inLelystad
en opeen dalgrond in Valthermond. Depollen werden na twee en/of drie jaar gerooid en opgezet in
aluminium trekbakken. Onderin debakken kwam een
laag potgrond van 5cm. Erwerden 30pollen per m2
in de bakken geplaatst waarover eenlaag potgrond
van 5cmwerd aangebracht. Debakken werden op
elkaar (vier hoog) gestapeld ineen geconditioneerde
ruimte waarin debenodigde forceertemperatuurwas
ingesteld.
De forceerduur was een maand, waarin deasperges
elke dag geoogst engesorteerd werden. Dehoogste
opbrengst werd verkregen met het ras Gijnlim van
pollen geteeld bij een plantdichtheid van 40.000
planten perha, afkomstig uit Lelystad en geforceerd
bij 28°C. Thielim produceerde gemiddeld de zwaarste stengels, gevolgd door respectievelijk Horlim en
Gijnlim. De percentages droge schilvezel waren zo
laag datschillen vandeze dunne asperges nietnodig isbij een forceertemperatuur van 28°C.
Een economische evaluatie uitgevoerd opdezemanier van forceren geeft aan datinpassing inde witloftrek of champignonteelt mogelijk is, indien de netto
opbrengstprijzen van asperge 15gulden perkilo bedragen.
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Summary
Research wascarried outat PAGV in Lelystadduring theperiod 1988-1993 into the forcing of white
asparagus in climatised rooms. To produce the
crowns 4 cm soil-block plants were planted outin
early June.After twoorthreeyears theplants
(crowns) were mechanically lifted in Novemberand
placed inaluminium trays (30crowns/m2). Thetrays
were placed (4high) ontopofeach other inthe climatised room inwhich the required forcing temperature was regulated. Theforcingperiod was one

month during which time the spears were harvested
nessary at a forcing temperature of28°C.
and graded daily. The highest yield was obtained
with the cultivar Gijnlimfrom crownsgrown at 40,000
An economic evaluation carried out has shown that
plants per ha and forcedbij 28°C. cv Thielim produwhen the asparagusprice is 15guilders per kg, this
ced the highest average spearweight. The percenmethod of forcing can be included in the mushroom
tagesdryskin fibreweresolow thatpeeling is unor witloof/chicoryhorticulturalsystems.
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Ontwikkeling vaneenbiotoets voor het aantonen vanhierinplantproblemen bijasperge
Development ofabio-assay forasparagus replantproblems
J.T.K.Poll en ing.Th. Huiskamp, PAGV

Inleiding
De ervaringen leren dat alleen de eerste aspergeteelt op een perceel zonder aspergehistorie (verse
grond) optimaal verloopt. Normaal gesproken wordt
herinplant op een perceel waar al eerder asperges
zijn geteeld (oude grond) dan ook afgeraden. Het
areaal verse grond in de traditionele aspergegebieden Noord-Limburg en Oost-Brabant wordt steeds
kleiner, zodat telers vaak tot herinplant wordengedwongen.
Onderzoek naar deherinplantproblematiek bij asperge was dringend gewenst. Een eerste aanzet is
gegeven tussen 1982 en 1985,toen een tweetal
pottenproeven zijn uitgevoerd in eenkasvan proeftuin Noord-Limburg omtetrachten de verschijnselen
van bodemmoeheid (herinplantproblemen) te reproduceren (Huiskamp en Kanters, 1987). In 1988is
een samenwerkingsproject van start gegaan tussen
PAGV, LUW (vakgroep Fytopathologie), ROC NoordLimburg en Rikilt-DLO te Wageningen om inzicht te
verwerven in de oorza(a)k(en) van aspergeherinplantproblemen. Door het PAGV zijn pottenproeven
uitgevoerd voor de ontwikkeling van een biotoetsom
herinplantproblemen bijasperge tekunnen aantonen.
Voor een gedetailleerde beschrijving vandit project
wordt verwezen naar PAGV-verslag nr.185.

Materiaal en methoden
Gedurende deperiode 1988-1992 zijn pottenproeven
uitgevoerd ineenkasvan het PAGV. In deze periode is gebruik gemaakt van grond afkomstig van
verse percelen (zonder aspergeteelthistorie) enoude
percelen (met aspergeteelthistorie) van proeftuin
Noord-Limburg envanpraktijkbedrijven. Deze typen
grond zijn omalsreferentie voor een gezonde grond
te dienen, gepasteuriseerd en/of gesteriliseerd. De
proeven zijn uitgevoerd met vier weken oude zaailingen van hetrasGijnlim. Debemesting van deplan-
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ten gebeurde in de vorm van100cc voedingsoplossing eens in de twee weken samengesteld uit
0.833 gram Nutriflora T +0.5gram kalksalpeterper
liter water. Indekas werd een dag/nachttemperatuur
nagestreefd van 20/15°C. Bijinstraling boven de 400
W/m2 is geschermd om te hoge temperaturen te
voorkomen.Alleen inde winterperiode isbijbelicht.
De potten stonden geplaatst indePAGV-kas op een
tablet, bedekt met een bevloeiingsmat. De watervoorziening werd voor eendeel geregeld via deze
mat envoor eendeel verder aangevuld door dagelijks begieten van de potten.
Aan het eind vanelke proef zijn de potten naar de
spoelruimte gebracht. Hetwortelgestel vandeplanten werd schoongespoeld, waarna de verse bovenen ondergrondse plantedelen werden gewogen.Het
aantal stengels werd geteld enhet wortelstelsel werd
visueel beoordeeld op eenaantal kenmerken zoals
kleur, haarwortelvolume en hoeveelheid lesies. Na
48 uur drogen bij 70°C zijn de loof- en worteldrooggewichten bepaald.
Allereerst is gekeken naar de optimalisering van de
uitvoering vande proef, zoals toetsduur in weken,
potgrootte, aantal herhalingen en aantal plantenper
pot. Dit was van belang om een stevige basis in
handen te hebben voor eentoetsmethodiek om aspergeherinplantproblemen in eenpotte kunnennabootsen.
Ook is onderzocht wat het effect van overplanten
van aspergeplanten wasvan verse grond naar oude
grond en omgekeerd. In 1990is nagegaan in hoeverre de INRA-toets (Frankrijk), die de mate van
Fusarium-besmetting aangeeft, ookvoor Nederlandse omstandigheden bruikbaaris.
Vanaf seizoen 1990/1991 heeft het onderzoek zich
toegespitst op opbrengstverhoudingen tussen praktijkpercelen ende relatie naar hetaantal pauzejaren
zonder aspergeteelt. Het aantal pauzejaren varieerde
van 2tot40 jaar.
Alle proefresultaten zijn wiskundig geanalyseerdmet

behulp van het GENSTAT-rekenprogramma voor
variantie (ANOVA).

grond duidelijk donkerder van kleur (tabel 31).
Sterilisatie en pasteurisatie vanoude grond hadden
een groot effect opdegroei van de aspergeplantjes.
Er trad zowel nasterilisatie alsnapasteurisatieeen
flinke opbrengstverhoging op ten opzichte vande
onbehandelde oude grond (tabel 32).
Uit de gegevens blijkt datop alle drie oogsttijdstippen (na 13, 20 en 27 weken) er geen significant
verschil was tussen pasteurisatie en sterilisatie.
Uit de resultaten methet overplanten van aspergeplanten kwam naar voren dat de wortelgewichten
van deplanten dieovergeplant waren inverse grond
hoger waren dandievanplanten diein oude grond
waren overgeplant. Het verschil was echter niet
significant. Het maakte echter niet veel verschil of ze
oorspronkelijk waren opgekweekt inverse grond of in
oude grond. Deplanten opgekweekt in verse grond
en overgeplant in oude grond gaven de minste toename in vers gewicht te zien. In oude grond opgekweekte planten liepen hunachterstand in wortelgewicht, die zehadden ten opzichte van inverse grond
opgekweekte planten, zelfs volledig in zodra ze in
verse grond waren overgeplant (tabel 33).
Met uitzondering van hetobject vers naar vers kwamen opdeandere objecten volop lesies voor. Ookin
deze proef gingen lagere wortelgewichten gepaard
met significant minder haarwortelvolume. Bovendien
bleek uit deze proef dat aangetaste planten met
Fusarium, indien overgeplant in verse grond, nog
enige tijd verder kunnen groeien ondanks deze aan-

Resultaten
In tabel 30worden degegevens vermeld van de aspergeplanten na een toetsduur van 9, 15 en21
weken. Het wortelgewicht gafhet onderscheid tussen
de objecten het duidelijkst weer.
Bij een toetsduur van negen weken was hetverschil
tussen oude enverse grond nog klein enniet significant, maar na 15 weken was het verschil tussen
oude en verse grond significant bijde8 liter-pot en
na 21 weken washetverschil significant voor beide
potmaten.
De 8 liter-potten gaven significant hogere wortelgewichten dande4 liter-potten. Naeentoetsduurvan
21 weken bleek bijde8 liter-potten hetverschil tussen verse en gesteriliseerde oude grond te zijn verdwenen. Gesteriliseerde verse grond leverde echter
wel hogere opbrengsten in vergelijking met verse
grond, maar deze waren niet significant.
Aspergeplanten, gegroeid op oude grond, produceerden duidelijk de minste haarwortels. Sterilisatievan
de grond verhoogde deze hoeveelheid aanzienlijk.
Het wortelstelsel van de aspergeplanten afkomstig
van verse of gesteriliseerde grond wasin het algemeen mooiwit van kleur. Na een toetsduur van 15 of
21 weken was het wortelstelsel bij de teelt op oude

Tabel 30. Gemiddeldwortelgewichtaspergeplanten(ingram drogestofperpot)naeen toetsduurvan9,15en 21 weken. PAGV-Lelystad,
1988.
toetsduur
inweken
9

potgrootte
liter

V

OS

4
8

3,4
5,8
4,6

4,0
7,8
5,9

5,2
10,9
8,1

4
8

5,2
9,7
7,4

7,5
12,6
10,1

10,6
17,4
14,0

4
8

5,5
9,5
7,5

7,6
15,5
11,5

10,4
19,2
14,8

gemiddeld
15
gemiddeld
21
gemiddeld
0 =oudegrond
V=versegrond

grond

0

VS

LSD(0,05)
1,3
2,2
interactie
1,8
2,0
1,3

23,1

2,2
4,5
interactie

OS = oud gesteriliseerd,
VS = vers gesteriliseerd.
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Tabel 31. Resultaten visuele beoordeling wortelstelsels aspergeplanten na een toetsduur van 9, 15 en 21weken. Hoeveelheid haarwortels (1 = geen; 10 = zeer veel), kleur (1 = wit; 5 = zwart), hoeveelheid lesies (0 = geen; 1= weinig; 2 = vrij veel). PAGVLelystad,1988.
9weken

toetsduur:
potmaat:

grond

4I

21weken

15weken

8I

4I

8I

4I

8I

2,4
7,8
8,0

3,0
8,2
8,6

1,0
6,5
6,0

1,4
8,0
7,2
9,0

haarwortels

0
V
OS
VS
kleur

0
V
OS
VS

1,8
1,8
1,4

1,4
1,0
1,0

3,6
1,2
1,6

1,2
1,0
1,0

3,6
1,2
1,2

4,0
1,4
1,0
1,2

0,6
0,0
0,0

0,2
0,7
0,0

2,0
0,2
0,2

2,0
0,5
0,2

2,0
0,0
0,0

2,0
0,0
0,0
0,0

3,6
5,4
6,0

5,5
7,5
7,0

1,6
4,1
6,0

3,0
6,8
6,7
7,0

lesies

0
V
OS
VS
knopontwikkeling

0
V

os
VS

O=oudegrond;V=versegrond;S= gesteriliseerd.
Tabel32. Wortelgewichten (in gram drogestof per pot) van asperge na een toetsduur van 13, 20 en 27 weken, bij sterilisatie en
pasteurisatie vanoudegrond.PAGV-Lelystad,1989.
toetsduur
oudonbehandeld
oudgesteriliseerd
oudgepasteuriseerd
LSD(0,05)

13 weken

20weken

27weken

9,4
23,8
21,2
3,6

18,5
45,4
45,3
8,2

25,8
65,5
59,8
9,4

Tabel33. Effecten vanoverplanten vanaspergevanvers naar oudenvice versaopgroeien ziekte-aantastjng. Gemiddeldaanvangsgewicht bij overplanten en gewichten per pot en gemiddelde scores van visuele kenmerken na overplanten van de asperge.
PAGV-Lelystad 1990/1991.

objecten
vers>vers
vers>oud
oud >vers
oud >oud

aanvangsgewicht(vers)wortels perpot
overplanten

235
235
135
135

LSD(0,05)
Haarwortels
Lesies
Wortelkleur
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1-10 (10=zeerveel)
0-4 ( 4=zeerveel).
1-10 (10 = wit).

loof

wortel
gvers

totaal

59,3
46,0
64,0
52,7

357
233
381
246

416
279
445
299

22,6

195

209

toename
versgewichtfg)

wortel
gdrogestof

haarwortels

lesies

181
44
310
164

73,9
45,2
89,9
51,2

8,3
4,3
6,5
3,3

1,3
3,0
4,0
4,7

6,3
3,3
4,0
4,3

210

43,9

3,0

1,4

1,5

wortelkleur

tasting. Uit de resultaten van hetonderzoek naarhet
effect van pauzejaren zonder asperge kwam naar
voren dat gemiddeld over 12 praktijkbedrijven het
drooggewicht van op oude grond geteelde planten
veel lager ligt dandatvanopverse en gepasteuriseerde oude grond geteelde planten. Bovendiengaf
gepasteuriseerde oude grond een hoger drogestofgewicht invergelijking met verse grond (tabel 34).
Er konstatistisch niet worden aangetoond dat verschillen tussen vers, oud en oud gepasteuriseerd,
wat betreft drogestofopbrengst, afhingen vanhet
aantal pauzejaren zonder asperge. Wel nam bijoude
grond hetaantal lesies iets afenhethaarwortelvolume toe met hetaantal pauzejaren.

Discussieenconclusie
Bij de optimalisatie van de potproeventechniek is
gebleken dat de verschijnselen van aspergeherinplantproblemen binnen een redelijke tijdsduur opte
roepen zijn. Deoptimale tijd lagtussen de9en 15
weken. Bijde potgrootte bleek datzowel de4 literpot als de 8 liter-pot voldeed. Vanwege het soms
snelle uitdrogen vansommige grondtypen lijkt de4
liter-pot aan de kleine kant, terwijl de8 liter-pot veel
ruimte inneemt. Erisinhetverdere onderzoek daarom van de 6 liter-pot gebruik gemaakt, meteen
toetsduur van 12weken en vier planten per pot. Er is
steeds met vijf herhalingen gewerkt.
De proeven methetoverplanten van aspergeplanten
illustreren dat Fusarium-aantasting geen groeiremming geeft alsde plant goed door kan groeien op
verse grond. Hoewel het overplanten van met Fusarium besmette aspergeplanten leidt tot opbrengstverhoging op verse grond,zalditvoor de praktijk weinig
zinvol zijn omdat naverloop van een aantal jarende
aantasting van het wortelstelsel door Fusariumoxy-

sporum sterk zal toenemen naarmate minder verse
grond beschikbaar is inde bewortelbare zone (Blok
en Bollen 1993).
Het effect van pasteurisatie was vrijwel gelijk aan dat
van sterilisatie. Pasteurisatie heeft het voordeeldat
niet al het bodemleven gedood wordt, zodat de
structuur vande grondindepotten beter intact blijft.
Bemonstering van praktijkpercelen met een variërend
aantal pauzejaren tussen aspergeteelten liet zien dat
de lengteduur ervan geen ofweinig invloed heeftop
vermindering van deeffecten van aspergeherinplantproblemen. Dit komt overeen metwatinde praktijk
altijd gezegd wordt, namelijk dat aspergeherinplant
na 25 jaar nog problemen geeft. Toch bleek het
aantal lesies daarentegen welduidelijk af te nemen
in de tijd, terwijl het haarwortelvolume toenam. Bij
bemonstering vanoude enverse percelen vaneenzelfde bedrijf bleek in een aantal gevallen de groei
van jonge aspergeplanten op verse grond achter te
blijven bijdieopoude grond. Verse grond blijkt hiermee niet geschikt te zijn om als referentie-grond in
een biotoets te fungeren. Als referentie voor oude
grond (mét aspergehistorie) zou gepasteuriseerde
oude grond en/of gepasteuriseerde grond (zónder
aspergehistorie) kunnendienen.
Voor verdere optimalisering van deze bewerkelijke
biotoets ismeer onderzoek nodig.

Samenvatting
Gedurende de periode 1988-1992 zijn in een kas
van het PAGV te Lelystad pottenproeven uitgevoerd
in het kader van het onderzoek naar de oorzaken
van herinplantproblemen bij asperge. Hetonderzoek
was onderdeel van een samenwerkingsproject met
de LUWVakgroep Fytopathologie, Rikilt-DLO,ROC
Noord-ümburg en PAGV.

Tabel 34. Effect van pasteurisatie van verse enoude aspergegronden opdrooggewicht(i
ten envisuele beoordeling. Gemiddeldevan 12bedrijven enaantal pauzejaren.

V
haarwortels
lesies
drooggewicht (loof +wortels)

6,5
1,2
32,5

ngram loof +wortels) perpotvan aspergeplanPAGV-Lelystad, 1991.

0

OP

LSD

5,5
1,8
29,0

7,2
0,7
43,3

0,4
0,3
2,9

V =vers; O =oud;OP=gepasteuriseerd oud.
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Het doel vanhet op het PAGV uitgevoerde onderzoek was een biotoets teontwikkelen om aspergeherinplantverschijnselen in eenkort tijdsbestek aan te
tonen. Uit het onderzoek is gebleken dat in 12 weken aspergeherinplant-symptomen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Een potmaat van zes liter,
vier zaailingen per poten minimaal vijf herhalingen
bleken goed tevoldoen ombetrouwbare conclusies
te kunnen trekken. Voorwaarde is dat de biotoets
onder geconditioneerde omstandigheden wordt uitgevoerd meteen goede regeling vantemperatuur, licht
en vochtvoorziening.
Als referentie voor oude grond (metaspergehistorie)
is het beter om gepasteuriseerde oude grond te
nemen dan verse grond (zonder aspergehistorie),
omdat verse grond toch besmet kan zijn met devoor
asperge belangrijkste ziekteverwekker Fusarium
oxysporuml.sp.asparagi(Blok 1992).
Als beste parameters van aspergeherinplant hebben
droog wortelgewicht entotaal drooggewicht voldaan.
De beste visuele kenmerken bleken haarwortelvolume enaantal lesies ophet wortelgestel tezijn.
De ernst van de problemen bij aspergeherinplant,
vastgesteld aan droogwortelgewicht, neemt niet af
met eenverhoging vanhet aantal pauzejaren (zonder aspergeteelt) zo bleek uit toetsing vanverschillende percelen afkomstig van12praktijkbedrijven in
Noord-Limburg. Welwasde tendens aanwezig,dat
het haarwortelvolume toeneemt en hetaantal lesies
afneemt bij een toename van hetaantal pauzejaren.
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Summary
During the period 1988-1992pot trials were carried
out at PAGV inLelystad ina glasshouse todevelop
a bio assay method to investigate thecause of the
asparagus replant and decline problems.
It was found that the symptoms could bereproduced
during a period of 12weeks. A pot size ofsixlitre,
four seedlings per pot and aminimum offive replicates appeared tobethebest criteria toobtain significant results. Thebioassay needs tobe carriedout
under controlled climate conditions whereby temperature, lighting and soil moisture play an important
part.
Old (withprevious asparagus history) soils and virgin
(noprevious asparagus history) soils were compared
with oldpasteurised soils.
Pasteurisation of old soil raised the root weightof
plants above that ofvirgin soils. Virginsoils therefore
are not suitable as standard reference soils. Best
parameters of asparagus replant problems were
found tobedryroot and drytotal plant weight. Best
visual characteristics were hair root volume and
number oflesions.
The effects of theasparagus replant problem were
found nottodisappear intime onsoils with spell periods (without asparagus) ranging from 2-40 years.It
did appear however that hair root volume increased
and number oflesions decreased in time.
Thisbioassay can be used toevaluate therisksof
asparagus replanting.

Bestrijding vanbladluis metbehulp vaninsektengaas bij ijssla
Control of aphids by insect nets in iceberg
ing. M.E.T. Vlaswinkel, ROC Westmaas

lettuce

Inleiding
De teelt van ijsbergsla kent enkele grote plagen,
waaronder bladluizen. Deze proef is eenvervolg op
het onderzoek met insektengaas van het PAGV,
waaruit bleek datinsektengaas hetgewas beschermt
tegen mineervlieg en luizen. De kwaliteit vanhet
geoogste produkt viel echter tegen onder het insektengaas. Door hetgaas een eindje van hetgewasaf
te halen, zal worden getracht de kwaliteit vande
ijsbergsla teverbeteren.
Om de teelt vrij van luis te houden, is het erg belangrijk datde grond ende slaplantjes vrij zijnvan
luizen ophetmoment dathetinsektengaas overde
planten gaat. Vandaar dater altijd meteen insekticide wordt gespoten voor het aanbrengen vanhet
gaas ophet gewas en alshetgaas erop ligt.

Proefopzet
Devolgende objecten zijn indeproef opgenomen.
A
B
C
D

onbedekt en geen luisbestrijding.
insektengaas ongeveer 35 cm vanaf degrond,
insektengaas ophet gewas,
onbedekt met regelmatige luisbestrijding.

Er isLanet-insektengaas gebruikt met een maaswijdte van 0,6x0,6mm. Ditgaas isin1992 aangeschaft
en in 1993en 1994 opnieuw gebruikt. Deproef lag
in vier herhalingen.
Bij object Bis er omhet gaas vanhet gewas afte
houden gebruik gemaakt van plastic bogen.

1994: 26juli
30x30 cm
1992: 2, 3en6juli
1993 28 en 30juni, 2en5juli
1994 8 en 12 september
Aantal herhalingen : vier.
Plantafstand
Oogstdata

De objecten met insektengaas zijn netnahet planten
gespoten met Pirimor. Eén of twee dagen nahet
planten isernog een keer met Pirimor over hetgaas
gespoten. In 1992is het onbedekte object met een
regelmatige luisbestrijding daarna nogzes keergespoten. In 1993 isdatobject indezomerteelt negen
keer en in de herfstteelt zeven keer gespoten; in
1994 ishetzelfde object acht keer gespoten.
In 1994 heeft op4 augustus eenhagelbui deonbedekte veldjes enigszins beschadigd. Develdjesmet
insektengaas hadden weinig schade. Het hele veld
heeft zichvrij snel hersteld.
Ongeveer eenweek voor de oogst werd het insektengaas van hetgewas gehaald.
In 1992 werden erbijdeoogst 15planten perveldje
gesneden. In 1993 en1994 waren dit25plantenper
veldje. Deze planten werden gewogen en gesorteerd
op klasse I,IIofniet veilbaar. Van 10 bollen werdde
diameter envastheid bepaald. In 1992 werd van 15
planten perveldje enin 1993 en 1994 van25planten perveldje het aantal luizen indebolenop het
omblad bepaald.

Resultaten
Aantalluizen

Proefveldgegevensenuitvoering
Ras
Plantdata

Keivin
1992:21mei
1993:17 mei en19 augustus

Op een aantal oogstdata zijn de aantallen luizen
geteld. Deresultaten hiervan zijn vermeld intabel35
t/m 37.
In 1992 bleek dat erop2en 6juli inhet onbedekte
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Tabel35. Aantalluizen per bolijssla(omblad

enbol) op26juni, 2en6juli 1992,Westmaas
26juni

2juli

6juli

omblad

bol

omblad

bol

omblad

bol

onbedektengeenluisbestrijding
insektengaas op35cm
insektengaas opgewas
onbedekt metregelmatige luisbestrijding

5,1
0
0,1
0,3

7,1
0
0,1
1,2

13,7
0,4
3,4
1,7

11,0
0,1
1,7
6,1

19,2
1,2
1,9
1,7

15,9
0,2
2,3
3,0

LSD (5%)

2,36

2,97

object

Tabel36. Aantalluizen per bolijssla(omblad

4,27

4,80

6,21

3,95

en bol) op 30 junien 11november 1993, Westmaas.
30juni 1993
(zome teelt)

11november 1993
(herfstteelt)

object

bol

omblad

bol

(xnblad

onbedektengeenluisbestrijding
insektengaasop35cm
insektengaasopgewas
onbedekt metregelmatige luisbestrijding

23,9
11,0
11,3
2,9

20,7
5,4
8,7
3,3

14,7
7,7
5,8
0,8

10,4
8,4
4,7
0,8

LSD (5%)

Tabel37.

2,30

Aantal luizeninbol

2,12

2,22

enomblad vanijsbergsla(gevleugeldenongevleugeld) op 12september 1994,Westmaas.

bol

omblad
object
onbedektengeenluisbestrijding
insektengaasop35cm
insektengaasopgewas
onbedekt metregelmatige luisbestrijding

gevleugeld

ongevleugeld

0,4
0,6
0,7
0,1

7,7
19,4
16,1
0,5

LSD (5%)

object zonder luisbestrijding betrouwbaar meer luizen
zaten daninde overige objecten. Op2 juli had het
praktijkobject betrouwbaar meer luizen opdeveilbare boldande objecten metinsektengaas. Op6 juli
zat er geen verschil qua aantal luizen tussen het
gebruik vaninsektengaas en het praktijkobject. Het
insektengaas werkte dusnetzogoed als regelmatig
spuiten.
In 1993 zaten er op30juni in hetonbedekte object
met een regelmatige luisbestrijding minder luizen dan
in deoverige objecten. Ook zaten erbijgebruikvan
insektengaas betrouwbaar minder luizen indebolen
het omblad dan bijonbedekt en geen luisbestrijding.
Op 11 november zaten er bij de herfstteelt inhet
object onbedekt meteen regelmatige luisbestrijding
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2,05

4,07

gevleugeld

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

ongevleugeld

19,1
22,0
11,6
4,5
3,86

betrouwbaar minder luizen danin de overige objecten. Ookzaten er bij gebruik vaninsektengaasbetrouwbaar minder luizen indebol enhetomblad dan
bij onbedekt zonder luisbestrijding.
In 1994 kwamen erookonder hetinsektengaasnog
erg veel luizen voor. Op 12 september zaten erin
object D (praktijk) betrouwbaar minder ongevleugelde luizen in zowel hetomblad alsdeboldaninde
overige objecten. Ook zaten er bij het onbedekte
object zonder luisbestrijding betrouwbaar minder
luizen inhet omblad dan bijinsektengaas. Bij gebruik
van insektengaas ophet gewas washet aantal luizen indebol minder dan bijinsektengaas een eindje
vanaf het gewas en onbedekt zonder luisbestrijding.
Bij het object onbedekt zonder luisbestrijding zaten
er in het omblad minder luizen danbij de objecten

alle objecten overrijp. Hetpercentage bollen klasse I
was bijalle objecten sterk afgenomen.
Uit tabel 39blijkt dat bijhetzelfde bolgewicht het onbedekte object zonder luisbestrijding kwalitatief
slechter was dande andere objecten. Erzat weinig
kwaliteitsverschil tussen de objecten met insektengaas en het onbedekte object meteen regelmatige
luisbestrijding. De optimale oogstdatum van de-onbedekte objecten valt ongeveer acht dagen laterdan
die van de objecten waar insektengaas wordt gebruikt.
Bij gebruik van insektengaas een eindje vanaf het
gewas washetbolgewicht betrouwbaar hoger. Ditis
een gevolg van vervroeging door afdekking. Bijde
onbedekte objecten viel ongeveer 10%van de bollen
niet inklasse I,omdat ze telicht waren. De bollenbij
het object insektengaas eeneindje vanaf hetgewas
halen hadden eengrotere omvang enwaren vaster
dan dievande onbedekte objecten. Tussen de objecten insektengaas een eindje boven hetgewasen
insektengaas ophetgewas zaten betrouwbare verschillen qua bolgewicht, diameter en pitlengte. Het
insektengaas een eindje van het gewas afhalen
kwam daarbij beter uitde bus.
Qua gewicht bleven de onbedekte veldjes eeneind
achter. Ditkomt waarschijnlijk door de hagelbui op4

met insektengaas. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn
door de gunstige temperaturen onder het gaas,zodat de luizen zich daar beter thuis voelen. Ookzou
het ontbreken van natuurlijke vijanden onder het
insektengaas een rolkunnen spelen.
Bij veel bespuitingen was het aantal luizen inhet
omblad goed onder controle gehouden. In debol
waren toch nog luizentevinden.

Opbrengstgegevens
De resultaten vandeoogst zijnweergegeven intabel
38t/m 41.
Het percentage bollen klasse Iwasop2 juli bij het
object waar het insektengaas ophetgewas lag betrouwbaar lager dan bijhetonbedekte object zonder
luisbestrijding en het object waar het insektengaas
35 cmvande grond afwasgehaald. Bijde tweede
oogst bleek hetaantal bollen klasse Ibijhetgebruik
van insektengaas altezijn afgenomen. Erwaren bij
het insektengaas meer bollen niet veilbaar doordater
bolrot inzat. De vastheid was bijdetweede oogstbij
de objecten met insektengaas betrouwbaar hoger
dan bijde onbedekte objecten. Dit is waarschijnlijk
een gevolg vanvervroeging door het afdekkenvan
het gewas. Bijdederde oogst waren debollenbij

Tabel38. Opbrengstenkwaliteitijsslaop2juli(eersteoogst)en3juli (tweedeoogst),Westmaas1992.
eersteoogst
object
onbedektengeenluisbestrijding
insektengaasop35cm
insektengaas opgewas
onbedekt metregelmatige luisbestrijding
LSD (5%)

bolgewicht
(gram)

tweedeoogst

%l

%ll

bolgewicht
(gram)

%l

%ll

526
673
628
517

100
97
87
93

0
0
7
7

550
683
655
543

100
83
83
97

0
0
3
3

-

7,5

-

-

-

-

Tabel39. Kwaliteitsvergelijkingijsbergslazomerteeltbijhetzelfdebolgewicht,Westmaas1993.

object
onbedektengeenluisbestrijding
insektengaasop35cm
insektengaasopgewas
onbedektmetregelmatige luisbestrijding

oogstdatum
5 juli
28 juni
28 juni
5 juli

gemiddeld
bolgewicht
(gram)
566
676
657
631

% klasseI
24
92
94
92

diameter(cm)
12,8
13,4
13,1
13,1

vastheid*
7,4
6,0
6,0
7,7

1=zeer los;9=zeervast.
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Tabel40. Opbrengst enkwaliteit ijsbergslaop8september 1994(eersteoogst),Westmaas.
gemiddeld
bolgewicht
(gram)

I

onbedektengeen luisbestrijding
insektengaasop35cm
insektengaasopgewas
onbedekt metregelmatige luisbestrijding

507
873
613
521

85
70
57
87

3
5
3
0

LSD (5%)

109,4

23,4

-

object

kwaliteitsindeling(%)
nietveilbaar
II
rand/bolrot overig
0
17
28
0

12
8
12
13

diameter
(cm)

vast;
heid"

pitlengte
(cm)

13,5
15,9
13,2
13,6

4,6
6,0
5,9
4,8

7,3
12,0
8,4
6,5

0,48

0,29

0,82

diameter
(cm)

vast;
heid

pitlengte
(cm)

13,0
15,7
13,5
13,6

5,4
6,6
6,4
5,8

6,7
13,4
9,9
8,1

1 =zeer los;9=zeervast.

Tabel41. Opbrengstenkwaliteit ijsbergslaop 12september 1994(tweedeoogst),Westmaas.

object
onbedektengeenluisbestrijding
insektengaasop35cm
insektengaasopgewas
onbedektmetregelmatigeluisbestrijding
LSD(5%)

gemiddeld
bolgewicht
(gram)

I

567
843
696
625

80
52
47
90

7
8
5
8

23,6

-

62,5

kwaliteitsindeling(%)
nietveilbaar
II
overig
rand/bolrot
7
37
45
0

6
3
3
2

0,60

0,40

1,00

1=zeer los; 9=zeervast.

augustus.
De kwaliteit vanhetobject insektengaas ophet gewas was betrouwbaar slechter dan dievan deandere objecten. Hetlagere percentage kwaliteit I bij de
objecten metinsektengaas werd voornamelijk veroorzaakt door rand en bolrot. Bij het object insektengaas een eindje vanaf hetgewas kwam 17%inniet
veilbaar terecht door rand en bolrot; bij het object
insektengaas ophetgewas was dit28%.
Bij de oogst op 12 september was het bolgewicht
van hetobject insektengaas een eindje vanaf het gewas betrouwbaar hoger endediameter betrouwbaar
groter dan bijdeandere objecten. Tussen deobjecten metinsektengaas zaten er significante verschillen quabolgewicht, diameter en pitlengte. Uit tabel
41 blijkt datdeobjecten metinsektengaas kwalitatief
slechter waren dande andere objecten. Erzatwéinig kwaliteitsverschil tussen de onbedekte objecten.
Bij de objecten met insektengaas kwam erg veel
rand enbolrot voor. Bijhetobject insektengaaseen
eindje vanaf hetgewas was 37% van debollen niet
veilbaar door rand enbolrot. Bijhetobject insekten-
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gaas op het gewas was dit45%.

Conclusies
* Het insektengaas heeft niet voldaan. Onder het
insektengaas kwamen meer luizen en meer rand
en bolrot voor.
* Het gebruik van insektengaas leidt indeze proeftot
vervroeging. In 1994 kanookhagelschade van de
onbedekte veldjes een rol gespeeld hebben.
* Hetinsektengaas eeneindje vanhetgewas afhalen gafgeen betrouwbaar beter resultaat wat kwaliteit betreft dan hetinsektengaas ophetgewas leggen.
* Bij de oogst werden bij het insektengaas enhet
onbedekte object zonder luisbestrijding nog veel
luizen aangetroffen op het omblad en debol.
* Dekwaliteit van deijssla van deonbedekte veldjes
met een regelmatige luisbestrijding was inhet algemeen beter dandievande veldjes metinsektengaas. Dit komt waarschijnlijk door meer rand en

bolrot bij hetinsektengaas.
* Door bedekking werd de oogst van de objecten
met insektengaas met ongeveer een week vervroegd. Bij gelijke oogstdatum waren de kroppen
van deze objecten ongeveer 100 tot 200 gram
zwaarder.

Samenvatting
Op ROC Westmaas zijn indeperiode 1992t/m1994
proeven uitgevoerd om dekwaliteit van de ijsbergsla
onder hetinsektengaas teverbeteren. Deze proeven
zijn eenvervolg ophetonderzoek met insektengaas
waaruit bleek dat insektengaas hetgewas beschermt
tegen mineervlieg en luizen. Er is een vergelijking
gemaakt tussen het insektengaas op het gewas
leggen en het insektengaas er een eindje vanaf
halen. Het insektengaas is in 1992 nieuw aangeschaft endaarna in 1993 en 1994 opnieuw gebruikt.
Het insektengaas heeft niet voldaan. Onder het insektengaas kwamen meer luizen enmeer randen

bolrot voor. Door hetgebruik van insektengaas werd
de oogst wel enige dagen vervroegd.

Summary
During theperiod 1992-1994 field trials have been
carried outattheregional research station inWestmaas toimprove thequality oficeberg lettuce coveredbyinsect nets. Earlier trials with insect nets showed that insect nets canprotect the crop against
leafminer andaphids, but quality of thegrown product couldbe improved.
A comparison was made between the nets lying
direct on thecrop andthenets placed a little above
the crop. In 1992new insect nets were used and in
1993 and 1994 they were used again. Theuse of
insect nets was not satisfactory. Underneath thenets
more aphids and more physiological tipburn and
heads with bacterial rotwere found. Byusing insect
nets the harvest of the crops could be advances
severaldays.
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Hergebruik van geforceerde rabarberpollen
Re-use offorcedrhubarb crowns
J. Ligthart, ROC Zwaagdijk

Inleiding
Door toenemende forcering blijft de behoefte aan
plantmateriaal bij rabarber groot. Een rabarbertrekbedrijf isgenoodzaakt ieder jaar voor nieuw plantmateriaal te zorgen. Hiervoor kan gebruik gemaakt
worden vaneigen stekmateriaal ofkan materiaalvan
gespecialiseerde vermeerderingsbedrijven betrokken
worden. Hergebruik vande "oude" geforceerde pollenisindepraktijk geen standaardteelttoepassing. In
het verleden isindepraktijk geforceerd materiaal in
het voorjaar weer teruggeplant. Deresultaten waren
meestal teleurstellend.
Op ROC Zwaagdijk zijn nahetforceerseizoen 19891990 vandiverse rassen pollen in zijn geheel weer
teruggeplant. De hergroei op het veld verschilde
sterk perras.Deze wasvoor Timperley Early 0%,
en voor Mira 20 %. De rassen Goliath en Sutton
Seedless hadden eenveel betere hergroei metrespectievelijk 82 en 91 % van het aantal uitgeplante
pollen. De pollen van de vroege rassen Mira en
Tlmperley Early werden na de forcering ruim een
maand bewaard inde schuur voordat deze werden
uitgeplant. De late rassen Goliath en Sutton Seedless zijn een week naforcering geplant.
Deze hergroeide pollen zijn naéénjaar opgerooid en
geforceerd volgens de praktijkmethode nadat ze
voldoende koude-eenheden hadden opgebouwd.De
oogstresultaten van deze pollen zijn vermeld intabel
42 en tabel43.
Opvallend bijdeze cijfers isdegoede kwaliteitvan
Tabel42.

ras

Proefopzet en uitvoering
Vanaf 1992 zijn meerdere keren pollen na forcering
teruggeplant voor hergroei in het groeiseizoen en
vervolgens inde herfst weer gerooid omte worden
geforceerd. Daarbij werd gezorgd datvoor forcering
voldoende koude-eenheden waren opgebouwd. Voor
deze proef isuitgegaan vanongeforceerde éénjarige
pollen die in 1991de veldgroeiperiode hadden en
vervolgens in de winter van 1991-1992 zijn geforceerd.
Afwijkend van voorgaande jaren zijndegeforceerde

Forceerresultaten 1990-1991van geforceerde enweer hergroeide pollen vanseizoen 1989-1990.
kwaliteit, gemiddeldepol-opbrengs en opbrengst omgerekend perha. Rabarber,ROC Zwaagdijk
kwaliteiten in gew.-0/

gem.pol-opbrengst
(kg)

Mira
Goliath
S. Seedless

Mira enGoliath. Deze geven een behoorlijk stukspercentage kwaliteit I rabarber engeen afwijkende stelen. Sutton Seedless geeft problemen metgescheurde bladstelen. Dit probleem komt ook voor inde
gangbare forcering bijhetrasSutton Seedless.Met
Black Top wordt een vorm vanbladverwelking bij het
geforceerde produkt bedoeld.
Na het forceerseizoen 1990-1991 zijn pollen uitde
forcering naopkweek indekasbuiten uitgeplant.De
hele pollen met zichtbare hergroei zijn nadekasperiode uitgeplant. Het slagingspercentage van deze
hergroei inhetgroeiseizoen 1991 viel tegen. Het ras
Sutton Seedless hadeen hergroei van ruim 50%,
terwijl derassen Mira enGoliath bijna geen hergroei
lieten zien. Naar aanleiding vandeze resultaten zijn
na 1991 methetbeschikbare materiaal stelselmatig
de mogelijkheden van hergebruik van geforceerde
rabarberpollen onderzocht.

2,3
2,2
2,0

kwal.l

kwal.ll

86
93
81

14
7
11

0

kwal.lll

opbrengst
(ton/ha)1>

8

5,7
22,5
22,7

Bijeen hergroeipercentage op hetveld voor Miravan 20%,voor Goliath van 82 % en voor Sutton Seedless van 91%.
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Gewichtspercentagesper

Tabel43. Sorteerverhouding (stuks-%) stelen van geforceerde rabarber 1990-1991 van geforceerde en weer hergroeide pollen 19891990. ROCZwaagdijk.

ras

kwal.l

kwal.ll

22
15
15

58
70
49

Mira
Goliath
S.Seedless

1)

kwal.ll!

SlackTop

3
2
2

18
14
28

-

5

KlasseIisgaverabarber meteendiameter vanminimaal 15mm;klasse IIheefteendiametervan 11-15mm.
1
' =niettoegekomen.

pollen voor hergebruik steeds in stukken metgoede
knoppen (ogen) gesplitst, waardoor ook screening
oppollen metrot mogelijk was. Deproef werd uitgevoerd met derassen Mira, Sutton Seedless enGoliath enmet de volgende objecten:

pollen geeft per ras wisselende resultaten. Bij niet
geforceerd uitgangsmateriaal scoort Goliath hetbeste met een uitval van 6%. Bijhetobject met opkweek
in de kas vindt er in de kas een duidelijke uitval
plaats. Deze ishetgrootst bij Mira enSutton Seedless meteenuitval vanrespectievelijk 33 en56%.
Uiteindelijk scoort Mira het minst slecht meteen
uitval van43%.Hetobject, waarbij depollen direct
na splitsing zijn geplant ophetveld, geeft een redelijk vast patroon tezien meteen uitval tussen 47 en
55 % Bij het splitsen is geselecteerd op gezonde,
niet rotte stekken. Vervolgens is een deel vande
stekken opgekweekt indekas. Deze methode lijktde
beste perspectieven te geven bij vermeerdering van
geforceerd materiaal. Een laag percentage open
plaatsen op het veld is vangroot belang voor een
rendabele teelt.

Heruitplant van:
A. niet geforceerd materiaal
B. geforceerd materiaal, dat gesplitst is,daarna in
de kasisopgekweekt envervolgens ophetveld
is uitgeplant.
C. geforceerd materiaal datnaforcering bewaardis
indecelenlater nasplitsing isuitgeplant op het
veld.
De opkweekperiode in de kaswasvoor Mira twee
maanden en voor de late rassen Goliath en Sutton
Seedless ruim een maand.

Dit isbij Mira 10%enSutton Seedless 18%; Goliath laat het hierbij duidelijk afweten met 48% open
plaatsen.

Resultatenen discussie

Forceerresullaten na eerste hergroei (= tweedeforcering; winter 1992-1993)
De hergroeide rassen hebben na het oprooien een
koudeperiode gekregen. Aan dehand van devroegheid van hetras zijn deze vervolgens opverschillende tijdstippen geforceerd. In tabel 45zijn deresultaten vermeld.
De opbrengsten van deopgerooide pollen vallen

Hergroei in 1992na eerste forcering
In tabel 44wordt het uitvalpercentage weergegeven
per rasenperobject. Bijdeoptelsom indeze tabel
is het eerste cijfer het uitvalpercentage vande kasopkweek. Hettweede betreft hetuitvalpercentage op
het veld.
De hergroei van degeforceerde endegesplitste

Tabel44. Uitvalpercentage perrasenperobjectvanuitgeplanterabarber inhetgroeiseizoen 1992, ROCZwaagdijk.
object
uitval%

A
B
C

Mira

Goliath

S.Seedless

kas

veld

totaal

kas

veld

totaal

kas

veld

totaal

-

10
10
53

10
43
53

-

6
48
55

6
68
55

.

20

56

18
18
48

18
74
48

33

-

-

-

A= nietgeforceerd+veldplanting;B=geforceerd+hergroeikas+veldplantingC=geforceerd+veldplanting.
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Tabel 45.

Gemiddelde opbrengst per pol
Zwaagdijk.

en sorteerverhouding; rabarber, forcering 1992-1993, hergegroeide pollen. Rabarber, ROC
gemiddelde sortering

ras/object

opbrengst/pol
(kg)

kwal. I
(gew.-%)

kwal.II
(gew.-%)

Mira
niet geforceerd
geforceerd + kasopkweek
geforceerd + celbewaring

1,00
0,85
1,86

77,9
85,0
86,7

22,1
15,0
13,3

Goliath
niet geforceerd
geforceerd + kasopkweek
geforceerd + celbewaring

2,01
1,26
1,29

92,3
84,6
90,2

7,7
15,4
9,8

SuttonSeedless
niet geforceerd
geforceerd + kasopkweek
geforceerd + celbewaring

2,23
1,23
1,11

64,0
78,5
85,5

36,0
21,5
14,5

tegen. Binnen deze proefopzet moet meer waarde
worden gehecht aan de hergroei van het gesplitste
materiaal dan aan de opbrengst. De groeiperiodeis
kort geweest en het uitgangsmateriaal uit de forceringwaszwak.

1992-1993 is er een proefopzet gemaakt die overeenkomt met die van het seizoen 1992. Eennieuwe
aanplant is hierbij als controle toegevoegd. In tabel
46 zijn de totale uitvalpercentagesweergegevenvan
deverschillendeobjecten.
Bij de objecten die na splitsing in de kas zijn opgekweekt, is een totaal uitvalpercentage gegeven. Dit
percentage is niet opgesplitstinde kas-envelduit-

Hergroeiin 1993 natweede forcering
Na het groeiseizoenvan 1992 en het forceerseizoen
Tabel46.

Totaal uitvalpercentage in het groei-jaar 1993
materiaal. Rabarber, ROC Zwaagdijk.

van het gesplitste uitgangsmateriaal \

/an nieuwe aanplant en eerder geforceerd

object

Mira

Goliath

S. Seedless

A

26%

20%

1%

B

85% (van 168 nieuwe pollen zijn
25 st. goed op hetveld), kasuitval
= 143 St.= 85%

79% (van 122 nieuwe pollen zijn
25 st. goed op het veld), kasuitval
= 54 st. = 44%

96% (van 168 nieuwe pollen
zijn 7 st. goed op hetveld),
kasuitval = 125st. =74%

C

81% (van 132nieuwe pollen zijn
25st. goed op hetveld),
kasuitval =100st. =76%

98% (van 112 nieuwe pollen zijn
2st. goedop hetveld), kasuitval
= 96 st. = 85%

98% (van 60 nieuwe pollen is 1
polgoedop hetveld), kasuitval
= 43 st. = 44%

D

76%

100%

22%

A = nieuwe aanplant 1993;
B = nieuwe aanplant 1992 +geforceerd 1992-1993 + kasopkweek en veldplantjng;
C = geforceerd in 1991-1992 + kasopkweek +veldplantjng;dit herhaald in seizoen 1992-1993.
D = geforceerd in 1991-1992 +veldplantjng; herhaald in seizoen 1992-1993.
Het percentage uitval is de totale uitval binnen de objecten. Een optelling van uitval na de kasopkweek en de uitval op het veld, zoals in
tabel 44, na het groeijaar 1992, is niet mogelijk doordat in 1993 meer pollen voor de kasopkweek zijn gemaakt dan de hoeveelheid die op
hetveld nodigwas.
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val. Deze twee cijfers kunnen namelijk niet bijelkaar
worden opgeteld, omdat ervan verschillende aantallen isuitgegaan.
Vergeleken met de uitvalpercentages van de nieuwe
aanplant 1993 zijn deuitvalpercentages van de kasopkweek, en ookvande veldgroei (aldannietmet
kasopkweek) zeer hoog. Alleen geforceerd materiaal
van Sutton Seedless, gevolgd door directe veldplanting beperkt de uitval tot22%. Deuitval bij nieuwe
uitplant is slechts 1%vandit rasmeteenblijkbaar
goede hergroei.

Conclusies
De cijfers over uitval vormden geen basis omdeze
proef metherinplant van geforceerde rabarberpollen
voort te zetten. De resultaten van hergroei zijnvan
jaar totjaar sterk wisselend. Vooral deresultaten,na
het tweede forceerjaar waren erg slecht. Dit geldt
zowel voor de rassen als voor de vermeerderingsmethoden.
De resultaten geven aan, datals mennaforcering,
pollen wil terugplanten (bijvoorbeeld omeengoede
selectie te behouden) éénmalig geforceerd materiaal
van Mira en Sutton Seedless het beste perspectief
biedt. Daarbij issplitsing enscreening oprotvanhet
uitgangsmateriaal ineen kasruimte zeker vereist.
Het rasTimperley Early isindeze proef niet meegenomen vanwege deslechte resultaten uithet seizoen
1990. Nahetforceerseizoen 1991-1992 zijn de pollen van ditrasgesplitst enalsrand voor proefvelden
gebruikt. Vanditras werd ophetveld, zonder kasperiode, ruim 70%hergroei waargenomen. In deforceerruimte geeft ditrasvanwege zijn eigenschappen
(lichte kleur) geen goede resultaten.

Samenvatting
In deperiode 1990-1993 zijn op ROC Zwaagdijkde
mogelijkheden van hergebruik van geforceerde rabarberpollen onderzocht. De objecten waren heruitplant van:
a) niet geforceerd materiaal,
b) geforceerd materiaal, datnasplitsing en selectie
op rotindekasisopgekweekt envervolgens op
het veld is uitgeplant,

c) geforceerd materiaal datnaforcering indecel is
bewaard en later, nasplitsing enselectie op rot,
uitgeplant isophet veld.
De gebruikte rassen waren Mira, Sutton Seedlessen
Goliath.
In het groeiseizoen 1992 gaf opkweek in dekas
voordat in hetveld werd uitgeplant eengoed resultaat metMira (10% uitval) enSutton Seedless (18%
uitval). Deze cijfers waren vergelijkbaar met deuitval
van uitgeplant niet geforceerd materiaal. Inhet groeiseizoen 1993 werden deze resultaten niet herhaald.
De percentages uitvalwaren zeer hoog.
Bij herhaald hergebruik van geforceerde pollen blijken de risico's van uitval groot. Verder vereist de
methode vanhergebruik van depollen veel zorgen
is arbeidsintensief. De resultaten vanhergroei kunnen vanjaar totjaar sterk wisselen. Ditgeldt zowel
voor de rassen als voor de vermeerderingsmethoden.
Als men indepraktijk, naforcering, pollen wilterugplanten (bijvoorbeeld omeengoede selectie te behouden) dan biedt hergebruik van éénmalig geforceerd materiaal het meeste perspectief. Splitsingen
screening op rot van het uitgangsmateriaal en opkweek in een kasruimte zijn daarbij zeker aante
bevelen.
Literatuur
Anonymus. Rabarber: herplanten van geforceerde rabarberpollen. Verslag groenteproeven 1993Produktverbreding.ROC
Zwaagdijk, p.25-28 (1994).

Summary
In theperiod 1990 - 1993 at ROCZwaagdijk the
possibilities of re-using of forced rhubarb-crowns
were investigated. The objects were: a) forced
crowns raised ina glasshouse before transplanting;
b) forced crowns stored in a coolingroom afterforcing and before transplanting, c)transplantingunforced crowns (asastandard).
After thegrowing-season inthefield the crowns were
forced again. The varieties used were Mira, Goliath
and Sutton Seedless.
In thegrowing-season 1992raising ina glasshouse
before transplanting gave good results with Mira (10
%losses) and Sutton Seedless (18%losses). These
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figures were comparable with losses of transplanted
not-forced crowns of these varieties.
In the growingseason 1993these good results could
not be repeated. Thepercentages lost crowns were
veryhigh.
Because of these figures, the trials have been stopped. Theresults of regrowing of forced crowns were
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very variabel from year to year. This variability concerned the variety as well as the method of re-using.
If growers want to re-use rhubarb-crowns (perexampie for keeping material of a good selection) than
splitting and selecting the crowns and raising in a
glasshouse before transplanting is the bestway.

Invloed plantmethode opziektegevoeligheid bij prei
Influence planting method on disease sensitivity of leek
ing. A.J.M. Embrechts, ROC Noord-Brabant
december een tussentijdse oogst uitgevoerd.
De bemesting en bestrijding vanroest entrips werden volgens advies uitgevoerd. Deonkruidbestrijding
werd, indien nodig, aangepast aan deplantmethode.
De bestrijding van de papiervlekkenziekte werd in
een aantal proeven niet uitgevoerd enisineen aantal proeven als proeffactor meegenomen.
In hetonderzoek werden ten aanzien van de volgende punten waarnemingen gedaan: aantasting papiervlekkenziekte, lengte schacht en wit, opbrengst,
kwaliteit ensorteringsverhouding.
In alle proeven werd de vlakveldsteelt met 18à19
cm diep ponsen als vergelijkingsobject beschouwd.

Inleiding
Plantmateriaal vanprei krijgt indeovergang van het
zaaibed naar hetproduktieveld te maken metgroeistagnatie. Bekend isdatgroeistagnatie gepaard gaat
met opbrengstreductie. Ook bestaat deindruk datde
tijdelijk zwakkere prei gevoeliger wordt voor ziekten,
wat weer leidt tot kwaliteitsverlies. Bij prei speelt
hierbij met name Phytophthora porri (papiervlekkenziekte) een grote rol.
Tevens dient deprei aan een aantal afzetnormente
voldoen. Zo dient de lengte vanhet witte gedeelte
van de schacht minimaal 14cm lang te zijn, terwijl
de schacht voorts recht moet zijn.
Het doel van het onderzoek is het toetsen van de
invloed vandiverse plantmethoden opde ziektegevoeligheid, opbrengst en kwaliteit bij prei, rekening
houdend met de geldende afzetnormen.

Seizoenen1988/1989en1989/1990
In deze twee seizoenen werd de vlakveldsteelt vergeleken met de aanaardmethode. Het machinaal
planten metde Accord-plantmachine werd vergeleken met het ponsgatensysteem. De plantleeftijd werd
gevarieerd omnategaan of een jongere plant sneller aanslaat. Binnen deze objecten werd dehelftwel
en de helft niet gespoten tegen papiervlekkenziekte.
De plantdiepte hing samen met deplantmethode(zie
tabel 47).

Proefopzetenuitvoering
Het onderzoek is uitgevoerd van 1988tot enmet
1994 opROC Noord-Brabant te Breda. Bijalle proeven betrof hetwinterteelten,waarbij begin tothalf juli
geplant werd eninjanuari/februari vanhetvolgende
jaar werd geoogst. In dit verslag wordt daaromgesproken over seizoenen.Meestal werdinnovember/

In beide seizoenen zijn deproeven opdezelfde wijze
uitgevoerd. In 1988werd hetras Carina geplant,in

Tabel 47. Invloed plantmethode opziektegevoeligheid bijprei.Objecten inde seizoenen 1988/1989 en 1989/1990, Breda.
object

teeltmethode

plantmethode

plantdata

plantdiepte

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

vlakvelds
vlakvelds
aanaarden
aanaarden
aanaarden
aanaarden
aanaarden
aanaarden
aanaarden
aanaarden

ponsgaten
ponsgaten
ponsgaten
ponsgaten
Accord
Accord
ponsgaten
ponsgaten
Accord
Accord

5/6juli
5/6juli
5/6juli
5/6juli
5/6juli
5/6juli
22/23juni
22/23juni
22/23juni
22/23juni

18-19 cm
18-19 cm
11-12cm
11-12 cm
7 cm
7 cm
11-13 cm
11-13 cm
6 cm
6cm

bestrijding
papiervlekkenziekte

+

-

+
+

-

+

-

+
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baarheid. Tevens isaanaarden van prei op zwaardere gronden praktisch onmogelijk. Andere onderzochte factoren waren het aantal rijen per bed ende
plantleeftijd (zie tabel 48).
In beide seizoenen is het ras Gavia gebruikt. Alle
objecten werden gelijk geplant, wat betekent dat
object Dtwee weken later gezaaid werd. Erwerd in
1990 geplant op2juli enin1991 op17juli. In 1990
was het plantgewicht bijobject D16,9 gram (normale
plant), bijde overige objecten 21,5gram (vrij zware
plant). De werkelijke plantleeftijd in seizoen
1991/1992 wasals gevolg van eenvertraagde opkweek door het koude voorjaar drie weken langer
dan normaal. Bij alle objecten werd de ponsgatenmethode toegepast. Er werd gestreefd naar een
gelijk plantgetal bijalle objecten (150.000 plantenper
ha). Bijobject A bedroeg de plantafstand 53x 11,2
cm (167.000 planten perha), bijdeoverige objecten
80 x8,3 (151.000 planten perha). Eénuitzondering
vormt object E inseizoen 1991/1992. Ditobject werd
aangelegd metBasrijs-ponsgatenmachine diein één
werkgang ruggen aanlegt (metbehulp vandiabolorollen) engaten ponst. Deplantafstand bijdit object
bedroeg 80x 10,2 cm (122.000 planten per ha).

1989 hetrasGavia. In de proeven wasdeplantdatum een proeffactor. Er waswel op dezelfde dag
gezaaid, wat dus betekent dat de plantleeftijd verschilde. De 11 tot 11,5 weken oude plant (plantgewicht in 1989 9,1 gram) werd vergeleken met de 13
tot 13,5 weken oude plant (plantgewicht in1989 16,7
gram).
Bij de objecten A en B zijn drie rijen perbed(1,60
meter breed) geplant, bij de overige objecten twee
rijen per bed. De reden wasdat bij aanaarden de
rijenafstand ruimer moet zijn. In beide seizoenen
bedroeg deplantafstand van deobjecten A enB 53
x 11,3cm(166.000 planten perha)enbijdeobjecten C,D,GenH80x7,4cm (170.000 plantenper
ha). Bijde objecten E, F, J en K bleek in seizoen
1988/1989 het plantgetal achteraf uit te komen op
90.000 tot 130.000 planten per ha.De plantafstand
bij deze objecten wasdus80x (13,9- 9,6) cm.In
seizoen 1989/1990 wasde plantafstand gelijk aan
die vandeobjecten C,D,Gen H.
In 1988 is aangeaard op19augustus en5 september, in1989op2en 23 augustus.
Voor deonkruidbestrijding is 1,25 kgTribunil +1,25
liter Butisan Sperhagebruikt. Debespuitingen werden aangepast aan het planttijdstip. Inseizoen 1988/
1989 werd geoogst op9 november en16 januari,in
seizoen 1989/1990op30oktober en 8januari.
Beide proeven zijn inenkelvoud uitgevoerd.

In 1990 is aangeaard op26juli en20 augustus, in
1991 op15augustus (alleen object G), 29augustus
en 2 september. In 1990werd bij object G op30
augustus 200 kgEngels raaigras perhagezaaid (ras
Mondial), in1991 op5september 150 kgperha. Het
graswerd niet doodgespoten.
De onkruidbestrijding met1liter Butisan Sper ha + 1
kg Tribunil per ha werd afhankelijk van object en
aanaarden toegepast. Bij object G werd alleengespoten met2kgTribunil perha. Debemesting, alsmede de trips-, roest- en ook de papiervlekkenbe-

Seizoenen 1990/1991 en1991/1992
Naast de vlakveldsteelt en het aanaarden werd in
deze twee seizoenen ook de ruggenteelt onderzocht.
Op zwaardere gronden ismen namelijk vaak aangewezen op teelt opruggen inverband met de rooi-

Tabel48. Invloedplantmethodeopziektegevoeligheidbijprei.Objectenindeseizoenen 1990/1991en 1991/1992,Breda.

object

A
B
C
D
E
F*
G

teeltmethode

ponsdiepte

aantal
rijen/bed

plantleeftijd

vlakvelds
vlakvelds
aanaarden
aanaarden

18 cm

3
2
2
2
2
2
2

15weken

rug
verhoogdbed
aanaarden

*Alleen inseizoen 1990/1991.
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18
13
13
18
18
13

15
15
13
15
15
15

bodembedekking
metgras

-

+

Tabel49. Invloedplantmethodeopziektegevoeligheidbijprei.Objectenindeseizoenen 1992/1993,Breda.
object

teeltmethode

ponsdiepte

vlakvelds
geultjes 4cmdiep+aanaarden
geultjes 4cmdiep +aanaarden
opgeploegde ruggen
diaboloruggen

18 cm
12 à 13 cm
15 a 16 cm
18 à 19 cm
20 cm

strijding werden volgens advies uitgevoerd.
In 1990/1991 wasde eerste oogst op3 december,
de tweede oogst op28januari. In 1991/1992 werd
geoogst op11december en 5februari.
Beide proeven zijn indrievoud uitgevoerd.

E). Bijde geultjes werd geen chemische onkruidbestrijding toegepast. Op 30 november en 15 maart
werd geoogst.
De proef lag invier herhalingen.

Seizoen 1993/1994
Seizoen1992/1993
In seizoen 1992/1993 werd de mogelijkheid van
planten in geultjes nagegaan. Daartoe werden geultjes van 4cm diep gemaakt en indegeultjes werden
de plantgaten geponst. Metdeze methode zouminder diep geplant hoeven teworden enbijhetaanaarden zouden minder hoge ruggetjes nodig zijn. In
deze proef werd ook de ponsdiepte gevarieerd en
werden twee soorten ruggen vergeleken (zie tabel
49).
Het aantal keer aanaarden hing af van de noodzaak
daartoe. Erwerd aangeaard alsdelengtewitminder
dan 16 cmwas. Op29juli (ongeveer drie wekenna
planten) was het witbijobject Bcirca 10 cm lang,bij
object Ccirca 13cm. Beide objecten werden aangeaard. Op 20 augustus bedroeg dewitlengte bij object
B circa 14 cm,bij object C circa 18 cm.Nu werd
alleen object Caangeaard.
Vlak voor het ponsen werden de opgeploegde ruggen iets aangedrukt en iets afgestreken.
Bij de diaboloruggen (object E) werd iets dieper
geponst. De gedachte was dat deze ruggen veel
zouden nazakken. Bij een normale ponsdiepte van
18 cmkanditproblemen geven inverband metkort
wit (zie seizoen 1991/1992).
De prei, vanhetras Gavia, werd op 9 juli geplant.
De plantafstand bedroeg 80x8,3cm(150.000 planten perha). Debemesting, alsmede detrips-, roesten papiervlekkenbestrijding werden volgens advies
uitgevoerd. Deonkruidbestrijding, met1 liter Butisan
S perha+ 1kgTribunil perha,werd alleen op de
vlakvelds- en ruggenteelt toegepast (object A, D en

In deze proef werden deruggen onderzocht diemet
behulp van diabolorollen aangelegd werden. Deze
ruggen zouden nahetaanleggen nognazakken. Om
voldoende lengte wit te halen, zou de keuze gemaakt kunnen worden tussen dieper ponsen ofde
ruggen enkele weken eerder aanleggen envlak voor
het planten opnormale diepte ponsen (zie tabel 50).
Bijdeobjecten DenEwerden deruggen drie weken
voor hetplanten aangelegd enwerd eropde plantdatum geponst.
De prei, vanhetrasPinola, werd op 15juli geplant.
De plantafstand bedroeg 80x8,3cm(150.000 planten per ha). Deponsdiepte bij de objecten C enD
was extreem diep. Ditisbewust gedaan om duidelijke verschillen te creëren. Debemesting, deziekte-,
plaag- en onkruidbestrijding zijn volgens advies uitgevoerd. Erwerd geoogst op14december en 3mei.
Deproef lag invier herhalingen.

Resultaten
Seizoenen 1988/1989 en1989/1990
Omdat de objecten in enkelvoud gelegen hebben,
moeten decijfers voorzichtig geïnterpreteerd worden.
Seizoen 1988/1989 wasmatig groeizaam ener was
sprake vaneen zware aantasting van de papiervlekkenziekte indeprei, vooral bijdeoogst op16januari. Alle objecten hadden een lichte roestaantasting
(zie tabel 51).
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Tabel 50. Invloed plantmethode op ziektegevoeligheid bij prei. Objecten in de seizoenen 1993/1994, Breda.

object

teeltmethode

tijdstip
aanleg ruggen

ponsdiepte

A
B
C
D
E

vlakvelds
diaboloruggen
diaboloruggen
diaboloruggen
diaboloruggen

vlakvoor planten
vlakvoor planten
3 weken voor planten
3 weken voor planten

16 à 18 cm
16 à 18 cm
23 à 24 cm
16 à 18 cm
23 à 24 cm

Tabel51.

object

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

Invloed plantmethode op ziektegevoeligheid bij prei. Resultaten van seizoen 1988/1989

lengte
schacht
(cm)

eerste oogst op 9 november 1988
lengte
op%
kwaliteit
brengst
wit
(cm)
I
(kg/are)

18,0

13,9

14,8

12,3

16,2

14,5

18,2

14,4

15,9

12,6

229
196
207
254
191
215
218
246
214
325

31
49
31
67
23
47
27
61
12
67

%
1-2 cm

dik

33
36
38
36
12
10
31
26
20
10

Breda.
tweede oogst op 16januari
op%
brengst
kwaliteit
(kg/are)
I

204
198
178
235
119
178
159
221
121
206

1989

%

1-2 cm

10
20
6
24
10
28
9
25
5
17

dik

7
9
7
14
7
2
5
6
4
2

De prei geplant met de Accord-plantmachine op 23
juni (object J en K) groeide erg voorspoedig op.
Hierdoor onstond een grote groeivoorsprong en in
eerste instantie minder papiervlekkenziekte. De
plantdichtheid was gering (90.000-130.000 planten
per ha) en de lengte wit liet te wensen over. Tevens
was 20% van de prei te krom voor klasse I als gevolg van de plantmethode en het aanaarden.
De prei opgegroeid in ponsgaten was erg dun.Zeker
met twee rijen per bed en 170.000 planten per ha
stonden de planten erg dicht bijeen, wat resulteerde
in een hoog percentage dunne prei (percentage 1-2
cm dik). Dejonge plant in ponsgaten (object G en H)
werd in de loop van juli al zwaar aangetast door
papiervlekkenziekte. In de groeizame maand augustus was de plant geheel hersteld, maar was natuurlijk
sprake van een forse groei-achterstand ten opzichte
van dejonge Accord-plant (object J en K).
De vergelijkingsobjecten (A en B) toonden een matige opbrengst en kwaliteit.

De prei geplant met de Accord-plantmachine op 22
juni (object J en K) ging erg vlot aan de groei en had
een behoorlijke groeivoorsprong ten opzichte van de
vergelijkingsobjecten (A en B). De zware plant van 5
juli (object E en F) kende ook een vlotte groei, bleef
echter een achterstand houden ten opzichte van de
jonge plant (object J en K), maar was toch vlotter
dan de vergelijkingsobjecten (A en B). Door deze
groei-achterstand was de prei ook later overrijp (zie
oogst 8januari). De lengte van de schacht en het wit
was gering, terwijl de prei vaak ook een lichte kromming had.

De bestrijding van de papiervlekkenziekte bleek bij
alle objecten effectief te zijn. Zonder bestrijding van
de papiervlekkenziekte waren de verschillen in kwali-

De prei geplant met de Accord-plantmachine was het
meest aangetast door roest.
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teit tussen de objecten minder groot dan met bestrijding van de papiervlekkenziekte.
In het groeizame seizoen 1989/1990 is geen aantasting van papiervlekkenziekte opgetreden. Vanaf eind
augustus was wel sprake van een zware tot zeer
zware roestaantasting (zietabel 52).

Tabel52. Invloed plantmethodeopziektegevoeligheid bijprei. Resultatenvanseizoen 1989/1990,Breda.
eersteoogstop30oktober 1989

object

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

lengte
schacht
(cm)

lengte

op-

wit

%

%

brengst
(kg/are)

kwaliteit

1-2 cm

I

dik

(cm)

18,7

16,5

15,1

12,1

14,8

12,0

16,0

13,0

16,1

12,0

389
388
434
423
429
444
481
525
470
462

De ondiep geplante prei in ponsgaten (object C,D,
G en H) wasin dit groeizame jaar erg produktief.
Ook hiervoor gold dat de jonge plant van 22 juni
(object G en H) eerder overrijp was, maar op30
oktober eenzeer goede opbrengst en kwaliteitgaf.
In januari was sprake van overrijpe prei. Door het
matige effekt van hetaanaarden bleef de prei aan de
korte kant. Deprei was wel mooi recht. Bijdeoogst
in oktober, en zeker in januari, gaf de ondiep geponste prei van5juli (object CenD)eenhogeopbrengst van een goede kwaliteit.
De prei vande vergelijkingsobjecten (Aen B) bleef
duidelijk achter in groei, maar gaf een kwalitatief
mooie rechte prei.

Seizoenen 1990/1991en 1991/1992
In seizoen 1990/1991 was op 3 december sprake
van mooie donkere prei meteenlichte roestaantasting. Hierdoor isveel prei alskwaliteit II gewaardeerd
(zie tabel53).
De opbrengst en kwaliteit waren niet betrouwbaar
verschillend. Bijhetobject drie rijen perbed (object
A) wasde opbrengst het hoogst. Ook de opbrengst
van de jonge enondiep geplante prei (object D) was
wat hoger dan gemiddeld.
De cijfers van delengte van deschacht endelengte
van hetwit zijn niet helemaal betrouwbaar. Er ontbreken twee objecten en er is maar één herhaling
gemeten. Decijfers geven echter wel eenindicatie.

30
53
58
53
6
12
31
48
7
15

6
3
4
2
4

tweedeoogstop 8januari 1990
op%
brengst
kwaliteit
(kg/are)
I

305
350
379
383
337
349
342
342
316
355

10
48
44
55
47
35
3
14
3
21

Bij dejonge enondiep geplante prei (object D) was
de schacht enhetwitwatkorter dan bijdevergelijkingsobjecten (A en B). Opvallend wasdat bijhet
grasobject (G) de schacht- en witlengte weer wat
hoger was. Het gras speelde hierbij dus ook eenrol.
Bij de tweede oogst op 28januari wassprakevan
vrij veel bladvlekken inhethart van deplanten. Hierdoor iswatprei als kwaliteit II gewaardeerd. Bij het
grasobject (object G) kwam geen papiervlekkenziekte voor.
De kwaliteit was van alle objecten ongeveer hetzelfde. Deopbrengsten van hetobject drie rijen per bed
(A) en het verhoogde bed(F) lagen boven het gemiddelde (niet betrouwbaar verschillend). Watbetreft
het verhoogde bed isdit opvallend, omdat hierbijde
opbrengst op3december onder hetgemiddelde lag.
In seizoen 1991/1992 wasde kwaliteit vande prei
gedurende de hele teelt prima. De trips, roest en
papiervlekkenziekte konden goed onder controle
gehouden worden (zie tabel 54).
Half oktober was de grond bijhet grasobject (G) zeer
mooi bedekt. Dit was begin februari ook noghet
geval, maar omdat erhalf oktober een bed tussenuit
gerooid was, werden de veldjes ergsmal. Hierdoor
werd het effekt van de grondbedekking duidelijk
minder. Hetgras heeft voor deprei geen problemen
veroorzaakt; het bleef namelijk mooi kort. De kleur
vande preiisniet nadelig beïnvloed door het gras.
Bij deeerste oogst op 11 december was depreibij
alle objecten goed gezond. Bijde ruggenteelt (object
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Tabel 53. Invloed plantmethode op ziektegevoeligheid bij prei. Resultaten van seizoen 1990/1991, Breda.

object

A
B
C
D
E
F
G

lengte
schacht
(cm)

eerste oogst op 3 december 1990
lengte
opwit
brengst
(cm)
(kg/are)

17,6
18,1

15,0
15,6

383
355

16,2

15,0

371

18,4
17,5

17,5
16,3

338
346

356
332

LSD(0,05)

E) was de opbrengst lager dan bij de andere objecten doordat de prei korter was en het aantal planten
per ha lager was. Bij de aangeaarde prei (object B
en C) was het wit langer dan bij de niet aangeaarde
prei.
Bij de tweede oogst op 5 februari was sprake van
een matige aantasting door papiervlekkenziekte op
enkele veldjes. Hierdoor is wat prei als kwaliteit II en
III gewaardeerd. Ook bij het grasobject (G) kwam op
twee veldjes papiervlekkenziekte voor. Dit kwam
omdat de veldjes vanaf de eerste oogst op 11 december maar één bed breed waren. Hierdoor kon
toch noggrondopspatten.
De ruggenteelt (object E) en het grasobject (G) hadden een lagere opbrengst dan de overige objecten.
De ruggenteelt is het enige object dat in opbrengst
vanaf december toegenomen was. De prei van dit
object is in de winter dus goeddoor blijvengroeien.
Tussende objecten was in kwaliteit geenverschil.

Seizoen 1992/1993
In seizoen 1992/1993 kwam vanwege het natte weer
in augustus al vroeg papiervlekkenziekte voor in een
groot aantal praktijkpercelen. In de proef viel dit
echter mee. In januari kwam een tweede aantasting
van papiervlekkenziekte voor. Ook in de proef was
dit duidelijk merkbaar (zietabel55).
Bij de eerste oogst op 30 november kwam ten opzichte van de vlakveldsteelt (object A) bij alle objecten (behalve object C) minder papiervlekkenziekte
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-

%
kwaliteit

I

tweede oogst op 28 januari 1991
op%
kwaliteit
brengst
(kg/are)
I

43
41
52
46
37
49
40

347
299
313
322
297
337
320

-

-

68
68
64
61
66
65
68
-

voor. De in geultjes ondiep geplante prei had de
beste stand,wat duidt op invloedvan de plantdiepte.
De prei geplant in geultjes en op ruggen (object B,C
en D) toonde minder slijtage dan de vlakveldsteelt
(object A). Bij de diep in geultjes geplante prei (object C) was de schacht het langst. Het aanaarden
gaf dus geen problemen wat betreft de wit- en
schachtlengte. Een ponsdiepte van 20 cm bij de
diaboloruggen bleek noodzakelijk te zijn. De opgeploegde ruggen (object D) lieten wat dit betreft te
wensen over. Waarschijnlijk zijn de ruggen te veel
nagezakt.
Er was geen verschil in opbrengst, kwaliteit endiktesortering aantoonbaar. Bij de vlakveldsteelt (object
A) kwam meer dunnere prei (percentage 1-2 cm)
voor dan bij de prei in geultjes en op de opgeploegde ruggen (object B, C en D).
In maart kwam meer aantasting voor dan in november/december. Ook de stand bleek duidelijk minder
dan in november/december. De ondiep in geultjes en
op ruggen geplante prei (object B, D en E) had een
betere stand dan de prei van de vlakveldsteelt (object A). De aantasting door papiervlekkenziekte was
bij de opgeploegde ruggen (object D) lager dan bij
de andere objecten (niet aantoonbaar). Waarschijnlijk
heeft de plant door de geringere plantdiepte meer
groeikracht en is daardoor minder vatbaar.
Bij de tweede oogst op 15 maart moest veel prei,
vanwege de zware aantasting door papiervlekkenziekte ingekort worden. Deze prei viel daarom inblok
86. De opbrengst van ondiep in geultjes geplante
prei (object B) was hoger dan de opbrengst van de

Tabel54. Invloed plantmethode opziektegevoeligheid bijprei. Resultatenvanseizoen 1991/1992,Breda.

lengte
schacht
(cm)

object

A
B
C
D
E
G

object

tweedeoo gst op 5 februari1992
op%
brengst
kwaliteit
(kg/are)
I

%
kwaliteit

I

15,3
16,2
17,2
15,8
13,5
16,1

14,3
14,3
16,7
16,0
11,9
15,9

326
330
341
328
152
326

25
22
13
15
8
15

306
297
316
314
264
269

66
75
67
75
64
47

1,6

1,7

49

-

42

-

LSD(0,05)

Tabel55.

eersteoogstop 11december 1991
lengte
opwit
brengst
(cm)
(kg/are)

Invloed plantmethode opziektegevoeligheid bijprei.

papiervlekken
ziekte*

Resultaten vanseizoen 1992/1993, Breda.

eersteoogstop30november 1992
lengte
lengte
op%
kwaliteit
schacht
brengst
wit
(cm)
(cm)
(kg/are)
I

%
1-2 cm

dik

tweedeoogstop 15maart1993
papierop%
vlekkenbrengst
blok
ziekte*
(kg/are)
86

%
1-2 cm

dik

A
B
C
D
E

1,6
0,7
1,4
0,7
0,7

18,1
18,0
19,2
14,6
17,0

15,0
15,7
15,9
11,7
14,8

264
296
291
297
266

47
57
45
67
61

14
7
4
6
10

2,5
2,4
2,3
1,8
2,4

216
260
230
232
225

21
12
17
14
19

26
15
17
17
20

LSD(0,05)

0.8

1,1

1,3

-

-

7

-

14

6

8

' Gemiddeldaantalaangetaste bladeren perplant.

andere objecten. Devlakveldsteelt (object A) gaf de
laagste opbrengst. Het percentage blok 86wasbij
de ondiep in geultjes enbijde in opgeploegde ruggen geplante prei (object BenD)lager dan bijvlakveldsteelt (object A). Zowel watopbrengst alskwaliteit betreft, gaf ondiep in geultjes dushet besteresultaat. Als gevolg van de zware aantasting door
papiervlekkenziekte kwam meer dunne prei voor
(percentage 1-2 cm). Deonderlinge verschillen tussen deobjecten waren gelijk aan dievan 30november.

Seizoen1993/1994
Omdat in seizoen 1993/1994 direct na het planten
veel neerslag viel, ontstond al vroeg indeteelteen
aantasting van papiervlekkenziekte (zietabel 56).De
weggroei op de ruggen in combinatie met ondiep
ponsen (object B en D)washetvlotst. Bij object C
was de prei het lichtst en hadook een zwaardere
aantasting door papiervlekkenziekte dande andere

objecten.
Op 29oktober was de16à18cm diep geplante prei
(object BenD)in meerdere opzichten beter dande
23 à24cm diep geplante prei. De prei was zwaarder
(hoger plantgewicht), hadeen betere kleur en was
minder aangetast door de papiervlekkenziekte. Daarentegen was deprei welte kort wit. Men zou hierbij
kunnen veronderstellen datde grond nogbehoorlijk
is nagezakt. Ditgaat echter niet op voor object D. Bij
dit object is ookde lengte vanhetwit te kort,ondanks het feit dat de ruggen drie weken voor het
planten zijn aangelegd. Het lijkt er dus opdat niet
alleen het nazakken van de grond een rol speelt,
maar datdelengte van hetwitooknog door andere
factoren wordt beïnvloed. Mogelijk speelt hetaangieten hierin eenrol,maar duidelijk isdit niet. Dediep
geplante prei groeide in november endecember iets
beter door dan de ondiep geplante prei, zodat de
verschillen iets kleiner werden. Op29 oktoberwas
het verschil gemiddeld 52 gram per plant, op20
december nog25gram per plant. Qua uniformiteit
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Tabel56. Invloedplantmethodeopziektegevoeligheid bijprei. Resultatenvanseizoen 1993/94,Breda.
papiervlekkenziekte*

eersteoogstop 14december 1993
lengte
lengte op%
schacht
wit brengst kwaliteit
(cm)
(cm) (kg/are)
I

%

1-2 cm

dik

tweedeoogstop3 n nei 1994
op%
%
1-2 cm
brengst kwaliteit
(kg/are)
I
dik

29/9

29/10

20/12

22/4

A
B
C
D
E

36
33
54
21
25

31
18
50
9
27

77
52
93
56
70

89
96
95
84
94

17,2
15,5
19,5
15,9
20,5

13,1
12,5
18,2
12,8
18,7

97
117
64
117
101

60
68
40
68
50

76
67
93
64
79

184
245
183
225
177

51
44
51
48
44

37
21
42
30
39

LSD(0,05)

19

24

31

-

1,1

0,8

32

-

19

29

-

12

object

* Percentage aangetasteplanten.

was er geen verschil aantoonbaar. De aantasting
van papiervlekkenziekte zette verder door en steeg
gemiddeld naar 70%aangetaste planten. Het verschil tussen debehandelingen bleef aanwezig.
Zelfs nade hergroei in het voorjaar bleven de verschillen in stand en kleur hetzelfde. De ondiepgeplante prei in ruggen washet beste. De aantasting
van papiervlekkenziekte was na de hergroei nog
steeds hoog (91% aangetaste planten met gemiddeld drie aangetaste bladeren per plant). Hierbij
moet opgemerkt worden dat de aantasting erwel
gedeeltelijk uitgegroeid was, met andere woordende
aantasting zatmeer opdebladpunten enniet zozeer
bij hethart van deplant. Hierdoor kon toch nog een
redelijke kwaliteit behaald worden. Er wasaan het
eind vandeteelt geen verschil in aantasting tussen
de behandelingen aanwezig.
De ondiep geplante prei op ruggen (object BenD)
gaf een hogere opbrengst dan dediep geplante prei
(object C en E).Ookde vlakveldsteelt was minder
produktief dande ruggenteelt. Hoewel er geen aantoonbare verschillen in kwaliteit aanwezig waren is
het toch opvallend dat bij object B de kwaliteitgemiddeld watminder was dan bijobject C.Zekerals
men bedenkt dat gedurende de hele proef juist bij
object B minder aantasting van papiervlekkenziekte
aanwezig was.
Bij de diep geplante prei waser meer uitval op het
veld (11,5%) danbijdeondiep geplante prei (4,8%).
De verschillen in diktesortering zijn te verklaren uit
de opbrengstverschillen.

62

Discussie
De afzetnormen blijken beperkende factoren voorde
ideale plantmethode te zijn. De rechte schacht is
zowel bijhetmachinaal planten als bijhetaanaarden
een probleem. De minimale lengte wit van H cm
maakt diep planten ofaanaarden noodzakelijk.
Gesteld kanworden dat prei inderdaad minder gevoelig voor papiervlekkenziekte is als de weggroei
vlot verloopt. Hierbij blijkt deplantdiepte de grootste
rol tespelen. Uithetoogpunt van ziektegevoeligheid
en opbrengst zoueenplantdiepte vanongeveer 13
cm (aldanniet in geulen) incombinatie metenkele
keren aanaarden debeste optie zijn. Door af en toe
planten uittesteken endelengte wittebepalenkan
beslist worden of er aangeaard moet worden. Het
aanaarden is voor lichte gronden goed toepasbaar.
Op zandgrond diegemakkelijk kluiterig is,kanaanaarden echter toch voor problemen zorgen. Kluiten
tegen jonge planten kunnen kromme prei veroorzaken. Voor zwaardere gronden is men snel gebonden
aan de ruggenteelt. Eenplantdiepte van20 tot22
cm ishierbij noodzakelijk om totvoldoende lengte wit
te komen. De tragere start zal mendan voor lief
moeten nemen.
De onderzochte plantmethoden zijn getoetst opziektegevoeligheid, opbrengst en kwaliteit. Er is weinig
rekening gehouden metonkruidbestrijding enmogelijkheden voor bodembedekking. Voor elke plantmethode zal de onkruidbestrijding aangepast moeten
worden. Bodembedekking in de vorm van stro is
alleen nade laatste keer aanaarden mogelijk. Gras
zou alleen in combinatie met bestaande ruggen
mogelijk zijn. Zoheeft elke plantmethode zijn beper-

kingen. Voor de juiste keuze vande plantmethode
zullen daarom de voor- en nadelen tegen "elkaar
afgewogen moeten worden.

Conclusies
- Machinaal planten (Accord) vermindert de gevoeligheid voor papiervlekkenziekte ten opzichte van
planten in ponsgaten. De prei groeit vlotterweg.
Aanaarden isnoodzakelijk om voldoende lengte wit
te verkrijgen. Een groot nadeel isdatdeprei vaak
kromis.
- Deplantdiepte heeft een grote invloed opdeziektegevoeligheid. Ondiep planten geeft een vlottere
weggroei en daarmee minder kans op papiervlekkenziekte. Ondiep planten (13cm)in geultjesvan
4 cm diep met een aantal keer aanaarden geeft
het beste resultaat.
- Een plant van 10 à 11 weken oud groeit vlotter
weg dan een plant van 12à 13weken enis daarom indirect minder ziektegevoelig. Hetis niet duidelijk welke factor de belangrijkste rolspeelt: plantomvang offysiologische leeftijd.
- Bijderuggenteelt isdekans oppapiervlekkenziekte kleiner dan bijde vlakveldsteelt als gevolgvan
de grotere afstand tussen grond engewas. Erspat
bij neerslag minder grond opdeprei. Daarentegen
dient in de ruggen diep geponst te worden om
voldoende lengtewitteverkrijgen. Het diep ponsen
doet het voordeel vanderuggen weer teniet.
Naast hetnazakken vanderuggen zijn ookandere, nogonbekende, factoren verantwoordelijk voor
het verschil tussen deponsdiepte endeuiteindelijke lengte wit.
- Twee rijen perbed geeft ten opzichte van drie rijen
per bed eeniets lagere opbrengst, eengelijkwaardige kwaliteit en een uniformer gewas.

Samenvatting
Vanaf 1988 toten met1994isop ROCNoord-Brabant onderzoek uitgevoerd naar plantmethoden bij
prei. Het doel van het onderzoek was het toetsen
van de invloed van diverse plantmethoden opde
ziektegevoeligheid, opbrengst en kwaliteit bij prei,
rekening houdend met de geldende afzetnormen.

Gesteld kanworden dat prei minder gevoelig voor
papiervlekkenziekte isalsdeweggroei vlot verloopt.
Hierbij speelt de plantdiepte de grootste rol. Hoe
dieper geplant wordt, hoe slechter de weggroei.
Tevens is voor een vlottere weggroei machinaal
planten beter dan deponsgatenmethode, eenplantleeftijd van10à 11 weken beter dan 12à 13weken
en iseen ruggenteelt beter dan devlakveldsteelt.Bij
de ruggenteelt is echter diep planten onontkoombaar. Uithetoogpunt vanziektegevoeligheid en opbrengst zou eenplantdiepte van ongeveer 13 cm (al
dan niet in geulen) in combinatie met enkele keren
aanaarden de beste optie zijn. De afzetnormen zijn
echter beperkende factoren. De rechte schacht is
zowel bijhetmachinaal planten als bijhetaanaarden
een probleem. De minimale lengte wit van 14cm
maakt diep planten of aanaarden noodzakelijk. Zo
heeft elke plantmethode zijn beperkingen. Voor de
juiste keuze vande plantmethode zullen daarom de
voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen moeten
worden.
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Summary
Field trials have been carried out at the 'Regional
Experimental Station Noord-Brabant' in Breda into
the effect of different planting methods of leeks on
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the sensitivity for diseases, yield and quality during
theperiod 1988until 1994.Deepplanting is unfavourable for the plant growth, but is necessary to reach
the minimal required length of the white stem. A fast
regrowth after transplanting and an undisturbed
growth are important to make theplants less sensitive to diseases (e.g. Phytophthora porrij. To get a
highyield transplanting with theAccord plantmachine
is better than using the punching method. A plant
age of 10to 11weeks is better than 12to 13weeks
and a cultivation on ridgesis better than flatfield
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cultivation. Every planting method has its limitation.
With ridge cultivation deep planting is unevitable. By
transplanting with the Accord-machine and earthing
up during the season it canbe difficult to get straight
stems. Considering the sensitivity for diseases, yield
and quality the best planting method is a planting
depth of 13 cm (flat field or planted in a gully) with
earthing up several times. However to choose the
right planting method one has to weigh the advantages against the disadvantages in each particular
situation.

Teeltmaatregelen ter beperking van smet in de intensieve
slateeit
Cultivation measures in order to reduce damping off in the intensive cultivation of lettuce
ing. A.J.M. Embrechts, ROC Noord-Brabant

Inleiding

Proefopzet en uitvoering

De gehanteerde nauwe rotaties op het gespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijf leiden toteen
toenemend aantal klachten over optredende ziekten,
plagen, verslechterende bodemstructuur, etc, dan
wel tot uiting van bezorgdheid over de continuïteit
van het bedrijf. Eenen ander geldt met name voor
de bedrijven diesterk gespecialiseerd zijn indeslateeit.

Het onderzoek is uitgevoerd vanaf 1988 tot en met
1993 in een continuteelt kropsla op ROC NoordBrabant te Breda in de vorm van een meerjarig
proefveld met vaste locatie. In de continuteelt zijn
drie teelten per jaar uitgevoerd (planten inmaart, juni
en augustus). Intotaal zijn 18teelten uitgevoerd.
In het onderzoek is de gangbare teeltwijze, dat wil
zeggen de gewasresten van de voorgaande teelt
inspitten of infrezen, vergeleken met een teeltwijze
waarbij de gewasresten van de voorgaande teelt
zoveel mogelijk verwijderd zijn (inclusief perspotjes
met wortels). Deze behandelingen zijn gecombineerd
met wel engeen smetbestrijding volgens advies.
Het smetbestrijdingsadvies was tijdens het onderzoek als volgt:
teelten korter danzes weken tot één week na
planten met:
4 kg Sumisclex +2kg thiram 80%
of 4kg vinchlozolin +2kg thiram 80%
of 4kgiprodion +2kg thiram 80%
of 10kgRonilan TCombi;
teelten langer danzes weken tot één week na
planten met:
1,5kgSumisclex +2 kgthiram 80%
of 1,5 kgvinchlozolin +2 kgthiram 80%;behandeling binnen twee weken na planten, echter
zonder thiram.
Daarnaast is oriënterend aandacht besteed aan het
effect van hetbranden van degewasresten met een
onkruidbrander.
De proef is alsblokkenproef in viervoud uitgevoerd.
Defactor smetbestrijding isniet ingeloot.
Aan heteind van elke teelt ishetaantal niet-veilbare
kroppen als gevolg van smet ('zakkers') geteld,de
onkruiddruk beoordeeld (9= geen onkruid; 1= zeer
veel onkruid) envan 25planten per veldje hetaantal
bladeren met smet geteld. Bij de oogst is van16
kroppen per veldje het gewicht en de kwaliteit bepaald.

Inventarisatie van deproblematiek leidde totdeconclusie datvooral bodempathogenen,eninhet bijzonder bodemgebonden schimmels, oorzaak (kunnen)
zijn vanaanwezige ente verwachten problemen. In
de slateeit kanin dit verband hetsmetcomplexgenoemd worden. Smet wordt veroorzaakt door een
drietal schimmels, teweten Botrytis cinerea (smeul),
Sclerotinia minor en Sclerotinia sclerotiorum alsmede
Rhizoctonia solani (zwartrot).
Aangezien de meest voor de hand liggende oplossing, verruiming vande rotaties, vooral bedrijfseconomisch weinig perspectief biedt, dienen eventuele
oplossingen voor de problematiek van andere aard
te zijn. Bepaalde teelt- c.q.cultuurmaatregelen zouden mogelijkheden kunnen bieden.
Het doel vanhet in 1988gestarte onderzoek isde
mogelijkheden na te gaan om met bepaalde teelten/of cultuurmaatregelen het inoculumniveau van
enkele ziekteverwekkers te verlagen en de gewasgroei te stimuleren opdat de gezondheid, opbrengst
en kwaliteit van sla wordt verbeterd met name in
situaties waarin ditgewas frequent wordt geteeld.
Het onderzoek is uitgevoerd ineensamenwerkingsverband van ROC Noord-Brabant en PAGV. Overigens is bij bloemkool in dezelfde jaren ookeen
soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek
heeft weinig opzienbarende resultaten opgeleverd.
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effect zijn ditde meest aansprekende resultaten(zie
ook de figuren 12 en 13).

Resultaten
De eerste teelt in 1988 is niet beoordeeld, omdatop
dat moment nog geen behandelingen waren uitgevoerd. De herfstteelten van 1991 en 1992zijn als
gevolg van deslechte weersomstandigheden mislukt
en zijn daarom niet beoordeeld.
In tabel 57 is het effect van het afvoeren van de
gewasresten op het aantal besmette bladeren per
plant weergegeven. Omdat de factor chemische
smetbestrijding in enkelvoud heeft gelegen, ishet
hoofdeffect niet tetoetsen. Om deze reden zijn hiervan alleen degemiddelden weergegeven.
In tabel 58 en 59 zijn de resultaten vande laatste
twee proefjaren vermeld. Vanwege het jaar opjaar-

Smetaantasting
Smet werd inditonderzoek voornamelijk door Botrytis enSclerotinia veroorzaakt. Ookkwam soms Rhizoctonia voor.
Gemiddeld heeft de verwijdering van degewasresten
geleid tot een geringe, maar aantoonbare, afname
van hetaantal besmette bladeren. Daarbij bleken in
de vier laatste proefjaren desmetplekken droger van
aard en in een minder ver stadium te zijn alsde
gewasresten telkens waren verwijderd. Het effect
van gewasresten afvoeren op Sclerotinia, dat vooral

Tabel57. Gemiddeld aantal besmette bladeren per krop per teelt, opgesplitst naar wel of niet afvoeren van gewasresten en naar welen
geenchemischesmetbestrijding.
jaar
teelt

II

1988
III

gewasresten
afvoeren
inwerken

7,7
8,2

LSD(0,05)

-

chemische smetbestrijding
wel
7,9
niet
7,9

1989

1992

I

II

Ill

I

1990
II

Ill

I

1991
II

I

7,6
8,2

0,4
0,3

4,7
6,2

10,4
12,0

6,9
8,6

5,7
7,9

8,1
9,1

4,2
5,4

8,8
11,3

6,5
8,4

-

-

0,9

1,4

1,2

0,6

0,9

0,9

1,8

7,9
7,9

0,3
0,4

5,8
5,0

11,7
10,7

7,3
8,3

7,4
6,2

9,2
8,0

3,7
5,9

8,2
11,9

1993

I

II

III

6,0
6,4

7,0
11,7

8,6
14,2

7,5
9,3

-

-

1,6

3,7

1,5

6,5
7,0

6,0
7,4

7,0
7,1

8,6
6,8

7,5
8,9

II

Tabel58. Percentagezakkers,kropgewicht (gram)enpercentage kwaliteit Iperteeltin1992.

gewasresten

%zakkers

vroege teelt1992
kropgewicht(gram;

zomerteelt1992
% kwaliteitI
kropgewicht(gram)

%kwaliteitI

afvoeren
inwerken

6,3
7,5

>42
'92

56
55

406
511

61
89

LSD(0,05)

-

49

-

74

17

Tabel59. Percentagezakkers,onkruidbeoordeling,kropgewicht (gram)enpercentage kwaliteit Iperteelt

%
gewasresten

zakkers

vroege teelt1993
kropon-_
gewicht
(gram)
kruid

%
%

kwaliteitI

zakkers

zomerteelt 1993
kropon- t
gewicht
(gram)
kruid

in 1993.
herfstteelt 1993

%
kwaliteitI

jakkers

on-_
kruid

kropgewicht
(gram)

%

afvoeren
inwerken

0,2
0,5

7,5
5,5

366
362

88
64

1,0
1,7

7,0
5,0

290
351

30
22

4,5
11,1

7,5
6,3

103
132

LSD(0,05)

-

1,3

-

18

-

1,1

-

-

4,2

1,0

20

Waarderingonkruidbezetting:9=geenonkruid;1=zeerveelonkruid.
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gem. aantal bladeren/krop met smet

6

8

10

12

18

nummer volgteelt
'gewasresten afvoeren + gewasresten inwerken
Figuur 12. Gemiddeldaantal besmette bladeren per kropper teelt bijwelenniet afvoerenvandegewasresten.

gem. aantal bladeren/krop met smet

6

8

10

12

14

16

18

nummer volgteelt
—"chem. smetbestr. ~+"geen chem.smetbestr.
Figuur 13. Gemiddeldaantalbesmette bladeren per krop per teelt bijwelengeenchemischesmetbestrijding.
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zakkers veroorzaakt, was niet altijd duidelijk.
Afgemeten aanhet aantal gesmette bladeren heeft
de chemische smetbestrijding een zeer wisselend
effect gehad. Metdechemische smetbestrijdingkon
in ieder geval niet metzekerheid desmetaantasting
beperkt worden. De chemische smetbestrijding gaf in
de meeste teelten minder zakkers. Een volledige
garantie geeft het echter niet omdat vooralde weersomstandigheden hetmeest bepalend zijn voor smet.
Bij extreem droog weer treedt smet nauwelijks op. Bij
extreem nat weer komt ookde chemische smetbestrijding te kort. In het onderzoek is meestal gespoten metRonilanTCombi.

slateelt niet chemisch bestreden kanworden, isdit
een groot voordeel.
Onkruidbrander
Het branden van de aangetaste gewasresten met
een onkruidbrander lijkt weinig perspectief tebieden.
In hetonderzoek was geen effect opdesmetaantasting aanwezig. Hetis mogelijk datin hetonderzoek
meer warmte (= langzamer rijden) gebruikt moest
worden. Om verse bladeren (met de aanwezige
ziekten) kapot te kunnen branden, is namelijk veel
energie nodig. De hoge arbeids- en energiekosten
zijn daarom beperkend voor de economische haalbaarheid.

Opbrengst en kwaliteit
Het afvoeren van de gewasresten veroorzaakte de
laatste jaren een lagere opbrengst, terwijl ookde
invloed opdekwaliteit wisselend was. Ditwas tegen
de verwachting in. Waarschijnlijk speelt de stikstofvoorziening hierin een belangrijke rol. Methetafvoeren vangewasresten en perspotten zouhetorganische stof-gehalte naeenaantal jaren kunnen dalen,
waardoor de mineralisatie afneemt. Bij het object
inwerken bedroeg het organische stof-gehalte in
februari 1993 4,3%,bij het object afvoeren3,9%.
Duidelijk isdatdestikstofvoorziening, inclusief organische stof, bij deze teeltmaatregel extra aandacht
vraagt.
In hetonderzoek was, behalve inhetlaatste jaar,de
stikstofbemesting bij alle objecten gelijk. Debemesting per object leverde het laatste jaar desondanks
nog verschillen op.Ditbevestigt hetbelang van het
organische stof-gehalte.
Het ismogelijk dat de groeivertraging heeft geleidtot
een zwakker gewas, dat weer vatbaarder is voor
smet. Deverschillen in smetaantasting zoudendan
onderschat kunnen zijn.
Onkruid
Bij het afvoeren vangewasresten bleek ookde onkruiddruk (metname klein kruiskruid) duidelijk lager
te zijn in vergelijking metniet afvoeren. Methet afvoeren vandegewasresten werden ook onkruidplanten afgevoerd zodat de kans op verspreiding via
zaad kleiner werd. Aangezien klein kruiskruid inde
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Conclusies
- Hetafvoeren van gewasresten vermindert deinfectiedruk. Desmet aan de kroppen is ineenminder
ver stadium endroger. Heteffect op Sclerotinia is
twijfelachtig.
- Dechemische smetbestrijding metRonilan TCombi bestrijdt Sclerotinia inde meeste teelten redelijk.
Het effect opde andere smetsoorten is niet aantoonbaar.
- Het afvoeren van gewasresten vraagt extra aandacht voor de organische stof-voorziening, omdat
ook perspotten afgevoerd worden en mede als
gevolg daarvan het organische stof-gehalte na
meerderejaren kandalen.
- Het afvoeren van gewasresten vermindert de onkruiddruk.
- De onkruidbrander heeft in het onderzoek niet
voldaan.
- Hetafvoeren vangewasresten vraagt veel arbeid.
Ook hetstorten vande gewasresten brengt hoge
kosten metzich mee. Daarom is hetaante raden
deze toepassing te beperken totdeteelten waarin
veel smet opisgetreden.

Samenvatting
Smet (Botrytis, Sclerotinia en Rhizoctonia) iséén van
de grootste problemen indecontinuteelt van sla.De
gewasresten blijven achter op het veld en vormen

een besmettingsbron voor volgteelten.
In dejaren 1988 totenmet1993 isop ROC NoordBrabant onderzoek uitgevoerd naar het effect van
het afvoeren van gewasresten van kropsla opde
infectiedruk vansmet bij kropsla. Deze teeltmaatregel gaf een geringe, maar aantoonbare, verlaging
van de aantasting. De smetplekken waren droger
van aard enineen minder verstadium. Ook namde
onkruiddruk af. In verband metafvoeren van gewasresten en perspotten verdient de stikstofvoorziening
extra aandacht. Dechemische smetbestrijding geeft
zeer wisselende resultaten. Gewasresten doodbranden biedt weinig perspectief.
Literatuur
Embrechts, A.J.M, en Th. Huiskamp. Kropsla - verlaging infectiedruk 1988 t/m 1991.Jaarverslag 1991 vollegrondsgroenten
Stichting Proeftuin Noord-Brabant, p.32-33 (1992).
Embrechts, A.J.M. Kropsla - verlaging infectiedruk 1988 t/m
1992. Jaarverslag 1992vollegrondsgroenten Stichting Proeftuin
Noord-Brabant, p. 35-37(1993).
Embrechts, A.J.M. Kropsla - verlaging infectiedruk 1988 t/m
1993. Jaarverslag 1993 vollegrondsgroenten Stichting Proeftuin
Noord-Brabant, p. 34-36(1994).
Embrechts, A.J.M. Gewasresten afvoeren vermindert smet.
Groenten en Fruit/Vollegrondsgroenten3,32, p. 15(1993).
Huiskamp, Th.Oriënterend onderzoek naar het voorkomen van

bodemgebonden ziekten/plagen inde intensieve bloemkoolteelt.
Jaarboek 1991/1992, PAGV-publikatie nr. 64, p. 181-184
(1992).
Huiskamp, Th. en H. Pijnenburg. Teeltmaatregelen ter beperkingvan smetproblemen inde intensieve slateelt 1988en1989.
Jaarverslag 1989 vollegrondsgroenten Stichting Proeftuin
Noord-Brabant, p.65-66(1990).
Huiskamp, Th. en H. Pijnenburg. Teeltmaatregelen ter beperking van smetproblemen in de intensieve slateelt. Jaarverslag
1990 vollegrondsgroenten Stichting Proeftuin Noord-Brabant, p.
86-87(1991).

Summary
Damping off (Botrytis, Sclerotinia and Rhizoctonia)
can cause great problems in lettuce. The cropresidues stays on thefield and infects the following crop.
From 1988to 1933at ROC Noord-Brabant field experiments were carried out inorder to investigate the
effect ofremoving thecrop residues onthe damping
off infection inlettuce. Thiscultivation measure reduced infection slightly, but provable. The infected
spots were dryer andtheinfection was less developed. This method also appeared to reduce weed
population. Inconnection with removing crop residues and soilblocks the nitrogen supply needs extra
attention. The results of chemical control arevariable. Burning the crop residues with a weedburner
didn'tsatisfy.
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Koolgewassen
Teeltvervroeging van broccoli op de noordelijke klei
ir.K.J.OsingaROC Kollumerwaard
Stikstofbemesting en nutriëntenopname van bloemkool
dr.ir. A.P.Everaarts en C.P. de Moei, PAGV
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Teeltvervroeging van broccoliop denoordelijke klei
Advancing calabrese harvest at clay soils in northern part of The
ir. K.J. Osinga ROC Kollumerwaard

Netherlands

lige, grootschermigebroccoli.

Inleiding
Regelmatig wordt de vraag gesteld ofhetinteressant
is om vollegrondsgroente op de noordelijke klei te
vervroegen metbehulp vanafdekking. Omopdeze
vraag een antwoord tekunnen geven,isopdeROC
Kollumerwaard gedurende de jaren 1992-1994 onderzoek gedaan. Er zijn proeven uitgevoerd met
broccoli, waarbij de verschillende rassenlijst-rassen
werden vergeleken bij wèl en geen bedekking met
vliesdoek (Agryl P17). In 1994werd ook gekeken
naar vervroeging van 'crown'broccoli,dus kortste-

Materiaalen methoden
Tabel 60geeft algemene informatie over deproeven.
De planten zijn in een verwarmde kas opgekweekt
en voor hetplanten enkele dagen goed afgehard. In
1994 is gekozen voor eenwat grotere plant, er is
toen ookiets vroeger gezaaid en wat dichter geplant.
Door natte omstandigheden kon echter pas op12
aprilworden geplant.

Tabel60. Proefgegevens 1992-1994.Broccoli,Kollumerwaard.
algemeen:
voorvrucht
bemesting

onkruidbestrijding
oogst

: pootaardappelen
: 300kgK20;100kgMgO;125kgP 2 0 5
150kgN-N-mineraal(0-60)
50kgNbijbemestingnaverwijderingvliesdoek
: 8,0 liter Ramrodperhanahetplanten;
verder geschoffeld
: schermdiameter9-14cm(bij Marathon:14-18cm)

peraar.
i
jaar

1992

1993

1994

%afslibbaar

22
7,4
2,1

22
7,4
2,1

19
7,1
2,0
9,4
16
17

pH
%organischestof
CaC03
p

«

K-HCI

MgO
zaaidatum
plantdatum
typeplant
bedekkingtot
plantafstand
rassen
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10,0

10,0

20
16
91

20
16
91

3februari
3april
4x4cmperspot
140pl./tray
19mei
75 x 35 cm
Regilio
Skiff
Platini

1februari
5april
4x4cmperspot
140 pL/tray
18 mei
75 x 35 cm
Regilio
Skiff
Belinda

24januari
12 april
kluitplant
96pL/tray
18 mei
75 x 30 cm
Regilio
Marathon(crownbroccoli)
rasondercode'A'

afhankelijk van ras enjaar (tabel 62).
Afdekken met vliesdoek leidde indemeeste gevallen
tot een opbrengststijging en een kwaliteitsverbetering. Dat werd veroorzaakt door uitval indeonbedekte veldjes, door bijvoorbeeld hagelbuien en harde
wind.
Door afdekken met vliesdoek werd het percentage
holle stengels soms verlaagd enhetaantal bladeren
vergroot. Ook degewasomvang, -kleur en-uniformiteit werden verbeterd. Datkomt door betere klimaatomstandigheden: vliesdoek houdt zonnewarmte vast
en hetbreekt dewind. Onder hetdoek kan het gewas zich dus sneller en beter ontwikkelen. Bijde
oogst betekent dit vaak steviger schermen eneen
betere kleur. Alsniet wordt afgedekt, ishetbroccoligewas vaak beperkt van omvang (endaardoor extra
kwetsbaar) en heeft het veelal eenwat lichte kleur,
vooral bijkoud weer.

Rassen
Van de rassenlijstrassen was Regilio duidelijk het
vroegst (tabel 61 en 62), ondanks het feit dathet
relatief veel zijscheuten vormt. Regilio levert ook een
goede kwaliteit. In 1994 was hetras A nog iets sneller, maar de schermen vanditras waren erg los.
Belinda leverde meer opbrengst (tabel 63) enhad
een vaster scherm dan Regilio, maar dit ras was
gemiddeld vijf dagen trager en had veel last van
holle stengels. Derassen Platini en Belinda hadden
in deproeven iets meer stikstof nodig dan Regilioen
Skiff.
Marathon wastraag enkonslechts in geringe mate
worden vervroegd. Hetgafmet± 14tonperhawèl
de hoogste opbrengst van alle rassen (tabel 63). Marathon had relatief veel last van holle stengels.

Isvervroegen interessant?
Importen, promotie-acties van grootwinkelbedrijven
en weersomstandigheden spelen een grote rolbij de
prijsvorming opdeveilingen. De situatie kan dus van
jaar tot jaar verschillen. Om toch een antwoord te
kunnen geven,zijndeveilingprijzen van 1990tot en

Vervroeging
Door af te dekken metvliesdoek werd in de Kollumerwaard een gemiddelde vervroeging bereikt van
zes dagen,met een variatie van twee tottiendagen,

Tabel 61. Gemiddeldegroeiduur vanverschillende broccolirassen.Kollumerwaard.

ras

jarenbeproefd
93

92

94

73
75
79
82
80
87

ras A
Regilio
Belinda
Skiff
Marathon
Platini

Tabel62.

Gemiddeldeoogstvervroeging van broccoli (ras: Regilio) door vliesdoekbedekking
plantenen50% oogst).
aantaldagentussenplantenen50%oogst
geenbedekking
wèlbedekking

1991
1992
1993

dagentussenplantenen50% oogst
geenbedekking
wèlbedekking

77
73
76

68
69
70

67
69
76
74
78
77

in 1992,1993 en 1994(aantaldagentussen

gemiddelde
vervroeging
9dagen
4dagen
6 dagen

71

Tabel63. Invloedvanbedekkingopopbrengstenkwaliteitvan broccoli.Kollumerwaard.
1992

1994

1993

geen

wel

geen

wel

geen

wel

Regilio
Platini
Skiff
Belinda
Marathon
ras A

9,1
9,1
8,3

8,0
9,3
8,2

8,9

9,4

9,8

9,7

-

-

7,9

9,2

-

10,3

11,5

-

-

-

14,0

15,8

-

-

7,2

9,1

gemiddeld

8,8

8,5

9,0

10,0

10,3

11,5

94

94

95

97

-

-

-

-

bedekking
opbrengst
(ton/ha)

klasse 1

(%)
Regilio
Platini
Skiff
Belinda
Marathon
ras A

92
78
73

87
82
80

-

-

gemiddeld

81

83

met 1994als basis voor een berekening genomen.
Vliesdoek (Agryl p17) kost ongeveer ƒ 0,33per m 2
(exclusief BTW). Alshetvliesdoek twee jaar gebruikt
wordt, zijn dejaarkosten ongeveer ƒ 1.800,- per ha.
Verder moet rekening worden gehouden metongeveer 40 uur arbeid per ha voor het aanbrengen,
nalopen en verwijderen van hel vliesdoek. Bij een
uurprijs van ƒ 30,- zijn de extra kosten voor een
vervroegde teelt dan ƒ3.000,- per ha.
Bij een praktijkopbrengst van acht ton perha(klasse
I) moet duseen minimale meerprijs behaald worden
van ongeveer 40cent per kg,wil vervroegen geld

87
89

99
97

-

-

99
8

96
71

90

97
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opleveren voor de teler.
De proetresultaten van Kollumerwaard laten een
gemiddelde vervroeging zien van zes dagen. Dit
betekent dat vervroegen interessant is als de prijs
per periode van zes dagen méér dan 40cent per kilo
daalt.
In tabel 64isdegemiddelde weekprijs van deveilingen weergegeven vanweeknummer 23 tot en met
26 indeperiode 1990totenmet1994. Hetblijktdat
gemiddeld genomen de prijs 48 cent per kilo per
week afneemt. De kosten voor vervroeging werden
afgelopenjaar dus vergoed.

Tabel64. Gemiddeldeweekprijs(centper kg)van broccoliopNederlandseveilingen.
weeknummer

23
24
25
26

72

prijs

prijsverschil

313
286
237
168

27
49
69

.

I

bedekking Regilio

—A - geen bedekking Regilio
O

bedekking Marathon

. . . + . . . geen bedekking Marathon

13-6

16-6

19-6 22-6 25-6 28-6
datum

Figuur 14. Cumulatieveproduktievan broccoli (RegilioenMarathonbijwelennietvervroegdeteelt (Kollumerwaard,1994).

Samenvatting
Voor vervroeging van'spear' broccoli opde noordelijke klei isRegilio hetmeest geschikte ras opde
rassenlijst. Vervroeging van 'crown' broccoli (ras:
Marathon) lijkt momenteel slechts in beperkte mate
mogelijk te zijn.
Door afdekking wordt een gemiddelde vervroeging
van zesdagen bereikt. Bovendien zijn opbrengsten
kwaliteit veelal beter.
Gezien de prijsvorming in de maand juni kan vervroegen óók voor de noordelijke broccoli-teler best
interessant zijn. Er moet echter wel altijd vooreen
ras en een teeltmethode gekozen worden, diede
meeste garantie op succes bieden.

in the northern part of the Netherlands, field trials
have been carried outinto thepossibilities to advance calabrese harvesting during 1992-1994. Several
varieties were compared uncovered and covered
withpolyethylene material (AgrylP17).
Covering ofcalabrese generally resulted ina higher
yield, mainly because less plants were lost. Theaverage harvestdate was advanced bysixdays, varying
from two toten days, depending onyear and variety.
The quality was also improved, because ofabetter
colour and (sometimes) less stem hollowing andbetter head-firmness. Branching was sometimes stimulated. Advancing the harvest wasprofitable forcv
'Regilio' andnotprofitable forthecrown broccolicv
'Marathon'.

Summary
At theregional experimental stationKollumerwaard

One should always choose theearliest varieties and
best growing practices.
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Stikstofbemesting en nutriëntenopname van bloemkool
Nitrogen fertilization and nutrient uptake of cauliflower
dr.ir. A.P.Everaarts enC.P.deMoei, PAGV

Inleiding
Jaarlijks wordt erinNederland rond de2700 hectare
bloemkool geteeld. Dehuidige geadviseerde stikstofgift voor bloemkool is 300 kg stikstof per hectare,
gecorrigeerd voor de bij het planten beschikbare
hoeveelheid minerale stikstof in de bodemlaag0-60
cm (Sieling, 1992). De geschatte jaarlijks gebruikte
hoeveelheid kunstmeststikstof in de bloemkoolteelt
ligt rondde700 ton (Everaarts, 1993a).
Gedurende enkele seizoenen enopdiverse locaties,
is onderzocht of met behoud van kwaliteit enopbrengst, destikstofgift indebloemkoolteelt zou kunnen worden verlaagd, teneinde de benutting van de
gegeven stikstof teverbeteren endaarmee verliezen
naar het milieu tegen te gaan. In de literatuur is
vermeld dat rijenbemesting bij koolgewassen een
positief effect kan hebben op de opbrengst (Everaarts, 1993b). Wanneer plaatsing nabij de rij bijdraagt aaneenverbeterde beschikbaarheid van de
gegeven stikstof, zoueenhogere opbrengst kunnen
worden behaald of meteenlagere gift kunnen worden volstaan. Daarom isinhetonderzoek breedwerpige bemesting en rijenbemesting metelkaar vergeleken. Tevens werd heteffect vaneengedeelde gift
bestudeerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in de
jaren 1990-1992.
Een verslag van dit onderzoek is beschikbaar als
PAGV verslag nr.198. Hieronder wordt volstaanmet
de samenvatting ensummary vandit verslag.

Samenvatting
Gedurende drie seizoenen zijn de effecten vanstikstof op opbrengst, kwaliteit, stikstofbenutting en nutriëntenopname vanbloemkool bestudeerd. Er werden proeven uitgevoerd op het ROCZwaagdijk, op
praktijklocaties bij bloemkooltelers in Noord-Holland
en op het Proefstation voor de Akkerbouw ende
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Groenteteelt indeVollegrond te Lelystad. De stikstof
werd breedwerpig of als rijenbemesting bij hetplanten toegediend enerwas een toediening als gedeelde gift.
Het aantal geoogste planten werd niet consequent
door de toediening van stikstof beïnvloed. Stikstof
had geen effect op de kwaliteit vande bloemkool.
Het percentage geoogste bloemkolen kwaliteit Imaat
'zes' namin het algemeen door toedienen vanstikstof toe. Bij een voldoende hoge opbrengst bood
rijenbemesting geen perspectief voor verhogingvan
de opbrengst of verlaging vandestikstofgift. Deling
van degift had geen positief effect opdeopbrengst.
Het gewas kon deminerale stikstof indebodemlaag
0-60 cm bijhetbegin vandeteelt goed benutten.De
optimale stikstofgift bedroeg 224- N-mineraal(0-60
cm) kgperhectare.
Bij eenoptimale bemesting namhet gewas 200 tot
240 kgstikstof perhectare op. Deopname vanstikstof werd niet door detoedieningswijze ofdelingvan
de gift beïnvloed. De benutting vande kunstmeststikstof liep terug bijtoename van degift enwashoger
naarmate er minder mineralisatie was. Perkgopgenomen stikstof werd 12-23 kg produkt drogestof
geproduceerd. De efficiëntie van het gebruik van
stikstof bij de produktie van drogestof daalde bij
toename vandestikstofgift. Erwerden aanwijzingen
gevonden dat andere factoren dan het stikstofaanbod destikstofopname belemmerden enook dathet
gebruik van stikstof bij de produktie van drogestof
beperkt werd door andere factoren dandehoeveelheid opgenomen stikstof.
Het 'verlies' van stikstof uit het systeem gewas/bodem nam toe naarmate meer stikstof beschikbaar
was. In éénproef werd bij rijenbemesting eenlager
'verlies' gevonden dan bij breedwerpige bemesting.
Ongeveer 50 % van de opgenomen stikstof werd
met hetprodukt vanhetveld afgevoerd. Ditpercentage werd niet door de stikstofbemesting beïnvloed.
Bij deoptimale bemesting bleef 100-120 kgperhectare stikstof in de gewasresten op het veld achter.
De hoeveelheid stikstof per ton vers produkt kon

door de stikstofbemesting worden beïnvloed en was
hoger naarmate het minerale stikstofgehalte van de
bodem bijhet begin van deteelt hoger was.
De hoeveelheid minerale stikstof indebodem bij het
einde vande teelt steeg naarmate er meer stikstof
was gegeven. De toedieningswijze had geen effect
op de hoeveelheid stikstof per bodemlaag 0-30of
30-60 cm bijde oogst. Bij breedwerpige bemesting
werd bijdeoogst soms meer stikstof tussen derijen
gevonden danin de rij. Maar ookeen meer gelijke
horizontale verdeling vanstikstof tussen de rijen en
inderijwerd bij deze wijze van bemesten gevonden.
Bij rijenbemesting werd bijdeoogst meer stikstof op
de plaats van toediening gevonden dan elders.
Het fosforgehalte vanhet gewas werd niet door de
stikstofbemesting beïnvloed enwashoger naarmate
het Pw getal van de bodem hoger was. In totaal
werd 25-40 kg fosfor (P) per hectare (55-90 kg
P 2 0 5 ) opgenomen. De hoeveelheid fosfor perton
vers produkt lag tussen 0,24 en 0,58 kg. Methet
produkt werd ongeveer 15tot18kgfosfor perhectare van het veld afgevoerd.
Stikstofbemesting kan het kaliumgehalte van het
gewas beïnvloeden. Deopname vankalium (K)door
het gewas lag tussen 200 en 300 kg per hectare
(240-360 kg K 2 0). De hoeveelheid kalium perton
vers produkt varieerde van 2,0tot3,9kg. Deze hoeveelheid kan dalen bijtoenemende stikstofgift en lag
hoger naarmate het kaliumgehalte van de bodem
hoger was. Bijeennormale opbrengst werd 120tot
130 kg kalium per hectare methetprodukt van het
veld afgevoerd.
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Summary
The effects of nitrogen on yield, quality, nitrogen
utilization and nutrient uptake of cauliflower were
studied over a period of three seasons. Nitrogen
fertilizer wasapplied at planting broadcast or asa
row application. Onetreatment consisted of a split
application.
Thenumber ofplants harvested wasnot consistently
influenced by application ofnitrogen. Nitrogen didnot
have aneffect on the quality oftheproduct. Ingeneral thepercentage of cauliflowers quality I size'six'
increased with application ofnitrogen.Atasufficiently high yield level rowapplication had noadvantage
with regard to increasing theyield or reducing the
amount of fertilizer applied. Split application had no
positive effects. The crop was able toutilize the soil
mineral nitrogen available inthe soil layer 0-60 cm at
planting. Theoptimum fertilizer application was224Nmin (0-60 cm)kgperhectare.
At optimum fertilization thecrop took up200-240kg
nitrogen per hectare. Uptake of nitrogen was not
influenced byroworsplit application of the fertilizer.
Fertilizernitrogen recovery decreased with anincrease in application and washigher when therewas
less mineralisation. For eachkgofnitrogen taken up,
12 • 23 kg product dry matter was produced. The
efficiency of the use ofnitrogen in the productionof
dry matter decreased with increasing fertilizer applications. Indications were found that in some fields,
factors other than nitrogen supply limited nitrogen
uptake. Also the use of nitrogen taken up inthe
production ofdry matter,might have been limited by
factors other than the amount ofnitrogen takenup.
The 'loss' ofnitrogen from the crop/soilsystem increased with increased availability of nitrogen. In one
experiment asmaller 'loss' was found with rowapplicationascompared tobroadcast application.
About 50 %of thenitrogen taken upwasremoved
from thefield with theproduct. Thispercentage was
not influenced bythetreatments. Withoptimumfertilization, 100-120kgofnitrogen remained inthe crop
residues inthefield. The amount ofnitrogen perton
product fresh could be influenced by nitrogen application and was higher when soil mineral nitrogen
was higher at planting.
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Theamount of soil mineral nitrogen at harvest increased with an increase in nitrogen supply. The method of application had no effect on the amount of
nitrogen in the soil layers 0-30 or 30-60 cm. With
broadcast application more nitrogen was sometimes
found between the rows as compared to in the row.
Also a more equal distribution of soil nitrogen between and in the rows at harvest was observed with
this method of application. Withrow application more
nitrogen was found where the fertilizer had been
placed.
Thephosphorus content of the crop was not influenced by nitrogen application. The content was higher
when thephosphorus content of thesoil was higher.
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The crop took up 25-40 kg per hectare phosphorus
(P). Theamount ofphosphorus per tonproduct fresh
variedbetween 0,24 and 0,58 kg. About 15to 18kg
phosphorus per hectare is removed from the field
with theproduct.
Thepotassium content of the crop could be influenced by nitrogen application. Theuptake ofpotassium
(K) by the crop was 200-300 kg per hectare. The
amount of potassium per ton product fresh varied
between 2,0 to 3,9 kg. This amount could decrease
with an increase in nitrogen supply and was higher
when the potassium content of the soil washigher.
With a normal yield, 120-130kg potassium per hectare wasremoved from thefield.

Stikstofbemesting en nutriëntenopname van witte kool
Nitrogen fertilization and nutrient uptake of white
dr.ir. A.P. Everaarts enC.P.deMoei, PAGV

Inleiding
In Nederland wordt de laatste jaren perjaar ongeveer 1600hectare witte kool voor de bewaring geteeld. Het huidige stikstofbemestingsadvies voor
witte kool is 350 kg stikstof per hectare minus de
minerale stikstof inde bodemlaag 0-60cmbij planten (Sieling, 1992).
Indeliteratuur wordt vermeld datwitte kool 250-400
kg stikstof per hectare kan opnemen (Everaarts,
1993a). Circa 40 tot 70 procent van de gegeven
kunstmeststikstof wordt benut. Ongeveer 50 procent
van de opgenomen stikstof blijft bij de oogst inde
gewasresten op het veld achter. Aangezien witte
kool indeperiode vlak voor deoogst geen of vrijwel
geen stikstof meer opneemt, kanbij eenjuiste bemesting de hoeveelheid stikstof inde bodem bij de
oogst laag zijn (Everaarts, 1993a).
Gedurende twee seizoenen is op diverse locaties
onderzocht of rijenbemesting bij witte kool toteen
verhoogde opbrengst of tot een gelijkblijvende opbrengst en kwaliteit bij een lagere stikstofgift zou
kunnen leiden.
Een verslag van dit onderzoek is beschikbaar als
PAGV verslag nr.202. Hieronder wordt volstaanmet
de samenvatting ensummary vanditverslag.

Samenvatting
Gedurende twee seizoenen zijn de effecten van de
hoeveelheid stikstof en de wijze van toediening op
opbrengst, kwaliteit, stikstofbenutting en nutriëntenopname van witte kool bestudeerd. Deproeven werden uitgevoerd oppraktijklocaties bijsluitkooltelers in
Noord-Holland enophetProefstation voor de Akkerbouw ende Groenteteelt in de Vollegrond te Lelystad. Destikstof werd bijhetplanten breedwerpig of
als rijenbemesting toegediend. In drie proevenwas
tevens een gedeelde gift als behandeling opgenomen.

cabbage

Het aantal geoogste planten werd niet consequent
door de stikstofgift of de wijze van toediening beinvloed. Bij toediening van stikstof steeg de opbrengst. Het effect van rijenbemesting op deopbrengst was wisselend. Erwerd zowel geen, als een
positief of eennegatief effect gevonden. Delingvan
de gift had geen effect op de opbrengst. Vanwege
het wisselend effect opdeopbrengst, is rijenbemesting geen optie voor een verhoging vandeopbrengst
of verlaging van de stikstofgift.
Het gewas kan deminerale stikstof inde bodemlaag
0-90 cmbijhetbegin van deteelt benutten. Erwerd
een betrouwbare lineaire relatie gevonden tussende
hoeveelheid minerale stikstof inde bodemlaag 0-60
cm bijhet begin van deteelt endeoptimale stikstofgift. Een dergelijke relatie kon niet worden vastgesteld voor debodemlaag 0-90cm. Deoptimale stikstofgift bij breedwerpige bemesting bij het planten
bedroeg 330-1,5 N-mineraal (0-60 cm)kgperhectare.
Bij toediening vanstikstof steeg hetpercentage kolen zwaarder dan twee kilogram. Bemesting met
stikstof verhoogde soms deuniformiteit van de kolen
wat betreft gewicht. Rijenbemesting hadgeen negatief effect op de uniformiteit wat betreft gewicht en
soms eenpositief effect. Devorm van de kool werd
niet consequent door bemesting met stikstof beïnvloed. Wel nam bij toenemende stikstofgiften de
relatieve pitlengte toe.
De opname vanstikstof door het gewas liep op tot
ruim 400 kg per hectare. Per kilogram opgenomen
stikstof werd 25-50 kg produkt drogestof geproduceerd. Deze hoeveelheid ishetlaagst bijdehoogste
stikstofgift. Bij een breedwerpige bemesting van
330 - 1,5 N-mineraal kg stikstof per hectare werd
gemiddeld 64 procent van de aangeboden kunstmeststikstof benut. De opname van stikstof enhet
gebruik van stikstof bij de produktie van drogestof
konden door andere factoren danhet stikstofaanbod
of de hoeveelheid opgenomen stikstof worden belemmerd.
Het drogestofgehalte vande kool daalde bij hogere
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stikstofgiften.
Het 'verlies' van stikstof uit het gewas/bodem-systeem namtoe naarmate meer stikstof beschikbaar
was. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat
rijenbemesting of deling van de gift systematischtot
een hoger of lager 'verlies' leidde. Ongeveer 55-60
procent van de opgenomen stikstof werd methet
produkt van hetveld afgevoerd. Perlocatie werddit
percentage niet door stikstofbemesting beïnvloed.Bij
een breedwerpige bemesting van330- 1,5 N-mineraal kgstikstof per hectare bevat eentonvers produkt gemiddeld 1,9 kg stikstof en blijft bij de oogst
gemiddeld 113kg stikstof inde gewasresten op het
veld achter.
De hoeveelheid minerale stikstof indebodem bij de
oogst steeg naarmate er meer stikstof werd gegeven. In ééngeval was de hoeveelheid minerale stikstof bij de oogst bij rijenbemesting gemiddeld iets
hoger dan bij breedwerpige bemesting. Bij een
breedwerpige bemesting van 330 -1,5 N-mineraalkg
stikstof per hectare is de hoeveelheid minerale stikstof inde bodem bijde oogst beperkt. Bijdezebemesting was39 kg stikstof per hectare de hoogste
gevonden hoeveelheid indebodemlaag 0-90 cm. De
onttrekking vanstikstof uitdebodem, zoals bepaald
bij de oogst, was meestal vrij egaal. Alleen bijde
hogere stikstofgiften bij rijenbemesting, was bijde
oogst aanzienlijk meer stikstof aanwezig opde plaats
waar de kunstmest was geplaatst dan tussen de
rijen.
Het fosfor(P)gehalte van het gewas steeg meestal
met toenemende stikstofgiften. Hetgemiddeld gehalte per proef washet hoogst ophet proefveld waar
het Pw-getal vandebodem hethoogst was. Bij een
breedwerpige bemesting van 330 -1,5 N-mineraalkg
stikstof per hectare werd gemiddeld 44 kg fosfor
(101 kg P 2 0 5 ) per hectare opgenomen. Hiervan
werd ongeveer 60 procent methet produkt van het
veld afgevoerd. Bijdeze bemesting bedroeg dehoeveelheid fosfor pertonvers produkt gemiddeld0,32
kg.
Het kalium(K)gehalte van het gewas werd of niet
beïnvloed door destikstofgiften, ofsteeg bijtoename
van de stikstofgift. Het gemiddeld gehalte per proef
was hethoogst ophetproefveld waar hetkaliumgehalte vande bodem hethoogst was. Bijeen breedwerpige bemesting van 330 - 1,5 N-mineraal kg
stikstof per hectare werd gemiddeld 442 kg kalium
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(533 kg K 2 0) per hectare opgenomen. Van deze
hoeveelheid werd ongeveer 55procent methetprodukt vanhetveld afgevoerd. Dehoeveelheid kalium
per ton vers produkt bedroeg bij deze bemesting
gemiddeld 2,9 kg.
Literatuur
Everaarts, A.P. General and quantitative aspects of nitrogen
fertilizer use in the cultivation of Brassica vegetables. Acta
Horticulturae 339,p. 149-160(1993a).
Everaarts, A.P. Strategies to improve the efficiency of nitrogen
fertilizer use in the cultivation of Brassica vegetables. Acta
Horticulturae 339,p. 161-173(1993b).
Everaarts, A.P. en C.P. de Moei. Stikstofbemesting en nutrientenopname van witte kool. PAGV-verslag nr. 202, 66 p.
(1995).
Sieling, E.R.M. (red.). Stikstofbemestingsrichtlijnen voor de
akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond. IKC-AGV,
(1992).

Summary
During two seasons the effects of the amount of
nitrogen and the method of application on yield,
quality, nitrogen utilization and nutrient uptake of
white cabbage for storage were studied. Nitrogen
fertilizer wasapplied at planting broadcast or band
placed. In three experiments a split applicationwas
added asatreatment.
Thenumber ofplants harvested was not consistently
influenced by theamount ofnitrogen applied or the
method ofapplication. Application ofnitrogen increased theyield. Theeffect of band placement varied
between experiments. Noeffects,positive effects, as
well asa negative effect onyield were found. Split
application hadno effect on yield. Because ofthe
varying effects ontheyield, band placement ofnitrogen is not recommended as a method to increase
yield ortoreduce theamount ofnitrogen applied.
The crop was able to utilize themineral nitrogenin
the soil layer 0-90 cm atplanting. A significant linear
relation wasfound between the amount of mineral
nitrogen inthe soil layer 0-60 cm atplanting and the
optimum nitrogen gift. Such a relation could not be
confirmed for thesoil layer 0-90cm. The optimum
nitrogen gift with broadcast application at planting
was 330 -1.5 Nmin (0-60 cm)kgperhectare.

Thepercentage of heads heavier than two kilograms
increased with increasing amounts of nitrogen applied. Sometimes uniformity in weight improved with
application of nitrogen. Band placement had no negative effect on uniformity of the heads, and sometimes apositive effect. Theshape of the head was not
consistently influenced by treatments. Relative core
lenght increased with increasing amounts of nitrogen
applied.
With application of nitrogen, nitrogen uptake by the
crop increased to up to400 kgper hectare. For each
kg of nitrogen taken up, 25-50 kg of product dry
matter was formed. This amount was lowest at the
highest amount of nitrogen applied. Witha broadcast
application of 330 - 1.5Nmin kg nitrogen per hectare, on average 64 percent of fertilizer nitrogen was
recovered. Indications were found that the uptake of
nitrogen and the utilization of nitrogen in theproduction of dry matter could be limited by other factors
than supply of nitrogen or the amount of nitrogen
takenup.
The dry matter content of the heads decreased with
an increase in nitrogensupply.
The 'loss' of nitrogen from the crop/soil systemincreased with increased availability of nitrogen. No indications were found that band placement or split
application of nitrogen led to a systematicly greater
or smaller 'loss'.About 55-60 percent of the nitrogen
taken up is removed from the field with the product.
For each location thispercentage wasnot influenced
by the treatments.At abroadcast application of 3301.5 Nmin kg nitrogen per hectare one ton of fresh
product contains on average 1.9kg of nitrogen and
on average 113kg of nitrogen per hectare remains
in crop residues in thefield.

Theamount of mineral nitrogen in the soil at harvest
increased with increasing amounts of nitrogen applied. In one case theamount ofsoil nitrogen was on
average somewhat higher with band placement as
compared with broadcast application. At optimum
fertilizer application the amount of soil mineral nitrogen at harvest is limited. At this application the highest amount of mineral nitrogen found in the soil
layer 0-90 cm at harvest was 39 kgper hectare. The
amounts of nitrogen in the soil at harvest between
and in the rows were more or less equal. Onlyatthe
highest amounts of nitrogen band placed, considerably more nitrogen was found where the fertilizer had
beenplaced as compared tobetween therows.
The phosphorus content (P) of the crop usually increased with an increase in the amount of nitrogen
applied. The content was highest where the phosphorus content of the soil was highest. At a broadcast application of 330 - 1.5 Nmin kg nitrogen per
hectare, on average 44 kg phosphorus per hectare
was taken up by the crop. About 60 percent of this
amount was removed from the field with theproduct.
At this fertilization the average amount of phosphorusper ton of freshproduct was0.32kg.
Thepotassium (K) content of the crop was eithernot
influenced by the treatments, orincreased withincreasing amounts of nitrogen applied. The content was
highest where the potassium content of the soil was
highest.At a broadcast application of 330 - 1.5 Nmin
kg nitrogen per hectare, on average 442 kg potassium per hectare was taken up by the crop. About 55
percent of this amount was removed from the field
with the product. At this fertilization the average
amount of potassium per ton of fresh product was
2.9 kg.
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Kwaliteitsproblemen bijkoolgewassen
Qualityproblems in cabbage crops
C.P.de Moei, PAGV

Inleiding
Onder druk van toenemende concurrentie worden
hoge eisen gesteld aandekwaliteit van tuinbouwprodukten. Het meest in hetoogspringend zijn de uitwendige afwijkingen, die een produkt moeilijk verkoopbaar maken.
Daarnaast zijn erde inwendige niet zichtbare kwaliteitsproblemen waardoor een produkt gedeclasseerd
of geheel onverkoopbaar wordt.
Bij koolgewassen komen zowel uitwendige alsinwendige kwaliteitsproblemen voor. Deze kunnen zijn
ontstaan door eenparasitaire aantasting of een niet
parasitaire (fysiologische) afwijking. Niet-parasitaire
kwaliteitsproblemen zijn bijvoorbeeld rand, zwart,
grijs en varkensvlekken bij sluitkool, inwendig bruin
van spruiten, gele onderkanten en waterziek bij
bloemkool. Een parasitaire ziekte bijkoolgewassenis
bijvoorbeeld zwartnervigheid en blijkt in de praktijk
een toenemend probleem teworden. De genoemde
problemen zijn door eenuitgevoerde literatuurstudie
uitgebreid beschreven. Hieronder wordt volstaanmet
een samenvatting en summary vande literatuurstudie.

Kennisinventarisatie
Fysiologische afwijkingen kunnen jaarlijks veel schade inkoolgewassen veroorzaken. Dekennis overde
oorzaak van deze problemen isbeperkt.
Door een uitgevoerd literatuuronderzoek is getracht
de bestaande kennis over naamgeving, symptoombeschrijving en vermoedelijke oorzaak in beeld te
krijgen. De inwendige kwaliteitsproblemen worden
algemeen gezien als een verschijnsel van calciumgebrek.
Niet debeschikbaarheid van calcium voor de plantin
zijn totaliteit iseenprobleem, maar hettransport en
verdeling van calcium binnendekool.Calcium is een
essentieel element in planten en bepaalt mede de
stevigheid vande celwanden. Hoge stikstofgiften of
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hoge kaligiften zouden dekans ophetoptredenvan
inwendige kwaliteitsproblemen (zwart, rand en varkensvlekken) vergroten. Ookhetinwendige bruin bij
spruiten wordt in verband gebracht metcalciumgebrek. Bij in de herfst geplukte spruiten zou minder
inwendig bruin (necrose) voorkomen dan in later
geplukte spruiten. Ook bij een snelle terugval vande
temperatuur zou meer inwendig bruin kunnen gaan
optreden door condensvorming en mogelijk tijdelijk
zuurstofgebrek inhethart vandespruit.
Een ander probleem bijspruiten isdegrauwverkleuring. De oorzaak zou een gevolg kunnen zijn van
een parasitaire aantasting of een fysiologische afwijking. Geelverkleuring vande onderkant vanbloemkool komt tijdens vochtige omstandigheden vooralbij
de late herfstteelten voor. Een oorzaak is moeilijk
aan tegeven; mogelijk speelt stikstof een rol. Vanuit
de praktijk wordt melding gedaan dat er verschillen
zijn in rasgevoeligheid voor geelverkleuring. Vooralsnog iseen juiste rassenkeuze deenige mogelijkheid
om het probleem enigszins tevoorkomen.
Waterziek bijbloemkool ishetglazig worden van de
kool, waarbij hetweefsel er vochtig uitziet. Dit doet
vermoeden dat waterziek wordt veroorzaakt door
een teveel aanvocht. De uiterlijke indruk is echter
misleidend, daar deze ontstaat door een opvulling
van deintercellulairen hetgeen niet noodzakelijkeen
hoog vochtgehalte betekent. De gevoeligheid voor
waterziek is enerzijds afhankelijk vande groei-omstandigheden enanderzijds ook bepaald door rasverschillen. Bij veel kwaliteitsproblemen geldt dat er
rasverschillen ingevoeligheid zijn. Hetisniet bekend
in hoeverre er tussen de aanbevolen rassen nog
rassen zijn die als gevoelig aangemerkt moeten
worden.
Zwartnervigheid is in de praktijk een toenemend
probleem. Het wordt veroorzaakt door de bacterie
Xanthomonas campestris pv. campestris. Deschade
die optreedt, is gelukkig niet elkjaar even groot.Zo
kan een combinatie van hoge luchtvochtigheid en
relatief hoge temperaturen gunstig zijn voor een

snelle uitbreiding van de ziekte.
De verspreiding kan via zaad, plantmateriaal, aanhangende grond, onkruidplanten of eventueel door
dieren plaatsvinden. De verspreiding van plant tot
plant vindt vooral plaats via regen, wind, kleding,
dieren en door teelthandelingen (machines).
In het ziekteverloop van zwartnervigheid zijn vier
fasen te onderscheiden: de infectie, de incubatie, het
verschijnen van de symptomen en het uitbreiden of
tot stilstand komen van de aantasting.
De vatbaarheid en gevoeligheid van een waardplant
is van verschillende factoren afhankelijk. De structuur
en de conditie van de plant en het hebben van afweermechanisme zijn bepalend voor infectie en het
verschijnen van symptomen.
Guttatie door de hydathoden wordt gezien als een
belangrijke voorwaarde bij het binnendringen van de
bacterie in het blad.
Het vaatstelsel blijkt voor Xanthomonas een ideale
schuilplaats te zijn om te overleven.
Bronnen van waaruit Xanthomonas het gewas kan
infecteren, zijn zaad, gewasresten in de grond, opslag en kruisbloemige onkruiden.
Wanneer zwartnervigheid zich openbaart, is het te
laat voor het nemen van maatregelen. Gelet op de
wijze van verspreiden en overblijven moet de nadruk
meer liggen op het voorkomen van de ziekte. Vooral
de hygiëne op het bedrijf is belangrijk om schade als
gevolg van een aantasting door Xanthomonas te
voorkomen.
Naast preventie kan het opnemen van rassen die
weinig gevoelig zijn voor Xanthomonas een goede
bijdrage leveren tot het verminderen van de ziekte.
Met de eventuele komst van resistente of tolerante
rassen voor kool kunnen de problemen met zwartnervigheid voor de praktijk beperkt blijven.

Conclusies
Na inventarisatie van kwaliteitsproblemen bij koolgewassen is een aantal aanbevelingen gedaan voor
onderzoek bij de belangrijkste problemen. In proeven
op het PAGV en ROC Zwaagdijk zal bij witte bewaarkool door hoge stikstof- en kaligiften en calciumtoedieningen (bladbespuitingen) in relatie met rassen
het optreden van inwendig zwart worden nagegaan.
Met behulp van planttijdstippen wordt het effect van

de grootte (rijpheid) van de kool op het optreden van
inwendig zwart gevolgd. Inde bewaring zal het effect
van de bewaarduur op de ontwikkeling van inwendig
zwart worden nagegaan.
Het doel van het onderzoek is om duidelijkheid te
krijgen over de oorzaak van het ontstaan van inwendig zwart en het tijdstip waarop de eerste symptomen zichtbaar worden en hoe de aantasting zich in
de tijd ontwikkelt. In veldproeven zal de hypothese
getoetst worden dat calciumgebrek een rol speelt en
dat een lang groeiseizoen en een hoge stikstof- en
kaligift de kans op het optreden van zwartverkleuring
vergroten.
Bij het probleem grauwverkleuring in spruitkool zal
gestart worden met een voorstudie. Het doel van de
activiteiten is na te gaan welke factor(en) verantwoordelijk is (zijn) voor de grauwverkleuring van de
spruiten en mogelijke oplossingsrichtlijnen in beeld te
brengen. Aan de hand hiervan kan worden aangegeven of het starten van een onderzoeksproject zinvol
is.
Uit oriënterend onderzoek is gebleken dat Botrytis de
vermoedelijke veroorzaker is van het verschijnsel
roodrot bij rode kool. In nader onderzoek zal verder
worden nagegaan of deze hypothese juist is. Wanneer de veroorzaker echt een schimmel blijkt te zijn,
is het zinvol om na te gaan welke bij de teelt van
sluitkool toegelaten middelen mogelijk een nevenwerking hebben tegen het optreden van roodrot.
Het onderzoek bij zwartnervigheid zal zich in eerste
instantie kunnen richten op de bestudering van de
verschillen in guttatiegedrag en de mate van aantasting (gevoeligheid) tussen rassen bij de diverse koolsoorten onder praktijkomstandigheden. Hierdoor kan
mogelijk meer kennis verkregen worden over de
hoeveelheid guttatievocht in combinatie met relatieve
luchtvochtigheid en temperatuur die nodig zijn voor
het binnendringen van de bacterie inde plant.
Aangetaste plantenresten, die van vorige teelten op
het veld zijn achter gebleven, kunnen een infectiebron zijn voor een volgteelt.
In koolstronken kan de bacterie minstens tot het
volgende seizoen in leven blijven. Het vermoeden
bestaat dat stronken bronnen van besmetting zijn.
Maar directe bewijzen daarvoor zijn er niet. Om het
probleem planteresten beter in kaart te brengen, is
het nodig om waarnemingen te verrichten naar effecten van frezen, onderploegen en laten liggen van de
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gewasresten opeenvolgteelt kool. Ditzaleenindicatie geven vande invloed vangewasresten en de
samenhang met omstandigheden op de mate van
aantasting van een koolgewas.
Een ander punt wat de aandacht verdient, is de
eventuele aantasting bij de plantenopkweek. Hierbij
speelt het moment van beregenen tijdens deopkweek een belangrijke rol. Bij heteventueel ontdekken van een antagonist kan onderzoek nodig zijn om
het perspectief van eenbiologische bestrijding na te
gaan. Tenslotte kannogvermeld worden dat erbij
de zaadfirma's veel aandacht bestaat voor resistentieverdeling.

Samenvatting
Fysiologische kwaliteitsproblemen veroorzaken jaarlijks veel schade in koolgewassen. De kennis over
de oorzaak van deze voorkomende problemen is
beperkt. Door een uitgevoerd literatuuronderzoek is
getracht de bestaande kennis over naamgeving,
symptoombeschrijving en vermoedelijke oorzaak in
beeld te krijgen. Naar aanleiding vandit vooronderzoek is onderzoek gestart naar de oorzaak enhet
ontstaan van inwendig zwart bij witte bewaarkool.
Het probleem roodrot bij rode kool, waarbij Botrytis
de vermoedelijke veroorzaker is, krijgt in hetonderzoek volop de aandacht. Opkorte termijn zal ook
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onderzoek gestart worden om aangrijpingspunten te
vinden diehetprobleem grauwverkleuring van spruiten kunnen verklaren; dit kanmogelijk resulteren in
een oplossing voor ditprobleem.
De aanbevelingen voor onderzoek inkool van zwartnervigheid worden ineerste instantie gezien als een
voorlichtingsboodschap.

Summary
Fysiological quality problems are yearly causing a lot
of damageincabbage crops.
Knowledge about these problems islimited. Through
an extensive literature search, existing knowledgeon
disease description, symptoms andprobable cause
wasputin perspective. Asaresult ofthis prelimenary investigation, actual research is started into the
causes and occurrence ofinternal black inwhitewintercabbage.
Red-rot inredcabbage, whereby Botrytis isprobably
the cause, isgetting attention inanewly started project.
Shortly also research willbe started to find the cause
grey discolouration of Brussels sprouts, for which
hopefully solutions will be found.
The recommendations forresearch onblack-veinof
cabbage (Xanthomonas campestris) concern an
advisory message infirstinstance.

Het effect vanonderbegroeiing metklaver opde gewasgroei
en plaagontwikkeling in witte kool
The effect of the undergrowth of dover in white cabbage on the crop growth and the development of pests
ir. R.C.F.M. van den Broek,ROCZwaagdijk

Inleiding
Bij het IPO-DLO in Wageningen is eenoudthema
opgepakt, namelijk de gemengde teelt ter voorkoming van insektenschade (Oomen, 1994). Doorzomerkool inklaver teplanten, kon deontwikkelingvan
een aantal plagen sterk geremd worden. Deze kool
was echter niet geteeld onder praktijkomstandigheden. Op ROC Zwaagdijk is een vervolgonderzoek
uitgevoerd met bewaarkool. Tripsaantasting veroorzaakt ongewenste celwoekeringen op het blad van
de kool.

Proefopzet en uitvoering
Het onderzoek is uitgevoerd in 1992 en 1993op
Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking methet IPODLO en het CABO-DLO. Gekozen is voor een ras
dat gevoelig isvoor trips, namelijk Slawdena. Verondersteld is dat begin mei een voorraad van50kg
stikstof in de bodem aanwezig is. De bemesting
bestond uit 250kg stikstof per ha in de vorm van
KAS. Tijdens deteelt isniet bijbemest. Begin aprilis
de grond bemest, gespit en is een ondergrondse
klaver (Trifolium subterraneum)gezaaid. De groei

van de klaver verliep in het begin traag, maar later
werd dit beter. De klaver moet zodanig gekozen
worden dat het de grond goed bedekt en zomin
mogelijk concurrentie veroorzaakt met het hoofdgewas. Gedurende het groeiseizoen is al het onkruid
met de hand verwijderd. In 1992is metbehulpvan
een slakkenmatje hetaantal slakken geteld. Deze val
bestaat uiteen dikstuk plastic (50x50cm)dat aan
de bovenkant zilverkleurig is (licht reflecterend) en
aan de onderkant zwart. Het IPO-DLO heeft tijdens
het groeiseizoen een aantal tellingen verricht aan
aanwezige insekten. Hettellen vande eitjes van de
koolvlieg is bepaald door eieren op te spoelen uit
grondmonsters, genomen rond deplantvoet endeze
vervolgens te tellen. Detripspopulatie werd bepaald
door de gehele kool blad voor blad aftepellen en de
larven en adulten te tellen. Hiermee is doorgegaan
totdat ergeen trips meer gevondenwerd.
In 1992trad er bij de in klaver geteelde kool een
grote opbrengstreductie op. Daarom is in 1993 de
nadruk gelegd ophetbeperken van deopbrengstreductie. Vandaar dat de objecten over deze twee
jaren duidelijk verschillen.
Bij de oogst is de opbrengst bepaald. Alleen die
kolen zijn tot januari bewaard, die zonder de tripsaantasting inkwaliteit Ivallen. Van elk veld van20

Tabel65. Proefveldgegevenswittekoolondergroei metklaver.ROCZwaagdijk 1992en1993.
proefgegevens

1992

1993

ras

Slawdena
kool
9april
20 en 21 mei
50 x 50 en 50 x 75 cm
6 x13meter
250 kg Nper ha
5en6november
12t/m 17januari
vier

Slawdena
gras
5en27april
19 mei
50 x 75 cm
6 x 6 meter
250 kg Nper ha
16november
4t/m6januari
vier

voorvrucht
zaaiklaver
plantdatumkool
plantafstand
veldgrootte
bemesting
oogstdatum
beoordelingtrips
herhalingen
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Tabel66. Proefopzet witte koolondergroei metklaver. ROC Zwaagdijk 1992en 1993.
1992
plantafstand

begroeiing
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

50x50
50x50
50x75
50x75
50x50
50x50
50x75
50x75

niet
niet
niet
niet
wel
wel
wel
wel

gewasbespuiting
niet

wel
niet

wel
niet

wel
niet

wel

kolen isdeoppervlakte aangetast blad geschat.Per
kool zijn maximaal 10 bladeren beoordeeld op een
tripsaantasting. Hieruit zijn het aantal te verwijderen
bladeren en de gemiddelde aantasting per blad te
berekenen. Daarnaast is een trips-index berekend
door hetverwijderde blad tevermenigvuldigen met1,
blad 2 met 2etc). Deindex loopt van 0 (geen schade) tot100 (alle kolen zwaar aangetast). De proefopzet isweergegeven intabel 65en tabel 66.
In tabel 67is eenoverzicht gegeven vandemiddelen die in1992 gespoten zijn.
De keuze vande middelen is zodanig gebeurd,dat
ze geen nevenwerking hebben optrips ennatuurlijke
vijanden zoveel mogelijk sparen.

Resultaten
Het effect van klaver op het aantal eieren datde
koolvlieg perplant legt, isweergegeven infiguur15.
De ontwikkeling van de tripspopulatie is in beeld
gebracht infiguur 16en 17.De opbrengstgegevens
en detripsaantasting bijde oogst zijn voor 1992 in
tabel 68vermeld en voor 1993 intabel 69.

begroeiing

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

1993
zaai klaver

niet
niet
niet

--

wel
wel
wel
wel

27-4
27-4
27-4

H. wel
1. wel

5-4
5-4

5-4

19-5
17-6 ,
14-8 ,

24-6 ,
27-8 ,

Resultaten 1992
De gegevens zijn perjaar ookelders uitgebreidbeschreven (Vanden Broek, 1991/1992 en Van den
Broek, 1993). Door de kleine monstergrootte zijnde
effecten van de insektentellingen gedurende het
seizoen niet statistisch getoetst. Erkunnen dus voorzichtige tendensen worden aangegeven. Uit figuur15
blijkt datindeobjecten met klaver dekoolvlieg in de
loop vanhet seizoen minder eieren per plant afzet.
Verschillen treden optijdstip 2-7hetduidelijkst op. In
de standaard 'kale' velden worden per plant meer
eieren afgezet daninde velden met klaver als ondergroei. Later in het seizoen neemt de ei-afzetting
af. Ookhet aantal waargenomen tripsen, larven en
volwassen insekten is in de kool, geteeld in klaver,
lager danin de kool, geteeld in de onbedekte kale
grond. De problemen met slakken nemen echter toe.
Gedurende hetgroeiseizoen is 'sochtends het aantal slakken geteld. In deonbedekte 'kale' velden zijn
per slakkenmatje intotaal twee slakken gevangenen
opde velden met klaver als ondergroei 12slakken.

4-8
14-8 ,
27-8 ,
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9-9
18-9

middel +concentratie

7-7 ,
9-9 ,

17-7
18-9

0 cm
18 cm
32 cm
0 cm
18 cm
32 cm
0 cm
18 cm
32 cm

Bespreking resultaten

Tabel67. Overzicht bespuitingen in 1992. Witte kool, ROC Zwaagdijk.
datum

wegfrezen

Dytonate
Bactospeine
Hostaquick
Dorado
Pirimor

10
mlpertray
0,1 %
0,5 liter per ha
0,75 kg per ha
0,5 liter per ha

gem. aantal eieren/plant

2/7

12/8

7/9

datum
klaver
zonder G

kaal
Ë2/2 kaal
zonder C
met D

klaver
met H

Figuur 15. Effectvanklaveropdeovipositievandekoolvlieg in 1992(gegevensafkomstigvanIPO-DLO).Wittekool, ROCZwaagdijk.

120

gem. aantal larven/plant

7/9

21/9

5/10

20/10

9/11

datum
klaver
zonder G

ffl

klaver
met H

H H kaal
Y//A kaal
zonder C
met D

Figuur 16. Effectvan klaver op het aantal tripsenlarven in de kool in 1992 (gegevens afkomstigvan IPO-DLO).Witte kool, ROCZwaagdijk.

85

100

gem. aantal adults/plant

7/9

21/9

9/11

20/10

5/10

datum
kaal
E22 kaal
zonder C
met D

klaver
llslil klaver
zonder G
met H

Figuur 17. Effect van klaver op het aantal volwassen tripsen in de kool in 1992 (gegevens afkomstig van IPO-DLO). Witte kool, ROC
Zwaagdijk.
Tabel68, Effectvanklaveropdeopbrengstentripsaantasrjng in 1992.Wittekool, ROCZwaagdijk.
objecten
afstand

klaver
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

niet
niet
niet
niet
wel
wel
wel
wel

50x50
50x50
50x75
50x75
50x50
50x50
50x75
50x75

gewasbeh.
niet

wel
niet

wel
niet

wel
niet

wel

gemiddeld

Tabel69.

Effectvanklaveropde

frees

A.
B.
C.
D.

27-4

E.
F.
G.
H.
I.

5-4

gemiddeld
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0 cm
18 cm
32 cm
0 cm
18 cm
32 cm
0 cm
18 cm
32 cm

opbrengst
koolgew. kg

ha

trips-index

tripsaantasting
verw.blad

%aantasting

116
105
97
97
57
72
51
56

3,1
2,7
3,9
3,9
1,7
1,9
2,2
2,4

28
30
39
40
27
23
29
25

10,2
10,5
10,9
10,8
10,2
10,4
10,1

38
39
47
48
35
30
37
33

82

2,7

30

10,4

38

9,8

opbrengst sntripsaantastingin 1993.Wittekool, ROCZwaagdijk.

objecten
klaver

ton per

ton per ha

opbrengst
koolgew. kg

tripsindex

tripsaantasting
verw.blad

' /oaantasting

107
105
108
77
93
83
89

4,1
4,0
4,1
3,0
3,4
3,1
3,3

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

7,1
6,5
6,8
6,5
6,9
7,1
6,8

8
10
9
9
12
8
10

97
86

3,6
3,2

7,4
6,6

6,9
7,1

11
10

94

3,5

6,6

6,8

10

Bij de oogst in 1992 waren de kolen zo zwaar aangetast door de trips dat er geen kwaliteit I kool te
oogsten viel indevelden metenzonder klaver.Op
de velden waar de kool in de klaver werd geteeld,
werd eenopbrengst gehaald van59tonper ha tegenover 104tonperhainde velden zonder ondergroei. Een opbrengstreductie van 43%. Dit wordt
veroorzaakt door hetlagere gemiddelde koolgewicht.
Bij een plantafstand van 50 x 50 cm ligt deopbrengst gemiddeld op88ton perhaenbijeen plantafstand van 50 x 75 cm op 75 ton per ha (P =
0.092). Interactie tussen de teelt in klaver ende
rijenafstand treedt niet op.Het uitvoeren vanwel of
geen gewasbescherming heeft geen effect op de
opbrengst.
Na een korte bewaring is de tripsschade bepaald
aan de hand van de trips-index, het percentage
aangetast blad en het aantal verwijderde bladeren.
Door kool te telen in klaver neemt de trips-index
aantoonbaar af. Het vermoeden bestaat dat wanneer
het gemiddeld koolgewicht toeneemt ook de tripsaantasting groter wordt. Nadat voor het koolgewicht
is gecorrigeerd (opgenomen als covariabele), blijkt
dat ergeen effect meer kan worden aangetoondvan
de klaver op de trips-index.
Het grootste effect vandeklaver opde trips-indexen
op het gemiddeld percentage bladaantasting treedt
op bijeenruimere plantafstand van50x 75cm.Bij
een plantafstand van50x50cmzijn deverschillen
kleiner. Deverschillen tussen kool telen in klaveren
'kale' grond zijn bijhetuitvoeren van gewasbehandelingen groter (aantoonbaar) danwanneer deze achterwege worden gelaten (niet aantoonbaar). Deverschillen inhetaantal bladeren dieverwijderd moeten
worden om dekool vrijtekrijgen van trips zijn tussen
de objecten klein.
Resultaten 1993
In 1993is de proef aangepast omde concurrentie
tussen de kool en de klaver te verminderen. Door
klaver tezaaien op5en 27 april neemt deopbrengst
ten opzichte van 'kale' grond af met 15 en 21%.
Wanneer destand van deklaver verslechtert, ligtde
opbrengstreductie lager. Hetwegfrezen vande klaver vlak voor het planten had geen effect opde

opbrengst.
Ondanks de kleine veldjes waarmee in 1993is gewerkt, istoch gekeken naar de trips-aantasting. Deze
is bepaald aan de hand vandetrips-index, hetaantal verwijderde bladeren en de gemiddelde tripsaantasting per blad. Uit deze waarnemingen kon
geen effect worden aangetoond van deteelt inklaver
opde trips-aantasting.

Conclusie
Uit hetonderzoek blijkt datondergroei metklaver in
witte kool voor de praktijk niet interessant is.De
klaver veroorzaakt een grote opbrengstreductie en
het effect op de tripspopulatie isniet duidelijk.

Samenvatting
In 1992 en1993 isheteffect van een onderbegroeiing meteen ondergrondse klaver (Trifolium subterraneum) op Proeftuin Zwaagdijk onderzocht. Ondanks
de verschillen in aantallen getelde tripsen in het
groeiseizoen vielen deverschillen in trips-aantasting
bij de oogst tegen. Wordt geen rekening gehouden
met hetkoolgewicht dan neemt detrips-index en de
gemiddelde aantasting per blad af wanneer kool in
klaver wordt geplant. Wordt rekening gehoudenmet
het koolgewicht, een zware kool vertoont meer tripsschade daneenlichtere, dankanniet worden aangetoond datdoor deteelt van kool inklaver de tripsschade vermindert.
Door de grote concurrentie tussen de klaver en de
kool bleven hetgemiddeld koolgewicht ende totale
opbrengst bij kool geteeld in klaver aantoonbaar
achter. Tenopzichte van kool geteeld in 'kale' grond
was dit43%.Om deze reductie teverminderen, is in
1993 klaver optwee tijdstippen gezaaid envlak voor
het kool planten, isdeklaver 0,16 en32cm weggefreesd. Door klaver tezaaien op5en 27april tradin
het koolperceel een opbrengstreductie van 15en
21% op.Hetwegfrezen vande klaver vlak voorhet
planten had geen aantoonbaar effect op de opbrengst. Ondanks het feit datin 1993 gewerkt is met
vrij kleine veldjes, is ookdit jaar het effect opde
tripsaantasting onderzocht. Deteelt vankool in kla-
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ver had geen effect op de trips-index, het aantal
verwijderde bladeren ende gemiddelde tripsschade
per blad.
Door degrote opbrengstreductie, deproblemenmet
de onkruidbestrijding en de geringe effecten opde
tripsschade is besloten omditonderzoek tebeëindigen.
Literatuur
Van den Broek, R. Verslag groenteproeven, sluitkool,
1991/1992.Verslag Proeftuin Zwaagdijk (1991/1992).
Van den Broek, R. Verslag groenteproeven, sluitkool, 1993.
Verslag Proeftuin Zwaagdijk (1993).
Oomen, ... Plagen beheersen met ondergroei. Ecoland nr. 6
juni 1994(1994).

Summary
Field trialshave been carried outatthe 'Regional

Experimental Station Zwaagdijk' into the effect of
undergrowth of dover (Trifolium subterraneum) in
white cabbage cv 'Slawdena' tominimise the damage caused by thrips (Thrips tabaci) in 1992 and
1993. Theproject has been carried outin cooperation with IPO-DLOandCABO-DLO.
The clover was drilled inApril andthecabbage was
transplanted in May. During theseason andat harvest the number ofthrips, cabbage root fly and slugs
were determined. On cabbage transplanted inclover
there wasalower number ofthrips,butthe effect on
the damage wasless pronounced. Thecloverwas
competitive with the cabbage growth and cabbage
yield was reduced by 43% in 1992. Interrow hoeing
of the clover,18cm or32 cm,ordifferenceindrilling
th

—th

time of the clover, April 4 orApril 2? , didnot improve the cabbage yield andhadno effect on the
damage caused by thrips in 1993. It is concluded
that undergrowth of clover in white cabbage isnot
profitable for practice.

Het toevoegen van suiker aan chemische middelen terbestrijding van trips inwitte kool
The addition ofsugartothechemical controloftrips in white cabbage
ir. R.C.F.M. van den Broek, ROC Zwaagdijk

Inleiding
De laatste jaren nemen de problemen metde tripsbestrijding insluitkool toe. Metname bijeenwarme
zomer en herfst kunnen de problemen groot zijn.
Tripsen veroorzaken weefselwoekeringen op de
bladeren. Deze woekeringen zijn aanvankelijk wit en
worden later bruin.Bijhet veiling klaar maken vande
kool moeten al deaangetaste bladeren worden verwijderd.
In de afgelopen jaren zijn enige middelen getoetst
die een werking zouden hebben op de trips (Van den
Broek, 1994). Indepraktijk wordt wel gezegd dat de
werking van chemische middelen verbetert, wanneer
suiker wordt toegevoegd (Mens, 1991). Suiker zou
de trips naar het middel lokken waardoor debestrijding verbetert. Omdit nate gaan is het onderzoek
uitgevoerd.

de vorm van KAS.Tijdens deteelt isniet bijgemest.
Er is geplant opeenafstand van50x 35cmenin
1993 opeen afstand van 50x50cm. Gedurendede
vier jaren is gewerkt metvier herhalingen. Nadatde
eerste tripsen zijn gesignaleerd, zijn debespuitingen
gestart. Eriséén maal inde14dagen gespoten met
twee middelen waaraan al danniet suiker (1 kg per
ha) is toegevoegd. Kolen groter dan 0,5 kgzijngeoogst. Alleen dekolen diezonder de tripsaantasting
in kwaliteit I vallen, zijn totjanuari bewaard. Vanelk
veld is van30 kolen de oppervlakte aangetast blad
geschat. Perkool zijn maximaal 10bladeren beoordeeld op eentripsaantasting. Aande hand hiervan
kan hetaantal teverwijderen bladeren endegemiddelde aantasting per blad worden berekenend. Daarnaast iseen trips-index berekend door hetverwijderde blad te vermenigvuldigen met degeschatte tripsschade (blad 1isvermenigvuldigd met1, blad 2 met
2 etc).

Proefopzet en uitvoering

De proefgegevens zijn weergegeven in tabel 70en
het overzicht van debespuitingen tegen trips intabel
71.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 1990tot
en met 1993op het ROCZwaagdijk met hetras
Slawdena. Ditis eenrasdat gevoelig is voor trips.
Verondersteld isdatbegin meieen voorraad van 50
kg stikstof in de bodem aanwezig is. De bemesting
bestond voor hetplanten uit250 kg stikstof perha in

Resultaten
In ditverslag worden degemiddelde resultaten over
vierjaar gepresenteerd. Tussen dejaren warende

Tabel70. Proefgegevens tripsbestrijdingwittekool. ROCZwaagdijk 1990totenmet1993.
proefgegevens

1990

1991

1992

1993

voorvrucht
plantdatum
plantafstand
oogstdatum
bewaardtot
spuitschema

gladiool
10 mei
50x35cm
2november
14januari
19-07,30-07
13-08,27-08
14-09,26-09

sluitkool
14 mei
50x35cm
18oktober
22januari
14-08,28-08
19-09

gras
25 mei
50x35cm
22oktober
4januari
30-07,11-08
27-08,07-09
22-09,07-10

sluitkool
18 mei
50x50cm
15oktober
4januari
11-08,26-08
08-09,15-09
29-09,13-10
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Tabel 71. Overzicht van debespuitingen tegen trips inwitte kool. ROC Zwaagdijk 1990 toten met1993.
middel

suiker

concentratie

onbehandeld
M11>
M21»
M1"
M21»2)

nee
nee
ja
ja

1,0 l/ha
0,25 l/ha
1,0 l/ha
0,25 l/ha

1
21

Deze middelen zijn niet toegelaten voor detripsbestrijding indekoolteelt.
Ditobject isalleen in 1990 niet uitgevoerd.

resultaten verschillend. De gegevens per jaar zijn
elders beschreven (Anonymus, 1990; Van den
Broek, 1992;Van den Broek, 1993). Intabel72is de
opbrengst weergegevenals:
- het percentage bewaarbare kolen;
- hetgemiddeld koolgewicht;
- deopbrengst aan kwaliteit Iper ha.
Detripsaantasting isweergegeven als:
- hetaantal verwijderde bladeren omdetripsschade
te verwijderen (maximale aantal is10bladeren);
- de gemiddelde tripsaantasting perblad (%aangetast blad);
- trips-index; deze loopt van 0(geen schade) tot100
(alle 10bladeren zijnvoor 100%aangetast).

zodat een variantie-analyse is uitgevoerd zonderdat
het koolgewicht als covariabele isopgenomen.
Ook de tripsschade, weergegeven alsaantal verwijderde bladeren, gemiddelde aantasting per blad en
de trips-index verschilde sterk per jaar (P<0.001).
Ondanks de grote jaarverschillen is in tabel 72 het
gemiddelde over de vier jaren aangegeven.
Bij de onbehandelde objecten moet gemiddeld 1,8
blad meer verwijderd worden bij het veilingklaar
maken dan bijdekolen die tegendetrips zijnbehandeld. Bijhetmiddel etrimfos (niet toegelaten) moesten gemiddeld 6,9bladeren verwijderd worden en bij
Cypermethrin (niet toegelaten) 5,2 bladeren. Het
aantal bladeren dat verwijderd werd, namalleen in
1990 aantoonbaar af wanneer suiker werd toegevoegd. In de drie daaropvolgende jaren hadhet
toevoegen van suiker geen effect.
De gemiddelde tripsaantasting perblad nam overde
vier jaren af wanneer een regelmatige gewasbescherming werd uitgevoerd. Bij onbehandeld isde
gemiddelde aantasting 13,6% en bij behandeldgemiddeld 5,9%. Bij een behandeling met M1 (niet
toegelaten) is7,9% van het blad aangetast enbijM2
(niet toegelaten) 3,9%.Door suiker toe te voegen,
namdegemiddelde aantasting per blad niet aan-

Bespreking resultaten
De opbrengst intonnen kwaliteit Iperha, het gemiddeld koolgewicht en het percentage bewaarbare
kolen verschilt wel over de jaren (P<0.001), maar
verschilt niet voor het gebruik vandemiddelen of het
gebruik van suiker.
Er is geen verband aangetoond tussen het gemiddeld koolgewicht en het optreden vantripsschade,

Tabel 72. Opbrengstgegevens entripsaantasting gemiddeld over 1990 toten met1993. ROC Zwaagdijk, witte kool.

object

kwaliteit1
ton/ha

opbrengst
gem. koolgewichtkg

% bewaarkool

aantal verwijderde bladeren

beoordeling tripsschade
% aangetast
blad

tripsindex

2,42
2,44
2,47
2,37
2,47

96,5
97,5
95,3
97,4
97,9

7,8
7,2
5,4
6,6
5,0

13,6

M1 1 '
M21>

121,1
123,6
121,8
119,9
124,8

8,5
4,6
7,3
3,2

6,27
4,81
1,75
3,72
0,98

gemiddeld

122,2

2,44

96,7

6,4

7,4

3,51

onbehandeld
M1 1 '

M2"

Deze middelen zijn niet toegelaten voor de tripsbestrijding indekoolteelt.
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toonbaaraf.
Door het gewas verschillende malen te behandelen
tegen trips neemt detrips-index afvan 6,3naar2,5.
Bij gebruik van M1 (niet toegelaten) en M2 (niet
toegelaten) is de trips-index respectievelijk 4,3en
0,8. Het toevoegen van suiker had alleen in1990
aantoonbaar effect. In dedrie daaropvolgende jaren
konditeffect niet meer worden aangetoond.

van suiker hadalleen in 1990 eenpositief effect op
het aantal bladeren datverwijderd werd endetripsindex. In dedrie daaropvolgende jaren kon dit effect
niet meer worden aangetoond. Het effect vanhet
toedienen van 1 kgsuiker per ha aan gewasbeschermingsmiddelen om detrips telokken, istegeringen
moet daarom niet worden aangeraden.
Literatuur

Conclusie

Anonymus. Verslag groenteproeven, sluitkool, 1990. Verslag
Proeftuin Zwaagdijk (1990).

Het toevoegen van suiker aan de insekticide had
geen betrouwbaar effect opdebestrijding van tripsin
witte kool.

Van den Broek, R.Verslag groenteproeven, witlof, 1991/1992.
Verslag Proeftuin Zwaagdijk (1991/1992).
Van den Broek, R. Verslag groenteproeven, sluitkool, 1993.
Verslag Proeftuin Zwaagdijk (1993).
Mens,... Trips ensuiker. Boer entuinder, 12april 1991 (1991).

Samenvatting
Van 1990 totenmet1993 isop Proeftuin Zwaagdijk
het effect van het toevoegen van suiker aan twee
chemische gewasbeschermingsmiddelen op het
bestrijden van de tripsschade onderzocht. Gestart
werd met een bespuiting op het moment dat de
eerste trips werd waargenomen. Dit varieerde van
half juli tothalf augustus. Erwerd één maal inde 14
dagen gespoten. De opbrengst en de tripsschade
bleken duidelijk per jaar teverschillen. Deopbrengst
weergegeven alsproduktie aan kwaliteit Iper ha, het
gemiddeld koolgewicht enhetpercentage bewaarbare kolen,werden door deverschillende gewasbehandelingen niet aantoonbaar beïnvloed. Het toevoegen

Summary
Field trials have been carried outat the regional experimental station Zwaagdijk into the effect ofadding
sugar totheinsecticide tocontrol trips (Trips tabaci)
in white cabbage cv 'Slawdena' in the period 19901993. Spraying started when thefirst trips were observed, this wasin theperiod half July to half August. Spraying was done one time in two weeks.
Adding sugar totheinsecticide hadapositive effect
at the number of cabbage leaves tobe trimmed in
1990,but no effect in the other threeyears. Because
of the unclear effect adding sugar totheinsecticide
is not recommended.
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Optimalisatie van de koolvliegbestrijding door middel van
zaadcoating bij spruitkool
Optimalization of the controlofcabbage rootflyin Brussels sproutsbyfilmcoating seeds with
insecticides
ing. M.E.T. Vlaswinkel, ROC Westmaas

Inleiding
Het grootste deel van het areaal spruitkool wordt
geplant in eenperiode waarbij eendichte populatie
vandekoolvlieg (Delia radicum)aanwezig kan zijnof
kort na het planten wordt waargenomen. Wanneer
dan geen bestrijding wordt uitgevoerd, kan demade
van deze vlieg zeer veel schade aanrichten. Dit kan
leidentotwegval vanplanten.
Tegen de koolvlieg werd meestal een plantvoetbehandeling uitgevoerd ophet moment vanplantenof
zo spoedig mogelijk daarna. Bij de opkweek van
planten in kweekplaten/trays is hetookgoed mogelijk de planten vlak voor hetuitplanten tebehandelen
als ze noginde kweekplaten/trays staan. Uit beide
toepassingen blijkt dat de planten tijdens deopkweek niet beschermd zijn, terwijl de koolvlieg
meestal in eendichte populatie aanwezig is. Zowel
de plantenkweker alsde teler nemen daardoor zeer
veel risico.
Sinds 1988 isintensief gewerkt om dekoolvlieg door
zaadcoating tebestrijden. Het doel vanditonderzoek
was ommeteen zeer geringe hoeveelheid insekticide in een zaadcoating het gewas te beschermen
tegen de maden van de koolvlieg. Hierdoor isde
plant vanaf het moment dat wordt gezaaid ende
periode nahet planten beschermd tegen de maden
van de koolvlieg. Deze vorm van zaadbehandeling
wordt noodzakelijk gevonden vanwege de giftigheid
van deinsekticiden. Daarbij leidt deze toepassingtot
een besparing in hetgebruik van bestrijdingsmiddelen van meer dan 99%.De zaadbehandeling met
een insekticide vermindert duidelijk debelastingvan
het milieu. Hetcoaten van zaad zou deplantvoetbehandeling ofdebehandeling opdekweekplaten/trays
helemaal kunnen vervangen.
Sinds februari 1992 heeft hetinsekticide Giganteen
toelating verkregen als koolvliegbestrijdingsmiddel.
Bij een zeer vroege planting (zaai: eind januari/begin
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februari) moet het middel vrij lang werken ende
vraag isnuofhetmiddel wel zolang werkt. Daarom
zijn op ROCWestmaas in 1993en 1994proeven
gedaan met hetras Oliver bij zowel losse planten als
kluitplanten. Eris hier voor aangieten alspraktijkbehandeling gekozen, om de behandeling bij zowel
losse planten als kluitplanten gelijk te houden. Bij
losse planten kan namelijk geen kweekplaatbehandeling toegepast worden.

Proefopzet
De objecten die in de proef zijn opgenomen, zijn
weergegeven intabel 73.
Bij deobjecten metaangieten werd alsmiddel Dursban (0,15 mlperplant) gebruikt.
De objecten zijn inviervoud aangelegd.

Proefveldgegevens en uitvoering
Bemesting

Ras
Zaaidata

Plantdata
Plantafstand

230 -N-mineraalkgN per ha
Oliver
1993
losse plant: 29januari, 16 februari,
22 maart
kluitplant: 27 januari, 1 maart, 14
maart
1994
losse plant: 10 februari, 16februari,
22 maart
kluitplant: 5 februari, 1 8 / 2 5 februari, 14maart
9 en 22april en12 mei (1993)
19 april, 2 en 12 mei (1994)
50x40 cm

Op een veldje van 25planten aan derand vanhet

Tabel73. Proefopzet koolvliegbestrijdingdoor zaadcoating bijspruitkool.ROCWestmaas.
plantdatum
object

planttype

behandeling

993

1994

A
B
C
D
E
F
G
H
1
K
L
M
N
0
P
Q
R
S

kluitplant
kluitplant
kluitplant
losseplant
losseplant
losseplant
kluitplant
kluitplant
kluitplant
losseplant
losseplant
losseplant
kluitplant
kluitplant
kluitplant
losseplant
losseplant
losseplant

gecoat
aangieten
onbehandeld
gecoat
aangieten
onbehandeld
gecoat
aangieten
onbehandeld
gecoat
aangieten
onbehandeld
gecoat
aangieten
onbehandeld
gecoat
aangieten
onbehandeld

9 april
9 april
9 april
9 april
9 april
9 april
22 april
22 april
22 april
22 april
22 april
22 april
12 mei
12 mei
12 mei
12 mei
12 mei
12 mei

19 april
19 april
19 april
19 april
19 april
19 april
2 mei
2 mei
2 mei
2 mei
2 mei
2 mei
12 mei
12 mei
12 mei
12 mei
12 mei
12 mei

betreffende perceel werden de bloemkoolplanten
voorzien vaneilegvallen. Vanaf week 18werd hierin
iedere week het aantal koolvliegeieren geteld. De
koolvlieg zethaar eitjes indeval af,zodat hetaantal
eieren per val geteld kanworden.
Ongeveer zes weken na het planten werden 20
spruitkoolplanten perveld beoordeeld op het aantal
maden en poppen.

Resultaten
1993
In figuur 18zijn de resultaten vande koolvliegtellingen weergegeven. Hieruit blijkt datdedruk vrij hoog
is geweest.
De resultaten van detellingen van deplant naongeveer zesweken zijn vermeld in tabel 74.Deeerste
plantdatum werd beoordeeld op25 mei, de tweede
plantdatum op9juni endelaatste plantdatum op 29
juni.
Uit tabel 74 blijkt dat bij de vroegste planting de
meeste maden enpoppen werden geteld. Ookblijkt
dat bij aangieten helemaal geen maden en poppen
werden geteld. Verder werden bijde vroegste planting bij gecoat zaad betrouwbaar minder maden en

poppen geteld danbijonbehandeld. Ookbleek aangieten nog weer betrouwbaar minder maden en
poppen tehebben dan gecoat zaad.
Bij planting op22 april blijkt datbij kluitplant gecoat
zaad betrouwbaar minder maden enpoppen werden
geteld dan bijonbehandeld. Ook was aangietennog
betrouwbaar beter dangecoat zaad. Bij losse planten was ergeen verschil tussen gecoat enonbehandeld. Aangieten waswelbetrouwbaar beter danzowel gecoat als onbehandeld.
Bij planting op12meiwasalleen aangieten significant beter ten opzichte van gecoat enonbehandeld.
Tussen gecoat en onbehandeld waren geen verschillen.
Bij kluitplanten geplant op22aprildieniet behandeld
zijn tegen de koolvlieg trad wegval opdoor dekoolvlieg (ongeveer 15%). Bijde rest trad geen wegval
op. De planting van 22april stond ernet14 dagenin
toen ersprake was van eenhoge piek van hetaantal eieren perval. Vandaar daterwaarschijnlijk kluitplanten weggevallen zijn.

1994
In figuur 18zijn deresultaten vande koolvliegtellingen weergegeven. Hieruit blijkt datdedruk vrij hoog
is geweest.
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Tabel 74. Totaal aantal madenenpoppen van dekoolvlieg, beoordeeldoprespectievelijk 25 mei, 9en29juni, Westmaas 1993.

kluitplant

gecoat

4,7

10,6

aangieten

0,0

0

17,9

17,3

onbehandeld
LSD (5%)

2,56

12mei (29 juni)

22 april (9juni)

9 april (25 mei)
object

losse plant

2,35

21

kluitplant

losse plant

kluitplant

losse plant

2,2

2,3

0,9

0

0

0

1,3
0

4,2

2,3

0,6

1,4

0,80

0,60

0,30

0,42

22
23
weeknummer

1993

26

1994

Figuur 18. Telling koolvliegeieren Westmaas gedurendedeseizoenen 1993 en1994.

In tabel 75is hettotaal aantal maden enpoppenna
ongeveer zeswekenvermeld.
De eerste plantdatum werd beoordeeld op8juni,de
tweede plantdatum op 13 juni endelaatste plantdatum op27juni.
Uit tabel 75 blijkt dat bij de vroegste planting de
meeste maden enpoppen werden geteld. Ookblijkt
dat bij aangieten helemaal geen maden en poppen
werden geteld. Verder werden bijde vroegste planting bij kluitplanten bij gecoat zaad enbij aangieten
betrouwbaar minder maden enpoppen geteld danbij
onbehandeld. Bijde losse planten zater geen verschil tussen gecoat en onbehandeld. Alleen aangieten was beter.
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Bij planting op25 april blijkt datbij kluitplant gecoat
zaad betrouwbaar minder maden enpoppen werden
geteld dan bijonbehandeld. Ook was aangietennog
betrouwbaar beter dangecoat zaad. Bij losse planten was ergeen verschil tussen coaten en onbehandeld. Aangieten was wel betrouwbaar beter dan
zowel coaten als onbehandeld.
Bij planting op12mei wasbij kluitplanten aangieten
significant beter ten opzichte van gecoat en onbehandeld enwas gecoat betrouwbaar beter ten opzichte van onbehandeld. Bijlosse planten was alleen
aangieten significant beter dangecoat enonbehandeld. Tussen gecoat en onbehandeld waren geen
verschillen.
Het tellen van maden en poppen ismaar op één

Tabel 75. Totaal aantal maden enpoppen van dekoolvlieg, beoordeeld oprespectievelijk 8,13 en27juni, Westmaas1994.

object

25april(13juni)
losseplant
kluitplant

19april(8juni)
losseplant
kluitplant

12 me (27juni)
kluitplant
losseplant

gecoat
aangieten
onbehandeld

2,8
0,0
6,7

2,6
0
2,4

1,3
0
1,9

0,7
0
0,9

1,6
0,2
3,3

1,6
0
1,8

LSD (5%)

1,23

0,75

0,60

0,29

0,67

0,50

Tabel76. Beoordeling*

object

1

vandeaantasting doordekoolvlieg,

beoordeeld Dp respectievelijk 8, 13en27

19 april (8juni)
kluitplant
losseplant

25 april (1C!juni)
kluitplant
losseplant

juni,Westmaas1994.
12 me (27juni)
kluitplant
losseplant

gecoat
aangieten
onbehandeld

0,8
0,0
1,9

1,1
0
1,7

0,6
0
2

0,9
0,1
1,1

0,9
0,2
1,8

1,1
0
2,1

LSD (5%)

0,32

0,23

0,60

0,20

0,52

1,16

> 0=geen aantasting
1 =lichte aantasting
2 =matige aantasting
3 =zware aantasting

tijdstip perplantdatum uitgevoerd. Hetgaat hierdus
om een momentopname. Vandaar dat in 1994 ook
een beoordeling van deaantasting van het wortelgestel heeft plaatsgevonden. Hierbij isgekeken naar de
schade diedemaden opdewortel veroorzaakt hebben enhetaantal gangen datertezien was. De resultaten zijn weergegeven intabel76.
Uit tabel 76 blijkt datbij onbehandeld een lichtetot
matige aantasting optreedt en datbijaangieten geen
aantasting optreedt. Bijgecoat zaad treedt een lichte
aantastingop.
In tabel 77 is het percentage weggevallen planten
weergegeven. Ditisgedurende het seizoen bepaald.
Uit tabel 77 blijkt dat bij de tweede planting demeeste planten weggevallen zijn. Bij onbehandelde kluitplanten geplant op25april viel 52% weg door koolvlieg. Bij losse planten wasdit 16%en bij gecoate
losse planten 4%. Deplanten stonden ernetintoen
er sprake was van een hoge piek van het aantal
eieren perval. Bijonbehandelde kluitplanten geplant
op 10 mei viel 13%weg door koolvlieg.

dan losse planten, omdat ze kleiner zijn. De plantgrootte speelt hierbij waarschijnlijk een belangrijke
rol.

Conclusies
Bij aangieten was ergeen aantasting door koolvlieg,
werden geen maden en poppen geteld en trad er
geen wegval op.Bijzaadcoating waser sprakevan
een lichte aantasting, waren erwel maden enpoppen bijdeplant aanwezig, maar trad geen of weinig
wegval door koolvlieg op. Bij onbehandeld trad er
een lichte totmatige aantasting open vielen vrij veel
planten weg door koolvlieg.
Bij de vroegste planting had hetcoaten van zaad wat
betreft het aantal maden en poppen het meeste
effect ten opzichte van onbehandeld.
Hoewel bij gecoat zaad wel maden en poppengevonden worden, treedt erweinig ofgeen wegval door
koolvlieg op. De coating heeft dus ook bij vroeg
zaaien enplanten uitstekend voldaan.

Kluitplanten zijn waarschijnlijk gevoeliger voor wegval
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Tabel 77. Percentage planten weggevallen door dekoolvlieg, Westmaas 1994.

object

19april (8juni)
kluitplant
losse plant

gecoat
aangieten
onbehandeld

0,0
0,0
4,4

0
0
0

LSD (5%)

2,39

-

25april(13juni)
kluitplant
losseplant
0,6
0
51,9
9,04

12 mei (27juni)
kluitplant
losseplant

4,4
1,9
16,3

0
0
13,1

1,6
0,6
0

-

10,40

-

Samenvatting
Sinds 1992 heeft hetinsekticide Gigant een toelating
verkregen als koolvliegbestrijdingsmiddel. Of dit
middel ook zou werken bij zeer vroeg geplante
spruitkool (zaai eind januari/begin februari) was nog
niet geheel duidelijk. Het middel moet dan werken
vanaf zaai tothetmoment datdevlucht van dekoolvlieg voorbij is of tothetmoment datde plant groot
genoegis.
Uit proeven op ROCWestmaas, methetrasOliver
op een aantal tijdstippen geplant, blijkt dat de coating
uitstekend heeft voldaan. Deze proeven zijn zowel
met losse planten alsmet kluitplanten uitgevoerd.

Summary
Since 1992 the insekticide Gigant has obtained a
permit as insekticidetocontrol cabbageroot fly.
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Whether this insekticide could be used in very early
planted Brussels sprouts was not clear. For this
application theinsekticide must then work fromsowing till the moment that the fligth of thecabbage
root fly is over or till themoment that theplant is
strong enough.
At the regional experimental station Westmaasresearch has been carried out with Brussels sprouts cv
'Oliver' into theeffect of filmcoating with Giganton
early transplanted bare root transplants andplantmodules in 1993and1994.Itisconcluded that also for
the early transplant date the seedcoating withGigant
was effective tocontrol the first flight ofthe cabbage
root fly.

Onderzoek naar deinvloed van extra ventilatie opdebewaarresultaten bijChinese kool
Research into theeffect of extra ventilation atthestoring results of Chinese cabbage
ing.C.A.Ph.vanWijk,PAGV

Inleiding

Proefopzet en uitvoering

Chinese kool kan in Nederland nagenoeg jaarrond
worden aangeboden uit eigen produktie. Bewaring
van Chinese kool is daarbij eenonmisbare schakel.
Deze bewaarde kool komt opdemarkt indeperiode
aansluitend op de aanvoer van de vollegrond (november-december) tot begin maart. Hetzwaartepunt
van deaanvoer isgelegen indemaanden januarien
februari.

In de proef zijn de volgende drie factoren opgenomen:
1) opslag van 'nat' en'velddroog' gewas;
2) verschillende perioden van ventileren;
3) ventileren bij1°C en 10°C.

De resultaten van debewaring van Chinese kool zijn
van jaar tot jaar wisselvallig vanwege het optreden
van rottijdens de bewaring. Rotwordt voornamelijk
veroorzaakt door Sclerotinia en Botrytis en vermeerdert en verspreidt zich gemakkelijk op een vochtig
produkt. In de praktijk wordt daarom het gesneden
gewas wel enkele uren te drogen gelegd, alvorens
het voor bewaring infust wordt verpakt.
In 1990 en1991 zijn met onder andere Chinese kool
proeven uitgevoerd metreeds 'velddroog gewas', dat
vervolgens gedurende respectievelijk één en twee
dagen werd geventileerd. BijChinese kool leiddedit
tot een slechter bewaarresultaat vanwege meer
indroging, meer geel produkt en meer slap produkt,
zoals in tabel 78 te zien is. De conclusie van die
proeven was datbijoogsten van een goed velddroog
gewas extra ventilatie overbodigis.
In de praktijk wordt in de herfst ook onder minder
optimale omstandigheden geoogst, waardoor het
produkt natbinnenkomt. Hetisdan van groot belang
om teweten ofdoor middel van extra ventilerenvan
het gewas het bewaarresultaat te verbeteren is.
Daarom isin 1992 hetonderzoek gestart met bewaring van 'natgeoogst' materiaal,datvervolgens gedurende verschillende perioden 'geventileerd' is.Ook
de invloed vandetemperatuur tijdens hetventileren
is hierbij betrokken.

Hieruit zijndevolgende 10objecten afgeleid:
temperatuur
object behandeling
ventileren bij1°C
nat + 0,5 dag
A
ventileren bij1°C
nat +1,0 dag
B
nat + 1,5dag
ventileren bij1°C
C
nat +2,0 dagen
ventileren bij 1°C
D
ventileren bij 10°C
nat +0,5 dag
E
ventileren bij 10°C
nat + 1,0dag
F
ventileren bij10°C
nat + 1,5dag
G
nat +2,0dagen
ventileren bij10°C
H
nat +niet ventileren
J
K
velddroog gewas
De proef is uitgevoerd in de jaren 1992, 1993 en
1994, waarbij de bewaring steeds doorliep naarhet
volgende jaar. Hetprodukt vanproefjaar 1993 bleek
achteraf kwalitatief ergslecht. Datproefjaar is daarom buiten beschouwing gelaten. Het produkt voor
bewaring isindepraktijk aangekocht en isafkomstig
van dalgrond rond Nieuw-Amsterdam. Het gebruikte
ras was Kingdom '65. Proeftechnische gegevensvan
de bewaring zijn opgenomen intabel 79.
Oogst: In 1992 zijn alle objecten velddroog geoogst
en zijn de 'natte' objecten (A t/m J) in de schuur
bevochtigd met 15 mm water. Hoewel hiermee bij
alle objecten eengelijke vochttoestand werd bereikt,
werd de invloed van de 'oogsthandeling' vannat
produkt ten opzichte van 'droog' hiermee omzeild.
Daarom is in 1994 bij genoemde objecten na regen
nat produkt geoogst en verpakt. Object Kisopde-
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Tabel 79. Proeftechnische gegevens bewaarproef Chinese kool met ventileren van 'natgeoogsf produkt.
onderwerp
oogstdatum
behandelingen
bewaring
bewaarduur

proefjaar 1992-1993
26 oktober 1992
26/10-1/11

proefjaar 1994-1995
24 oktober 1994
25/10-29/10
tot 23 januari 1995
86 dagen

tot 25januari 1993
86 dagen

zelfde dag in de namiddag velddroog geoogst. De
oogst is met de hand uitgevoerd. Hierbij werden drie
tot vier bladeren meer meegesneden dan wanneer
het een veilingklaar produkt zou betreffen. Alleen
gezonde, goed gevulde kolen zijn geoogst. De kool
is liggend bewaard met drie lagen per kist. Per object zijn drie palletkisten bewaard. Het aantal kolen
per palletkist varieerde tussen de 70 en 90 stuks.
Uitvoering ventileren: Bij de objecten A tot en met H
is het produkt voor bewaring intensief geventileerd.
Daarvoor zijn de drie palletkisten gestapeld en omzwachteld met dicht folie. De bovenkant was afgeschermd met geperforeerd folie. Onder de stapel is
een ventilator geplaatst die een geforceerde luchtstroom met een snelheid van 2,5-3 meter per seconde langs het produkt voer. De behandelingen hebben
plaatsgevonden in de week na de oogst.
Voor en na het uitvoeren van de behandelingen is de
Chinese kool gewogen. Vervolgens is de kool per
kist omhuld met dicht folie en in drie herhalingen in
de bewaring geplaatst. De kisten stonden drie hoog
gestapeld inde bewaarcel.
Bewaring: De instelling van de temperatuur was
tussen 0 en +1°C en van de relatieve luchtvochtigheid >90 %. De temperatuur van het produkt is geregistreerd met geijkte voelers. De produkttemperatuur
was 0,5-1°C hoger dan de ingestelde waarde.
Na de bewaring: Bij het uithalen is het totale uithaalgewicht per kist gewogen. Daarna is het produkt
geschoond en gesorteerd in de kwaliteitsklassen Igroen, I-bleek, II, III, rot en slap produkt. Tevens is
het bladafval gewogen. Van elke sortering is het
aantal en het gewicht bepaald.
Na het sorteren en wegen is een kwaliteit I-monster
van het produkt (12 kolen van kwaliteit I-groen) nabewaard bij een temperatuur van 12°C en een hoge
relatieve luchtvochtigheid. Dit ter nabootsing van het

uitstalleven (shelf life). Voor een goede vergelijking is
bij de oogst ook vers produkt nabewaard. De kool is
onverpakt nabewaard in poolfustkisten met één laag
per kist. Het verse produkt is beoordeeld bij inzet en
na acht dagen. Het bewaarde produkt is beoordeeld
bij inzet en na 10 dagen. De hierbij beoordeelde
eigenschappen zijn kleur, frisheid en algemene indruk. Voor de genoemde eigenschappen is de volgende beoordelingsschaal gehanteerd:
kleur
9 = zeer donker groen; 7 =
normaal groen; 6 = lichtgroen;
5 = geelgroen; 1=geel.
frisheid
9 = zeer fris; 7 = fris; 6 = niet
geheel fris, maar nog niet slap;
5 = iets slap; 1= geheel slap.
9 = zeer goed; 7 = goed; 6 =
algemene indruk
nog voldoende; 5 = onvoldoende; 1=zeer slecht.
Aan het einde van het uitstalleven zijn zes kolen
doorgesneden en beoordeeld op de inwendige kwaliteit (vulling) en de aanwezigheid van rand. Daarna is
van deze kolen de pitlengte en de koolhoogte gemeten. Verder is het gewicht bij het begin van het uitstalleven en aan het eind daarvan bepaald; aan de
hand daarvan is het indrogingspercentage tijdens het
uitstalleven berekend.

Resultaten
De samengevatte proefgegevens zijn vermeld in de
tabellen 80 tot en met 85. In de tabel 80 zijn de
gegevens per object weergegeven. In de tabellen 81
t/m 84 zijn de gemiddelden per factor vergeleken.
In de tabellen 81 t/m 84 zijn de gemiddelde stuksgewichten bij inbreng opgenomen. Van de bij uithaal
verzamelde gegevens zijn vermeld: de gewichts- en
stukspercentges kwaliteit I groen en kwaliteit I bleek
alsmede de totale kwaliteit I. Daarnaast zijnvermeld:
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de gewichtspercentages II en III en de gewichtpercentages rot,bladafval en indroging. Dit laatstezowel alsgevolg vanhetventileren, alsvandeindroging tijdens debewaring.Totslot zijn degemiddelde
uithaalgewichten van hetkwaliteit l-produkt naschoningvermeld.
Tabel 85 geeft de resultaten van het uitstalleven
weer. Opgenomen zijn de beoordelings- enwaarnemingsgegevens perobject van zowel het vers (=niet
bewaard) produkt als van het bewaarde produkt.

Tussen deverschillende ventilatieduren bij 10°C(zie
tabel 83)zijn geen betrouwbare verschillen waargenomen.
Bewaring na ventilerenbij 1°Cversus 10°C
Bij de diverse eigenschappen kwamen geen betrouwbare verschillen voor. In deze proef wasde
'temperatuur' bij het 'ventileren' vanweinig invloed.
Een verondersteld eventueel positief bewaarresultaat
door 'het helen' van snijvlak en oogstbeschadiging
als gevolg van ventileren bij hogere temperatuur
:niet uitde cijfers (zie tabel 84).

Discussie
Verschillentussendeobjecten:
Tussendeobjecten trad een betrouwbaar verschilop
bij gewichtspercentage Chinese kool - groen produkt
tussen hetgeventileerde produkt bij 1°C en10°Cen
een veldnat produkt (zie tabel 80). Object G(1,5 dag
bij 10°C geventileerd) vormde hierop eenuitzondering. Ook traden erbetrouwbare verschillen op bij het
indrogingspercentage door ventileren en bewaren
(als logisch gevolg vandebehandeling).
Zowel hetverse produkt alshet bewaarde produktis
nabewaard. De nabewaareigenschappen, getoetst
tussen deobjecten, verschillen niet betrouwbaarvan
elkaar (zietabel 85).Dit betekent datde behandelingen bijeennabewaarperiode van10dagen geen
aantoonbare invloed ophetuitstalleven vanhetprodukt hebben uitgeoefend.
Verschillentussende factoren:
Bij een directe vergelijking tussen bewaring van'nat'
met 'velddroog' gewas (vergelijking object J enK)
zijn bij alle eigenschappen geen betrouwbare verschillen gevonden (zie tabel 81).
Bewaring na verschillende perioden van ventileren
gedurende 0,5-1-1,5 en2 dagenbij 1°C (tabel82).
Er waseenbetrouwbaar hoger stukspercentage en
gewichtspercentage kwaliteit l-groene kool. Ditkwam
door minder rot, waardoor minder groen blad verwijderd hoefde teworden. Hettotaal gewichtspercentage kwaliteit I is bij alle ventilatieduren eveneens
betrouwbaar hoger danbijniet ventileren.
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Samenvatting
Bewaring van Chinese kool wordt sommige jaren
sterk negatief beïnvloed door het optreden van rot.
De veroorzakers van rot (Botrytis, Sclerotinia,etc.)
kunnen zich onder vochtige omstandigheden inhet
bewaarde produkt goed verspreiden. Daardoor moet
er meer omblad afgehaald worden,wat dekleurvan
de kool negatief beïnvloedt. Bij eerder onderzoek
(1990-1991 en1991-1992) isbeproefd ofextraventileren van een velddroog produkt de bewaring beïnvloedt. Toen werd vastgesteld, dat 'extra droog
draaien' van een al velddroog gewas bij Chinese
kool tot eenslechter bewaarresultaat leidt vanwege
meer indroging en meer klasse II.Kans op oogsten
van 'nat' gewas indeherfst isindepraktijk duidelijk
aanwezig. Er is nagegaan of 'nat' gewas aande
buitenkant laten opdrogen door extra ventileren,het
bewaarresultaat beïnvloedt. Ditis uitgevoerd bij verschillende temperaturen enventilatieduren, in vergelijking met 'velddroog' gewas en nat, niet geventileerd gewas.
Uit de samengevatte gegevens over de proefjaren
1992 en 1994blijkt dat ventileren een betrouwbaar
hoger percentage Chinese kool-groen produkt oplevert (10-18 %) ten opzichte van nat bewaard produkt. Ten opzichte van velddroog geoogst produkt
traden er geen betrouwbare verschillen door ventileren op. Ventileren bij 1°C gafgeen ander bewaarresultaat dan ventileren bij 10°C. Veronderstelde voordelen door 'heling'bijventileren met hogere tempe

ratuur traden niet op. Er werd in de proeven geen
betrouwbaar verschil in bewaarresultaat gevonden
tussen de ventilatieduren van0,5 tot 2 dagen.Het
door ventileren bereikte indrogingspercentage varieerde gemiddeld van 5tot8%, maar issterk afhankelijk vandevochtigheidstoestand bijinbreng.
In het kort kan gesteld worden dat bij een nat geoogst gewas Chinese kool één dag ventileren bij het
begin vande bewaring een positief effect heeft op
het percentage kwaliteit l-groen produkt. Bijeen
droog geoogst produkt heeft ventileren een nadelig
effect.
Literatuur
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Summary

Botrytis andSclerotinia. These diseases canincrease rapidly under wetstoring-conditions. Furtherresearch gave no improvement of storing-results by
ventilation of heads harvested under dryconditions
in thefield. Sothe best way isharvesting a dry produkt. In autumn, growers cannot always harvest a
dry product, because of bad weather-conditions.
Therefore trials have been carried outat the PAGVstation to study effect of ventilation in 1992 and
1994.
The factors investigated were condition of theprodukt (wetand dry), ventilation-temperature (1 and
10°C), ventilation-period (0, 0.5, 1.0, 1.5and 2.0
days).
By ventilation wetChinese cabbage the percentage
of 'green' heads increased and the percentage of
'pale'heads decreased. Thetotalpercentage ofquality I heads didnotchange. There was nodifference
in result between theventilation-period of0.5till 2.0
days.Also nodifference was registrated between the
ventilation-temperatures of 1 and 10°C.So there
was no effect of 'healing' at 10°C.By ventilation
there was a weight-loss of5 till 8%, which depends
strongly ofthehumidity-condition ofthe Chinesecabbageatharvest.

Inpractice some years the results ofstorage of Chinese cabbagearebad by rotting heads, causedby
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De ontwikkeling vaneen geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor koolgewassen; een pilotproject voor de vollegrondsgroentesector
Thedevelopment ofa cropmanagement systemfor cabbage; apilotprojectfor the outdoor
vegetable sector
ing. A.Grunefeld, C.P. deMoei, PAGV enir.M.G.M. Koomen, jr. P.C. deJong, ing. R.F.I, vanHimsteen
ir. B. v.d.Geest, ATC

Inleiding

Methode

In 1990 is een samenwerkingsproject van SITU,
SIVAK, NTSen PAGV gestart omopbasis van het
Informatiemodel 'Open Teelten' een teeltbegeleidingssysteem voor bloemkool en spruitkool te ontwikkelen. De resultaten vandit project zijn weergegeven in PAGV-verslag nr. 175 ('Inhoudelijke beschrijving van de teeltbegeleidingssystemen BETA,
CERA en KOBAS'). Er is gebruik gemaakt vande
ervaringen diezijn opgedaan bijhetontwikkelenvan
een tweetal teeltbegeleidingssystemen voor deakkerbouw (BETA en CERA, zie PAGV-Jaarboek
1992/1993, akkerbouw).

Voor eenbeschrijving vande organisatie ende gevolgde werkwijze wordt verwezen naar de artikelen
over BETA en CERA in het PAGV-Jaarboek van
1992/1993 en PAGV-verslag nr. 175.Voor het ontwikkelen vanKOBAS is namelijk dezelfde organisatiestructuur en werkmethode gevolgd.

Het doel van teeltbegeleidingssystemen ishetondersteunen van deteler bijhetnemen van perceelsspecifieke beslissingen over gewassen. Ditgebeurt door
het vastleggen engeneren van bedrijfs- en perceelsspecifieke informatie enadviezen. Dehiervoor benodigde kennis dient dus toepasbaar te zijn voor de
teler.
Eenvoorlichtingsboodschap ismeestal gebaseerdop
gedetailleerde kennis. Deze gedetailleerde maar
meestal minder goed gestructureerde kennis zou (in
theorie) in de teeltbegeleidingssystemen ingebracht
kunnenworden.
Aangezien dit aanzienlijk meer tijd vereiste danbinnen het project beschikbaar was, is eerst gekozen
voor het implementeren van de voorlichtingsboodschap. Metname bijhetonderdeel bemesting is ook
de toelichting dievoorlichters geven in eengesprek
met de telers (gedeeltelijk) opgenomen. Het benutten
van minder goed gestructureerde kennis vraagtnog
aanvullend onderzoek.
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Resultaat
Waar mogelijk is aansluiting gezocht met hetgeen
reeds voor BETA en CERA ontwikkeld was. Tijdens
de bouw van KOBAS is tegelijkertijd gewerkt aan
een technische opwaardering van BETA en CERA.
De eerste versies van BETA enCERA waren namelijk moeilijk teonderhouden. Veel kennis was weggestopt indeprogrammatuur endaardoor moeilijkaan
te passen alsdit nodig zoublijken. Hetwasde bedoeling ommetde technische opwaardering ervoor
te zorgen dat de kennis niet langer in deprogrammatuur zou zijn opgenomen. Bovendien moest de
programmatuur zelf ookoverzichtelijker (en daarmee
gemakkelijker te onderhouden) worden. Door een
object georiënteerde aanpak was het mogelijk veel
onderdelen vaker tegebruiken.
Vanaf begin 1993waseen eerste complete versie
van KOBAS voor de klankbordgroepen beschikbaar.
De klankbordgroepen werden gevormd door telers
die hetsysteem opzijn bruikbaarheid voor de praktijk moesten testen. In 1993 en 1994 zijn verbeteringen aangebracht, die door de klankbordgroepen
werden voorgesteld.
Er isgezocht naar mogelijkheden omeen teeltbegeleidingssysteem meer telaten zijn dan deteelthand-

leiding, door de rekenmogelijkheden van de computer te benutten. Het selecteren en sorteren van gegevens levert vaak nuttige informatie op. Bijvoorbeeld het sorteren en kiezen van rassen op basis
van eigen criteria. Dit geldt ook voor het selecteren
van gewasbeschermingsmiddelen. Teeltplanning
integreert rassenkeuze, plant- en oogsttijdstip en
arbeidsaanspraken tot een samenhangend geheel.
KOBAS bestaat uit een drietal onderdelen:
Registratie
Aangezien een teeltbegeleidingssysteem perceelsspecifieke adviezen dient te geven, is perceelsspecifiek registreren (onder andere van bewerkingen op
percelen) noodzakelijk. Voor de vollegrondsgroenteteelt is het mogelijk gemaakt dat telers zelf rasgegevens registreren. De ervaringen van het eigen bedrijf
en bijvoorbeeld de studieclub, kunnen worden ingevoerd. Met deze gegevens wordt in het rassenkeuzeadvies gerekend. Ten behoeve van de milieubewuste
teeltregistratie kunnen overzichten worden gemaakt,
zoals de veiling ze dient te ontvangen.
Teeltplanning
Het programma gaat er van uit dat de teler aangeeft
welke teelten hij gepland heeft. Na het invoeren van
alle geplande teelten berekent de computer eventuele arbeidsknelpunten. Deze kunnen met name bij het
planten en oogsten optreden. Door de keuze van
rassen kan het plant/oogsttijdstip verschoven worden. Daarnaast kan de computer een bestellest van
benodigde planten voor iedere week maken, en een
aantal andere overzichten. Als de teeltplanning voor
één jaar is ingevoerd, kan deze voor volgende jaren
worden gekopieerd, zodat het invoerwerk minder
wordt. Een belangrijke hoeveelheid werk die ieder
jaar weer op vollegrondsgroentebedrijven (met de
hand) moet gebeuren, wordt hiermee gemakkelijker
gemaakt. Teeltplanning is ook tijdens het groeiseizoen te gebruiken, om de consequenties van wijzigingen in de uitvoering te kunnen bepalen. Ten behoeve van de milieubewuste teeltregistratie kan een
overzicht van geplande teelten worden gemaakt, dat
naar de veiling kanworden opgestuurd.

Advies
Naar aanleiding van de voorstudie is besloten om de
volgende teeltbeslissingen te ondersteunen:
- rassenkeuze: na het aangeven van het belang
van raseigenschappen door de teler worden door
de computer de rassen gesorteerd op volgorde
van deze prioriteit;
- stikstofbemesting: er wordt een adviesgift berekend, rekening houdend met het teeltdoel, de
grondsoort, het ras en eventuele eerdere giften;
- waarnemingsadvies voor ziekten en plagen: afhankelijk van de tijd van het jaar kunnen verschillende ziekten en plagen in het gewas een probleem vormen. Dit onderdeel adviseert waarop
men op een bepaald moment moet letten bij het
controleren van het gewas;
- bestrijdingsadvies voor ziekten en plagen: als een
ziekte of plaag waargenomen is, betekent dat
meestal dat direct gespoten moet worden. Dit
gaat echter niet altijd op, zoals bij Mycosphaerella
en als men kiest voor geleide bestrijding van
rupsen en luizen in spruitkool. Het bestrijdingsadvies geeft aan of de omstandigheden zodanig zijn
dat gespoten moet worden. In bepaalde gevallen
(bij voorbeeld Mycosphaerella in spruitkool, laat in
het seizoen) kan het zelfs zo zijn dat bestrijden
niet nodig is;
- middelenkeuze voor onkruiden-, ziekten- en plagenbestrijding: bij de selectie van middelen wordt
rekening gehouden met de werking van de middelen tegen de te bestrijden ziekten en/of plagen
en met wettelijke beperkingen (toelating in gewas/waterwingebied).
Gedurende de laatste twee jaren van het project
hebben de telers van de klankbordgroepen het systeem getest en suggesties voor verbetering aangedragen. Deze zijn meestal ook aangebracht. Met
name het registreren van gegevens (vooral bij het
onderdeel teeltplanning is dit merkbaar) vond men
moeilijk en traag werkend. De laatste testversie die
beschikbaar is gekomen, heeft opdit punt een aantal
belangrijke verbeteringen in zich. De adviezen met
betrekking tot rassenkeuze, bemesting en gewasbescherming zijn als goed beoordeeld.
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Gebruik indepraktijk

Literatuur

De meeste telers vande klankbordgroepen hebben
aangegeven hetsysteem te willen blijven gebruiken
na afsluiting vanhet project. KOBAS wordt vanaf 1
januari 1995door Pro Lion B.V. op de markt gebracht. Daarnaast zijn er andere bedrijven die belangstelling hebben getoond om onderdelen van
KOBAS inhun eigen produkten teintegreren.

Projectgroep 'Teeltbeslissingen Kool'. Rapport informatie-analyse informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, cluster Teeltbeslissingen kool'. SITU,intem rapport (1991).

Samenvatting

Summary

In 1990is begonnen met het ontwikkelen van een
teeltbegeleidingssysteem voor koolgewassen. Voor
veel zaken kon teruggegrepen worden op de ervaringen vande projecten waarin teeltbegeleidingssystemen voor deakkerbouw werden ontwikkeld. Voorde
vollegrondsgroentesector is een aantal specifieke
onderdelen ontwikkeld.

After developing two decision support systems for
arable crops (BETAandCERA),in 1990astart was
made todevelop a decision support system forfield
grown vegetables (KOBAS). The crops involvedare
cauliflower and Brussels sprouts. Theexperiences
with developing BETA andCERA were ofgreatuse
in this project. Some vegetable specific parts were
developed.
Early 1993the decision support system was complete. Untill theendof 1994 the testgroups testedseveral new versions, with improvements they had
proposed.

Vanaf begin 1993 washet teeltbegeleidingssysteem
compleet. Totheteinde van1994 zijn verbeteringen
aangebracht, zoals ze werden voorgesteld door de
testgroepen.
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Projectgroep KOBAS. Functioneel ontwerp Teeltbegeleidingssysteem Koolgewassen (KOBAS). SITU,intern rapport (1992).
Dekkers, W.A. enA. Grunefeld. Inhoudelijke beschrijvingvan
de teeltbegeleidingssystemen BETA, CERA en KOBAS. PAGVverslagnr. 175,137 p.(1994).

Wortel-en knolgewassen
Vervroeging van bospeen door herfstzaai
ing.A.J.M.Embrechts, ROCNoord-Brabant en
ing.J.G.M. Jeurissen,ROC Noord-Limburg
Ontwikkeling van een gewasgroeimodel voor peen
op basis vanSUCROS87
ir.C.L.M, de Visser, ing.JA. Schonevelden
ing.M.H.Zwart-Roodzant, PAGV
Onderzoek naar de oorzaak van het
optreden van Rhizoctonia solaniin schorseneer
ing. P.M.T.M. Geelen,ROC Wijnandsrade en
ing. S.Postma,ROC Vredepeel
Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding vande
wortelvlieg (PsilarosaeF.) in peen
I.Waarnemingen op praktijkpercelen
ing.J.A.Schoneveld, A. Ester, PAGVen G.Koot, PD
Ontwikkeling van een systeem vangeleide bestrijding vande
wortelvlieg {PsilarosaeF.) in peen
II. Verbetering van de waarnemingsmethode van de wortelvlieg
ing.J.A.Schoneveld, A. EsterPAGV, en G.Koot, PD
Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding van de
wortelvlieg {PsilarosaeF.) in peen
III. Bestrijding van de wortelvlieg
ing.J.A. Schoneveld enA. EsterPAGV

Vervroeging van bospeen door herfstzaai
Advancing carrotsharvesting bysowing in autumn
ing. A.J.M.Embrechts, ROC Noord-Brabant ening.J.G.M.Jeurissen, ROC Noord-Limburg

Inleiding
Prijstechnisch is het interessant zeer vroeg opde
markt te komen metbospeen. Voor de vervroeging
van bospeen wordt in dewinter of hetvoorjaar gezaaid enafgedekt met agryl plus geperforeerde folie.
Met een dergelijke teeltwijze is een aanmerkelijke
vervroeging ten opzichte van een onbedekte teelt
mogelijk. Omnogverder te vervroegen, zijn tunnelteelten mogelijk. In eentunnel ontstaat snel te lang
loof, terwijl voorts in kleine tunnels de beregening
een probleem vormt.
In Engeland wordt bospeen vervroegd door reeds in
de herfst tezaaien enhetjonge gewas onder dubbele afdekking te laten overwinteren. Deze methode
geeft nogextra vervroeging tenopzichte vanzaaien
in dewinter enhetvoorjaar. Hetwas niet bekendof
deze teeltmethode onder Nederlandse omstandigheden ookmogelijkis.
Op ROC Noord-Brabant te Breda en ROCNoordLimburg te Meterik is vanaf 1989tot en met 1993
onderzoek uitgevoerd maar de mogelijkheden van
extra vervroeging van bospeen door middel van
herfstzaai.

Proefopzet en uitvoering
Op de ROC's Noord-Brabant en Noord-Limburg zijn
gedurende vier seizoenen proeven uitgevoerd, in
totaal dus acht proeven. In alle proeven werd het
zaaien in de herfst (oktober/november) vergeleken
met het zaaien in de winter (januari/februari) en/of
het voorjaar (maart). Daarnaast isinzesproevenhet
vlakvelds zaaien vergeleken met zaaien in geulen.
Geulen zouden minder problemen geven met aanvriezen vande bedekking en met windschade. De
geulen waren 7tot9cm diep en werden door middel
van kouters gemaakt. Het maken vangeulen heeft
wel tot gevolg dat de rijenafstand ruimer wordt en
dus hetaantal rijen perbed lager.
In twee proeven is het tijdstip van grondbewerking

onderzocht. Hierbij ging hetom het verschil tussen
een grondbewerking in de herfst of vlak voor het
zaaien indewinter. Door al inde herfst eengrondbewerking uit te voeren, zou een droger zaaibed
verkregen worden. De vroege grondbewerking is
tevens gecombineerd metwelen geen grondafdekking met dichte folie totaanhetzaaitijdstip. Hierdoor
wordt deklaargemaakte grond nog extra beschermd.
Omdat erdoor herfstzaai meer kans opuitval is,ontstaan bij gelijke zaaidichtheden in herfst, winter en
voorjaar verschillen instanddichtheid. Hierdoor wordt
het vroegheidseffect versterkt. In twee proeven zijn
meerdere zaaidichtheden toegepast ombijde oogst
uit te komen op een vergelijkbare standdichtheid
voor de diverse zaaitijdstippen.
In een proef is ook het effect van geprimed zaad
bekeken. Geprimed zaad is voorgekiemd in een
zoutoplossing enweer teruggedroogd. Dit zaadzou
nog extra vervroeging kunnen geven endeuniformiteit verbeteren.
Om eengoede opkomst onder ongunstige omstandigheden te krijgen, werd gestreefd naar hetzaaien
van grof zaad. Daarom zijn inéénproef twee zaadfracties metelkaar vergeleken.
Tenslotte isnog aandacht besteed aan debedekking
vanaf zaaien totenkele weken voor deoogst. Inde
meeste proeven is afgedekt metagryl plus geperforeerde folie (bovenop). Degeperforeerde folie werd
meestal verwijderd inde periode vanhalf maarttot
half april enhetagryl begin mei. In éénproef is ook
gekeken naar het effect van bedekking met alleen
geperforeerde folie, agryl of microclima. Tevens isin
een andere proef nog aandacht besteedt aan toepassing van tunneltjes bij deherfstzaai.
Voor aanleg vande proeven werd de grond gespit
en bemest. In Limburg werd degrond kort voor zaaien nog bewerkt met een cultirotor. Het zaaien is
uitgevoerd meteenMiniair. Hetaantal rijen per bed
(1.60 tot 1.70 meter breed) varieerde van4tot6.In
de eerste drie proefjaren zijn 200tot300zadenper
m2 gezaaid. Dezaaidiepte varieerde van0,5tot1,5
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cm. Voor alle proeven werd hetrasMokum F1 van
Bejo gebruikt.
Het begin van de oogst was afhankelijk van degroeiomstandigheden tijdens de teelt en varieerde van
half mei totbegin juni. Erwerd 3à 4 keer geoogst
met een interval van een week. Bijdeoogst werden
bepaald: standdichtheid (stuks perm2), stukspercentage kwaliteit I (bosbaar), stukspercentage te klein,
stukspercentage stek, stukspercentage schieters,
gemiddeld peengewicht kwaliteit I, gemiddeld peengewicht totaal, gemiddeld loofgewicht, gemiddelde
looflengte, gemiddelde peenlengte, aantal bossen
kwaliteit Iperm2, aantal stuks peen perbos en de
opbrengst in kgperm2. Ookisbijeenaantal proeven beoordeeld op: vroegheid, vorm peen, gladheid,
uniformiteit, loofstevigheid en algemene indruk.
De proeven zijn in drie of vier herhalingen uitgevoerd.

Resultatenendiscussie
Zaai- en standdichtheid
Ondanks een gelijke zaaidichtheid in de herfst-,
winter- envoorjaarszaai varieerde de standdichtheid
bij deoogst zeer sterk. In bijna alle proeven wasde
standdichtheid van de herfstzaai beduidend lager
dan die van de winter- en voorjaarszaai. Bij de

herfstzaai konhet uitvalpercentage oplopen tot50
60%, bijdewinter- envoorjaarszaai was het uitvalpercentage niet hoger dan 25à33%. Het verschilin
uitval tussen de herfstzaai en de winter- en voorjaarszaai ishet gevolg van degroei-omstandigheden
in de late herfst en winter (uitvriezen). De lagere
standdichtheid vande herfstzaai hadtot gevolgdat
het gemiddeld peengewicht hoger was. Door bij de
berekening vande vroegheid uit te gaan van het
gemiddeld peengewicht zou de vroegheid onderschat
worden.
Om vroegheidsverschillen bij verschillende standdichtheden zo goed mogelijk te kunnen benaderen,
is uitgegaan van deopbrengst peen inkgperm2(=
standdichtheid x gemiddeld peengewicht). Bij de
proeven van seizoen 1992/1993 zijn meerdere zaaidichtheden toegepast, zodat bij de oogst opbrengsten bij gelijke standdichtheden bepaald konden worden. Hieruit bleek tevens dat naarmate de
standdichtheid bijde herfstzaai lager was, er meer
vervroeging was. Te Breda wasbij een gemiddeld
stuksgewicht van20 gram (oogstbaar stadium), bij
104 wortels per m2, vier dagen vervroeging ten opzichte van138wortels per m2en acht dagen vervroeging ten opzichte van 153 planten per m2. Te
Meterik was bijeengemiddeld stuksgewicht van 20
gram devervroeging bijeen standdichtheid van 121
wortels per m2 vier dagen ten opzichte van een
standdichtheid van 227 wortels per m2.

opbrengst peen (kg/m2)

Zaaidatum
~4-10-1990
+ 19-10-1990
* 15-1-1991
-D-20-2-1991

5/27

6/3

6/17

datum (maand/dag)
Figuur 19. Vervroeging van bospeen door middel van herfstzaai.Opbrengst peeninkg per m2bijdiverse zaaitijdstippen,gemiddeldover
vlakveldseningeulenzaaien,te Bredainseizoen1990/1991.
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Zaaitijdstip
Toelichting figuur19:
De standdichtheid voor de vier zaaitijdstippenbedroeg achtereenvolgens circa 115, 250, 350en 100
wortels perm2. Bijdezaai op15 januari moetde
zaaidichtheid hoger zijn geweest dan 300 zadenper
m2. Hierdoor wasdepeen ergfijn. Omdat dekwaliteit vande peen goed was (weinig vertakte peen)
zijn devroegheidsverschillen vrij goed aan te geven.
Een redelijke vergelijking isdezaai op4oktober met
de zaai op20februari. Destanddichtheden liggen
redelijk dicht bijelkaar. Bijeenopbrengst van2 kg
per m2 gafzaaien op4 oktober ten opzichtevan
zaaien op20 februari eenvervroeging vandrieweken. Tenopzichte vanzaaien op15januari was dit
ongeveer twee weken. Zaaien op 4 oktober gaf ten
opzichte vanzaaien op19oktober een vervroeging
van zesdagen. Omdat dekwaliteit goed was, is het
ook interessant omtekijken naar de vroegheidsverschillen instuksgewicht kwaliteit Ien aantal bossen
kwaliteit Iperm2.Aangaande het stuksgewicht kwaliteit Iwas devervroeging van de zaai op4oktober

ten opzichte van dezaai op20februari circa 21
dagen. Gelet ophetaantal bossen kwaliteit Iperm2
was ditcirca 15dagen.
Toelichting figuur 20:
De standdichtheid vande peen dieop6 oktober
gezaaid was, bedroeg ongeveer 100 wortels perm2.
Van dezaai op13maart was destanddichtheid 190
wortels perm2. Dekwaliteit vandepeen waszeer
slecht. Als gevolg vaneentehoog leempercentage
ontstond indewintermaanden een verdichte laag op
5 cmonder hetmaaiveld. Dejonge peen kon hier
slecht doorheen komen. Het percentage vertakte
peen washierdoor zeer hoog (circa 90%). Volgens
figuur 20 geeft de herfstzaai verlating. Opgemerkt
moet worden dat,alsgevolg vande lagere standdichtheid van deherfstzaai,devroegheid onderschat
wordt. Desondanks isdevroegheid niet juist vastte
stellen vanwege hethoge percentage vertakte peen.
Toelichting figuur 21:
De standdichtheid voor de vier zaaitijdstippenbedroeg achtereenvolgens circa 90,110,190 en180

opbrengstpeen(kg/m2)

5/22

5/29

6/5

6/12

6/1!

6/26

datum (maand/dag)
Zaaidatum
-6-10-1990 +13-3-1991

Figuur 20. Vervroeging vanbospeen door middel vanherfstzaai. Opbrengst peen inkgperm2 bij diverse zaaitijdstippen, gemiddeld over
vlakvelds eningeulen zaaien, teMeterik inseizoen 1990/1991.
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wortels per m2. Dekwaliteit vande peen wasgoed.
Van alle zaaitijdstippen was gemiddeld 70 à80%
kwaliteit I. Hierdoor is een goede vergelijking in
vroegheid mogelijk. Bij een opbrengstniveau van2
kg perm2wasde herfstzaai zesdagen vroegerdan
de zaai op10 februari encirca negen dagen vroeger
dan de zaai op 27 februari. Zaaien op 11 oktober
was nauwelijks vroeger dan zaaien op 25 oktober.
Afgaande ophet stuksgewicht kwaliteit Ivarieerdede
vervroeging van de herfstzaai ten opzichte vande
februarizaai van 15tot25dagen. Gelet ophetaantal
bossen kwaliteit Iperm2wasdit7tot12dagen.

de oktoberzaai tenopzichte vandefebruarizaaieen
vervroeging van enkele dagen. Denovemberzaaigaf
een verlating te zien. Het gemiddeld stuksgewicht
geeft eenander beeld; bijcirca 30gram isdeoktoberzaai circa zeven dagen vroeger dande novemberzaai. Denovemberzaai is op zijn beurt ookweer
zeven dagen vroeger dande februarizaai.
Toelichting figuur23:
In deze proef zijn meerdere zaaidichtheden toegepast, zodat het mogelijk werd de herfstzaai met de
februarizaai tevergelijken, bijeengelijke standdichtheid. Bijeenstanddichtheid van138wortels perm2
en een opbrengstniveau van 2 kg per m2 waser
ongeveer vijf dagen vervroeging. Dewaarde hiervan
is twijfelachtig, omdat dekwaliteit van depeen slecht
was. Alsgevolg van vorst (begin december) trad veel
vertakte peen op(78%). De peen vertakte zich al net
onder de grond.

Toelichting figuur 22:
De standdichtheid voor de drie zaaitijdstippen bedroeg respectievelijk 108, 114, en 149wortels per
m2. Depeen wasgoed cylindrisch envaneen redelijke kwaliteit. Het percentage kwaliteit I was75tot
85%. Bijeen opbrengstniveau van 3kg perm2gaf

opbrengst peen (kg/m2)

5/18

5/25

6/1

8/8

6/15

datum (maand/dag)
Zaaidatum
—11-10-1991 +25-10-1991 -*M0-02-1992 -°-27-02-1992

Figuur 21. Vervroeging vanbospeen door middel vanherfstzaai. Opbrengst peen inkgperm2bijdiverse zaaitijdstippen,gemiddeld over
vlakvelds enin geulenzaaien,teBredainseizoen 1991/1992.
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opbrengst peen (kg/m2)

6/8

6/15

6/22

datum (maand/dag)
Zaaidatum
—11-10-1991 +1-11-1991 ^29-2-1992

Figuur 22. Vervroeging vanbospeen door middel van herfstzaai. Opbrengst peen inkgperm 2bijdiverse zaaitijdstippen, bijvlakvelds
zaaien, te Meterik in seizoen 1991/1992.

opbrengst peen (kg/m2)

5/11

5/18

5/24

5/31

datum (maand/dag)
Zaaidatum
—13-10-1992 +10-02-1992
Figuur 23. Vervroeging van bospeen door middel van herfstzaai. Opbrengst peen inkgperm 2 bijdiverse zaaitijdstippen, bijvlakvelds
zaaien en bijeen gelijke standdichtheid van circa 138 wortels per m2,teBreda inseizoen 1992/1993.
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opbrengst peen(kg/m2)

5/14

5/21

5/28

6/4

6/11

6/18

6/25

datum (maand/dag)
Zaaidatum
— 12-10-1992 + 1 1 - 2 - 1 9 9 3

Figuur 24. Vervroeging van bospeen door middel van herfstzaai. Opbrengst peen in kg per m2bij diverse zaaitijdstippen, bij vlakvelds
zaaien enbijeen gelijke standdichtheid van circa 117wortels perm2, te Meterik in seizoen 1992/1993.

Toelichting figuur24:
Ook in deze proef washet mogelijk de vervroeging
bij gelijke standdichtheid tebepalen. Evenals inBreda wasook hier sprake vanveel vertakte peen(60
tot 90%) alsgevolg van bevriezen. Uitdefiguur blijkt
dat de herfstzaai in deze proef later was dande
februarizaai. Gelet op het gemiddeld stuksgewicht
was juist sprake van een vervroeging van11 dagen.
De vertakte peen groeide slecht, waardoor derechte
peen relatief meer licht kon onderscheppen. De
vertakte peen bleef daardoor achter in vergelijking
met denormale peen.
Zoals zojuist beschreven, had de herfstzaai grote
invloed op de kwaliteit van de peen. De kans op
verlakte enkromme peen alsgevolg vanvorstschade nam enorm toe. Ook gaf de herfstzaai bijde
oogst meer schieters (maximaal 8%),bij de winteren voorjaarszaai kwamen nauwelijks schieters voor.
Het blijkt dat de vervroeging van de herfstzaai ten
opzichte van dewinter- envoorjaarszaai zeer afhankelijk is vande kwaliteit vande peen. De kwaliteit
van de peen is weer afhankelijk vande omstandigheden bij hetzaaien en gedurende deteelt. Zaaien
onder natte omstandigheden maakt de opkomst
onvoorspelbaar en vorst in de winter veroorzaakt

114

extra uitval ofvertakte peen.

Zaaiingeulen
In seizoen 1990/1991 kon opbeide locaties geeninvloed vande geultjes opde vroegheid en kwaliteit
worden aangetoond.
In seizoen 1991/92 waste Breda bijde oktoberzaai
de opbrengst bij vlakvelds zaaien het hoogst; bij de
februarizaai was de opbrengst bij de geulen het
hoogst. Deverschillen varieerden van8tot27%. De
hogere opbrengst was gerelateerd aan een hogere
standdichtheid. De oorzaak van het verschillend
effect bijdeherfst- enfebruarizaai isniet bekend.Bij
de herfstzaai was het percentage schieters bijde
geulen een paar procent hoger. In hetzelfde seizoen
was teMeterik de ingeulen gezaaide peen ongeveer
10% korter.
In seizoen 1992/1993 wasdestanddichtheid van de
herfstzaai in geulen 4tot9%hoger dan bijdevlakvelds zaai. Tevens was het percentage vertakte
peen in geulen ongeveer 15% lager, maar was desondanks nog zeer hoog (70%).
Er was dusgeen duidelijke lijn indeverschillentus-

sen zaaien ingeulen envlakvelds zaaien.De gevonden verschillen invroegheid enkwaliteit konden niet
in alle proeven aangetoond worden enzijn daarom
weinig betrouwbaar.

Breda gekeken naar het effect van geprimed zaad
ten opzichte van ongeprimed zaad bij zaai op15
januari. Erwerd geen enkel verschil tussen debeide
objecten aangetoond.

Tijdstip grondbewerking en grondafdekking

Gewasbedekking

In seizoen 1989/1990 isopbeide locaties nagegaan
of eenvroege grondbewerking inde herfst voorhet
zaaien indewinter voordelen zoubieden. Te Breda
werd de grondbewerking (licht frezen) op 4 oktober
vergeleken metdegrondbewerking op4januari.Op
5 januari werd gezaaid. Tevens is onderscheidgemaakt in wel en niet afdekken van de grond met
dichte folie indeperiode tussen de grondbewerking
op 4oktober endezaai op5januari. TeMeterik zijn
dezelfde behandelingen uitgevoerd. De grond werd
bewerkt op19 oktober, 4januari (tevens zaaidatum)
of 21 februari (tevens zaaidatum). Hier werd een
diepe grondbewerking toegepast.
Van de proef te Breda werden geen betrouwbare
effecten in tijdstip van grondbewerking en grondafdekking gevonden. Te Meterik gafdevroege grondbewerking bij de januarizaai meer cylindrisch gevormde peen, terwijl de grondbewerking vlak voor
zaaien meer konisch gevormde peen gaf. Erwas
geen effect vande grondafdekking. Bijde februarizaai wasgeen effect van zowel tijdstip van grondbewerking als van grondafdekking.
De vroege grondbewerking en grondafdekking hadden geen duidelijk effect. Hetis mogelijk datdetijd
tussen grondbewerking en zaaien dusdanig lang is
dat degrond weer is nagezakt. Hierdoor isdegrond
weer vrij hard en vormt derhalve geen ideaal zaaibed.

Zaadfractie engeprimedzaad
In seizoen 1990/1991 zijn te Meterik twee zaadfracties met elkaar vergeleken, namelijk zaadfractie 2.002.25 mm en zaadfractie 1.80-2.00 mm. Het bleek dat
de grovere zaadfractie ongeveer drie dagen vroeger
was dan dekleinere zaadfractie. Hoewel hetverschil
niet groot was, is het belang vaneen grove zaadfractie wel aangetoond. In hetzelfde seizoen is te

In seizoen 1990/1991 is te Meterik het effect van
enkele gewasbedekking met verschillende soorten
afdekmateriaal nagegaan. Het betrof geperforeerde
folie, agrylenmicroclima. Het werd alleen bijdezaai
in maart getoetst. Deafdekmaterialen werden direct
na hetzaaien (13maart) aangebracht enop 10 mei
verwijderd, gelijktijdig metde agryl vande dubbele
bedekking (agryl engeperforeerde folie) bijdeoverige objecten. Gelet op de opbrengst in kg per m2
bleek de volgorde in vroegheid als volgt: agryl en
folie, agryl, geperforeerde folie en microclima.Ten
opzichte vanagryl enfolie bedroeg hetverschil respectievelijk twee, drie en zes dagen. Betrouwbare
verschillen inkwaliteit werden niet waargenomen.
In seizoen 1992/1993 iste Meterik heteffect van gewasbedekking door middel van tunneltjes onderzocht. De belangrijkste reden hiervan was omhet
effect van hetlosliggen van deafdekking te achterhalen. Er werden lage tunneltjes van ongeveer 15
cm hoog gemaakt. Omdat in deze proef zeer veel
vertakte peen bij de herfstzaai voorkwam, zijn de
effecten misschien niet helemaal zuiver. Bij een
gemiddeld stuksgewicht van 13gram isdepeen van
de tunneltjes zeven à negen dagen vroeger danvan
de vlakveldsbedekking. Bij een gemiddeld stuksgewicht van 20gram isdevervroeging nog twee àdrie
dagen. Het effect neemt, naarmate zwaarder geoogst wordt, snelaf.
De tunneltjes hadden duidelijk effect op de standdichtheid ende kwaliteit. Destanddichtheid ten opzichte van dezaaidichtheid bedroeg bijdevlakveldsbedekking circa 32%en bijdetunneltjes circa73%.
Bij devlakveldsbedekking kwam 90% vertakte peen
voor, bijdetunneltjes 50%. Eengroot verschil, maar
nog niet acceptabel. Tijdens de vorstperiode eind
december daalde detemperatuur op10cm dieptein
de onbedekte grond tot -7°C.De luchttemperatuur
daalde tot -15°C. Deze temperaturen kande peen
onder deafdekking dus niet verdragen.
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Het nut vandedubbele bedekking werd aangetoond,
alsmede de keuze vande materialen (agryl en geperforeerde folie). Microclima werkt minder vervroegend.

Onkruid
Direct nahetzaaien werd gespoten metMaloranen
in hetvoorjaar, alshetplastic verwijderd werd, werd
gespoten metDosanex (agryl ook verwijderd enlater
teruggelegd). Door delange teelt vormde hetonkruid
toch vaak nog eenprobleem. Metname inhetvoorjaar, bij stijgende temperaturen, namde onkruidbezetting enorm toe.

Conclusies
- Herfstzaai kan een vervroeging opleveren tot
twee weken tenopzichte vandewinterzaai.Ten
opzichte van devoorjaarszaai kan devervroeging
zelfs oplopen totdrieweken.
- Bij herfstzaai is, ondanks de dubbele bedekking
met agryl en geperforeerde folie, zeer veel kans
op eenverlaagde opkomst als gevolg van natte
omstandigheden bijof kort nahet zaaien, enzeer
veel kans op vertakte peen eneen lage standichtheid als gevolg van vorst inde winter.
- De standdichtheid heeft grote invloed op de
vroegheid. Dun zaaien indeherfst brengt risico's
met zich mee, vanwege uitvriezen. Omdat de
opkomst en uitvriezen onzekere factoren zijn, is
het moeilijk een exacte optimale zaaidichtheid
aan te geven. Eenzaaidichtheid tussen 200 en
300 zaden perm2lijkt voldoende.
- Deinvloed van hetzaaien ingeulen opdevroegheid ende kwaliteit iswisselend endaarom weinig betrouwbaar.
- Vroege grondbewerking in de herfst voor zaai in
de winter ofvoorjaar biedt geen duidelijke voordelen.
- De zaadfractie heeft invloed op de vervroeging.
Een zaadfractie van2.00-2.25 mmis voldoende.
Geprimed zaad levert geen voordelen voor de
winterzaai.
- Dubbele gewasbedekking met agryl en geperforeerde folie geeft nogde beste bescherming en
meeste vervroeging. Lage tunneltjes geven een
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beter resultaat dan vlakveldsbedekking. Debedekking geeft echter geen volledige bescherming
bij vorst indewinter.
Herfstzaai geeft meer problemen met onkruid.
Herfstzaai is,gezien deproblemen metopkomst
en uitvriezen, alleen interessant voor de eerste
weken vanhet seizoen. Hetareaal herfstzaai op
het bedrijf dient hierop afgestemd te worden.
Voor de periode daarna is de winterzaai raadzaam, vanwege delagere risico's.

Samenvatting
Op ROC Noord-Brabant te Breda en ROCNoordLimburg te Meterik is vanaf 1989tot en met 1993
onderzoek uitgevoerd maar de mogelijkheden van
extra vervroeging van bospeen door middel van
herfstzaai. Deze methode vanvervroeging wordt in
Engeland toegepast.
De herfstzaai blijkt een teelt met risico's tezijn. Vooral vorst indewinter is verantwoordelijk voor de slagingskans van de teelt, in verband met uitval en
vertakte peen. Eenzachte winter kaneenvervroeging van twee weken opleveren. Bij strenge vorst
kan deteelt verloren gaan. Delagere standdichtheid
van de herfstzaai is mede verantwoordelijk voor de
vervroeging. Lage tunnels metbedekking metagryl
en geperforeerde folie is nogde beste keus, maar
voldoet niet genoeg bij vorst. Voordelen vanzaaien
in geultjes konden niet aangetoond worden. Een
grove zaadfractie geeft extra vervroeging. Geprimed
zaad biedt geen voordelen.
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order toinvestigate thepossibilities ofadvancingthe
harvest of carrots by sowing in autumn. InEngland
this methodisapplied.
Sowing carrots in autumn appeares tobe risky. Especially thefrost in winter is responsable forlossof
plants andbadquality because of forked carrots.A
mild winter canadvance theharvest by two weeks.A
severe winter can cause total loss. The lower number ofplants per m2 is also responsable foradvancing the harvest. Low tunnels with agryl and perforated foil cover is thebest choise,butitdoesn't protect
the carrots sufficiently tofrost.Advantages ofsowing
in a gully couldn't be proved. A large seedfraction
gives extra advancing of theharvest. Primed seed
didn't give any advantage.

Summary
From 1989to 1993atROC Noord-Brabant and ROC
Noord-Limburg field experiments were carried outin
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Ontwikkeling vaneengewasgroeimodel voor peen op basis
van SUCROS87
Development of a crop growth model for carrots based on SUCROS87
ir.d . M .deVisser, ing.J.A. Schoneveld ening.M.H.Zwart-Roodzant, PAGV

Inleiding
In de periode 1965tot 1985is de teelt van peen
sterk veranderd. Met name door de chemischeonkruidbestrijding ende mechanisatie werd hetmogelijk de teelt op veel grotere schaal uitteoefenen. Het
rassensortiment veranderde geheel door invoering
van dehybridisatie. Ookontstonden speciale teelten
voor bepaalde afzetmarkten zoals de waspeen en
grove peen voor de industrie en de gewassen Bpeen voor de verse markt. Kenmerkend voor deze
speciale teelten is dathet afleverbare gewicht vaak
gebonden is aan bepaalde diameter- of gewichtsklassen endateen gedeelte van deproduktie buiten
deze klassen niet afgezet kanworden.
Ter begeleiding van deze ontwikkelingen zijn indeze
periode bij peen vele plantdichtheids- en rijenafstandsproeven genomen. Deze leverden weleen
bepaalde uitkomst op, maar er kwamen nogal wat
afwijkingen en tegenstrijdigheden in de conclusies
voor.
Om in de toekomst niet steeds weer soortgelijke
proeven te moeten uitvoeren en om helderheid te
krijgen over deonderlinge verbanden, werd besloten
te proberen eenen ander meer systematisch nate
gaan.
Dit resulteerde in hetstarten vantwee projecten. In
het project: 'Verbetering van de veldopkomst' is
getracht inzicht enverbetering tekrijgen inde relatie
tussen aantal gezaaide zaden enaantal opgekomen
planten. De resultaten hiervan zijn vermeld inhet
PAGV-verslag nummer 164'Zekerheid vande veldopkomst bij peen'.
In hetproject: 'Invloed zaaitijd, zaadhoeveelheid en verdeling opopbrengst-, sorterings- en kwaliteitsverloop' werd beoogd systematisch inzicht te krijgen in
groei, produktie en sortering van peen. Tijdens de
duur van dit project heeft eensplitsing plaatsgevonden. Hetzoeken naar relaties tussen plantdichtheid,
rijenafstand, rassen endesorteringsverhouding over
een breed traject is apart onderzocht en gepubli-
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ceerd in PAGV-verslag nummer 150 'Planning van
de optimale sortering bijpeen'.
In PAGV-verslag nummer 199'Ontwikkeling van een
gewasgroeimodel voor peen op basis van
SUCROS87' worden deresultaten weergegevenvan
het tweede deel vanhetproject, namelijk hetbestuderen, kwantificeren en bouwen vaneenmodelbetreffende het groei- en produktieverloop van peen.
Aanvankelijk in 1985 breed opgezet, moest altijdens
de uitvoering van deproeven hetwaarnemingsschema aanzienlijk beperkt worden. Dit heeft er toe geleid datdit onderzoek in 1988 en 1989 is gecombineerd metwaarnemingen over het groeiverloopvan
peen. Daarin waren wel enkele zaaitijden opgenomen, maar er kongeen breed spectrum vanplantdichtheden en peentypen meegenomen worden.
Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen haar
PAGV-verslag nummer 199.

Onderzoek
De groei vanpeen is bestudeerd enmetdeverkregen gegevens is een groeimodel gebouwd aan de
hand van drie proeven. Eén proef teLelystad (PAGV
proefbedrijf) in 1985 entwee proeven in Creil (ROC
De Waag) in 1988 en 1989.
De waarnemingen die in de diverse proeven zijn
gedaan, zijn gebruikt voor de bouw vaneendynamisch groeimodel voor peen op basis van
SUCROS87 (Spitters e.a., 1989). SUCROS87 is een
model datdepotentieel haalbare produktie berekent
onder derandvoorwaarden dathetgewas voldoende
water en nutriënten tothaar beschikking heeft en de
groei en ontwikkeling niet gestoord worden door
ziekten, plagen en onkruiden. SUCROS87 berekent
per dagde hoeveelheid geproduceerde assimilaten
op basis van de geabsorbeerde foto-synthetisch
actieve straling. Deze assimilaten worden in het
model gedeeltelijk gebruikt voor onderhoudsademhaling en gedeeltelijk voor de produktie van nieuw

plantenmateriaal (groei-ademhaling). Eendistributiefunctie verdeelt deze nieuw geproduceerde drogestof
over de organen vande plant. Deze functie wordt
gestuurd door het ontwikkelingsstadium. Eenaantal
van de bouwstenen die voor dit groeimodel nodig
zijn, konden niet worden gedestilleerd uitde beschikbare gegevens en zijn daarom benaderd op basis
van literatuurgegevens of zijn via calibratie ingeschat. Ter vergelijking is een SUCROS-model gemaakt dat op basis vande geabsorbeerde straling
per dag direct dehoeveelheid geproduceerde drogestof in de opslagwortel berekent. Hierbij wordt gebruik gemaakt vaneenomzettingsfactor, de lichtbenuttingsefficiëntie die uitgedrukt wordt ingram geproduceerde drogestof per eenheid opgevangen straling. Via de reeds genoemde distributiefunctie kan
dan ook de loofproduktie worden berekend. Deze
versie is minder complex, maar ook minder verklarend enis eerder toegepast voor aardappelen (Spitters, 1987) en zaaiuien (De Visser, 1992).
Het aan peen aangepaste SUCROS87 is CARGROW genoemd. De versie waarbij desimulatievan
de produktie vandedrogestof gebaseerd isop berekening van degeabsorbeerde straling endelichtbenuttingsefficiëntie isCARLU genoemd.

Samenvatting
Op basis van onderzoek aan peen in 1985,1988en
1989 ishetalgemene gewasgroeimodel SUCROS87
aangepast voor peen. In dit onderzoek waren zaaitijd, plantdichtheid, rassenkeuze en gewastype betrokken. Alsgevolg vanniet-orthogonaliteit van deze
proeffactoren in het onderzoek konde invloed van
deze factoren niet ontrafeld worden. Dit heeft er toe
geleid dat verschillen tussen rassen, anders dan
verschillen als gevolg van het gewastype (was- of
winterpeen), niet inhetmodel zijn opgenomen. Sommige waarnemingen dienodig zijn voor de bouwvan
een SUCROS-model zijn niet uitgevoerd. Een aantal
waarnemingen zijn ingeschat via calibratie, terwijl
een ander deel opbasis van literatuur isvastgesteld.
Met een versie van het groeimodel voor peen waarin
de assimilatie-procedure vervangen is door een
benadering opbasis van de lichtbenuttingsefficiëntie,
bleken geen van de ontbrekende waarnemingen
nodig. Simulaties van beide modellen en waarnemin-

gen bleken grote afwijkingen te vertonen. Het effect
van deplantdichtheid opdeopbrengst bleek doorde
modellen onvoldoende te worden gesimuleerd. Het
effect van zaaitijd,zoals datindeproeven geconstateerd werd, bleek in 1985 teworden overschat, maar
werd in 1988 en1989 goed gesimuleerd. Deze afwijkingen werden inbelangrijke mate veroorzaakt doordat de bouwstenen van de modellen niet steeds
stoelden opwaarnemingen van alle proeven.
Nader onderzoek is nodig omdemodellen teverbeteren.
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Summary
Based on field trials in 1985(PAGV, Lelystad), 1988
(De Waag, Creil) and 1989(De Waag, Creil), the
general cropgrowth model SUCROS87 wasadjusted
for carrots. In this research theinfluence of sowing
date, plantdensity and variety choise wasconsidered.Asa consequence ofthe design ofthe trials the
variety choice could notbeincorporated in thecrop
growth model (CARGROW). Two types of varieties
were distinghuised: type Amsterdam Forcing with
small carrots andtype Flakkeese with large carrots.
Not all the parameters necessary tobuild a sucrosmodel were observed inthetrials. Some parameters
were estimated by calibration andothers were esta-
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blished to data in literature. Therefore an alternative
growth model (CARLU) was based on absorbed
radiation and light use efficiency. By doing so none
of the missing parameters were necessary. Deviances between simulation results withboth CARGROW
and CARLU and observations of the trials and resuits of independant trials were large. The effect on
plantdensity was not simulated correctly and the
effect ofsowing date on
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yield was overestimated in 1985and closelySimulated in 1988 and 1989. These differences were the
consequence of the fact that the parameters necessary to build the model were not determined in all
fieldtrials.
More research is necessary to improve the models,
Detailed information of this research is given in
PAGV-reportnr. 199.

Onderzoek naar deoorzaak van het optreden vanRhizoctonia
solani in schorseneer
Research intothecauseoftheoccurence ofRhizoctonia solaniin scorzonera
ing. P.M.T.M. Geelen, ROC Wijnandsrade ening.S.Postma, ROC Vredepeel

Inleiding
In het zuidoostelijk zandgebied ondervindt de teelt
van schorseneren meer enmeer hinder van aantasting door Rhizoctonia solani. Hetbetreft veelal pleksgewijze aantastingen. De schimmel tast deplantaan
op hetgrensvlak bodem - lucht. Dezeefvaten raken
verstopt metalsgevolg dateerst hetloof afsterft en
daarna de penwegrot. Debetreffende anastomose
groep van Rhizoctonia solani tast naast schorseneer
ook andere gewassen aanzoals bieten enpeen.De
wel bekende Rhizoctonia opaardappelen tast schorseneer niet aan.
Het is nogonduidelijk waarom de schimmel op bepaalde plaatsen welschade doet enopandere niet.
Dit onderzoek is opgezet omnate gaan welke oorzaken van invloed kunnen zijnophet voorkómen van
de aantasting.

Standvanzaken
Gedurende dejaren tachtig zijn op ROCVredepeel
diverse middelen beproefd omRhizoctonia tebestrijden. De betreffende middelen hebben echter geen
toelating indeschorsenerenteelt. Hetgebruik vanin
de aardappelteelt toegelaten fungiciden enVerticillium biguttatum gaf indejaren 1984en 1985 weinig
hoop opeenadequate bestrijdingsmogelijkheidvan
Rhizoctonia inschorseneren (Meier, 1986). De fungiciden beperkten in lichte mate het optreden van R.
solani. In dejaren 1987 en1989 werd opROC Vredepeel een ringenproef uitgevoerd, waarvan indit
artikel deresultaten staan beschreven.

Proefopzet en uitvoering
De ringenproef werd in 1987 en 1989uitgevoerdop
ROC Vredepeel. Hierbij werd gebruik gemaakt van
grond afkomstig van een perceel waarvan bekend

was dat Rhizoctonia in schorseneren wasopgetreden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen grond
afkomstig uit eenziek gedeelte vanhet perceel en
uit een gezond gedeelte. Uit praktijkervaringen is
bekend datdeziekte vaak opdezelfde perceelsgedeelten terug komt.
In proeven opde proefboerderij leek de aantasting
sterker voor te komen naarmate minder stikstofwas
gegeven ofwaar destructuur (lees verdichtingen) te
wensen over liet. Daarnaast lijkt nagrondontsmetting
de aantasting versterkt terug tekomen. Antagonisten
van Rhizoctonia lijken sterker benadeeld te worden
door grondontsmetting.
Aan dehand van deze ervaringen isgetracht in een
ringenproef op proefboerderij Vredepeel in 1987 en
1988 het optreden van Rhizoctonia op te roepen
en/of te bevorderen in het gewas schorseneer. De
proef isalsgewarde blokkenproef uitgevoerd. In een
perceel schorseneren werden PVC-ringen met een
hoogte en doorsnede van30cm ingegraven. Deze
ringen werden gevuld metgrond vantwee herkomsten en diverse behandelingen. De proef werd in
tweevoud aangelegd, waarbij alle combinaties van
objecten voorkwamen. Per ring werd uitgedund tot
12 planten, terwijl de teeltmaatregelen conform de
praktijk werden uitgevoerd.
De objecten werden op de volgende wijze aangelegd:
Besmette grond
Besmette grond werd verkregen van een perceelsgedeelte waar in voorgaande jaar Rhizoctonia was
opgetreden. Onbesmette grond kwam van hetzelfde
perceel waar geen Rhizoctonia was geconstateerd.
Structuur
Het object meteenslechte structuur werd verkregen
door de grond onder natte omstandigheden aan te
drukken. Hiermee werd een inklinking van 6 cm
verkregen op 30cm gronddikte (20%). Het object
met goede structuur werd onder droge omstandighe-
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den licht aangedrukt waarbij inklinking van5 % optrad.

grond, gebruik van fungicide en grondontsmetting
had geen significant effect opde schorseneer.
In 1989werd de proef op vergelijkbare wijze herhaald.
In tabel 86iseen overzicht gegeven van deresultaten. Defactoren beïnvloedden elkaar niet interactief.
De verschillen tussen de objecten waren niet significant. Desondanks vallen een paar tendensen waar
te nemen, waarvan een aantal overeenkomt met
ervaringen uitdepraktijk.
- Hetal dan niet "besmet" zijn vande grond lijkt
niet van invloed te zijn op het optreden van ft
solani.
• Hettoepassen vaneengrondontsmetting lijkthet
optreden van ft solanite bevorderen.
- Het toepassen vaneenfungicide lijkt het optreden van ft solani te beperken.
- Het achterwege laten vaneen N-bemesting lijkt
de schorseneer gevoeliger te maken voor ft
solani.
- Eengrotere bodemdichtheid lijkt de schorseneer
gevoeliger temaken voor ft solani.
De resultaten zijn slechts beperkt betrouwbaar,omdat het een eenjarige proef betreft. De resultaten
geven slechts een bevestiging van al bestaande
vermoedens.

Stikstofbemesting
De bemesting bedroeg 150 kg N per ha voor de
bemeste objecten engeen (1988) of50kgNper ha
(1987) voor de onbemeste objecten.
Grondontsmettingmetnematicide/insekticide
Het behandelde object werd met 20 mg per liter
grond van hetbetreffende produkt behandeld.
Fungicidebehandeiing
In hetbehandelde object werd defungicide met een
gieter aangewend. Debehandeling kwam neer op20
cc per vierkante meter van het betreffende produkt.

Resultatenenconclusies
In 1987 trad indeproef geen Rhizoctonia-aantasting
op en konde proef niet beoordeeld worden. Effect
op de schorsenerenpen werd alleen gevonden bij
wel en niet aandrukken van de grond; de langste
pennen werden geoogst bij niet aandrukken van de
grond. Stikstofbemesting,aldan niet besmette

Tabel86. Gemiddeld pengewicht, percentage door Rhizoctonia solaniaangetaste pennen en percentage pennen met vertakkingen,
afhankelijkvan besmettinggrond,grondontsmetting,fungicide, N-bemestingendichtheid grond.Schorseneren ROCVredepeel
1989.
behandeling

pengewicht
gram

Rhizoctonia soiani

vertakkingen

%

%

grondbesmetting

niet
wel

45,0
49,3

3,6
1,6

15,3
21,5

grondontsmetting

niet
wel

46,3
48,2

0,0
5,4

16,3
20,6

fungicide

niet
wel

53,6
41,9

5,4
0,0

27,1
11,1

N-bemesting

niet
wel

41,9
53,7

4,7
0,0

14,7
23,1

aandrukken

niet
wel

50,3
44,4

0,0
5,0

18,6
18,6
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Summary
Rhizoctonia solani causes loss of plants and quality
problems in scorzonera. In a pot experiment several
factors, like presence of the disease, soil desinfection, use of fungicide, nitrogen application and soil
compactionwasinvestigatedat theRegional Experi-

mental Station Vredepeelin 1987and 1989.In 1987
attach of Rhizoctonia didn't occur. Soil compaction,
soil desinfection and less use of nitrogen seem to
stimulate the appearance of Rhizoctonia solani.The
results of thisoneyear experimentconfirme theexisting experiences,
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Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding van de
wortelvlieg (Psilarosae F.) in peen
I.Waarnemingen op praktijkpercelen
Development of a system of supervised control of carrot root fly (Psila rosae F.) in carrot
I.Observations at fields in practice
ing. J.A. Schoneveld, A. Ester, PAGV en G. Koot,PD

Inleiding
De wortelvlieg heeft in Nederland veelal twee generaties. De eerste vlucht vindt plaats tussen eind april
en beginjuli en de tweede vlucht tussen eind juli en
eind september. Als het voorjaar en de zomer warm
zijn, verloopt de ontwikkeling van de twee generaties
snel en kan er aansluitend aande tweede vlucht nog
een derde vlucht tot ontwikkeling komen van half
september tot eind oktober.
Na het uitkomen van de vlieg uit de pop, wurmt de
vlieg zich door de grond naar de oppervlakte en
vliegt naar een hoog obstakel. Vandaar zoekt de
vlieg een waardplant om na zeven tot tien dagen
eitjes aan de voet van de plant te kunnen leggen.Uit
deze eitjes komen larfjes die zich drie tot vier weken
voeden aan het fijne wortelstelsel. Daarna zijn de
kaken groot genoeg om indewortelte dringen en de
zogenaamde wormstekigheid te veroorzaken. Na
enkele vervellingen buiten de wortel, waardoor weer
nieuwe wortels aangestoken kunnenworden,gaat de
larve over in het popstadium.
Chemische bestrijding van de larve vindt plaats met
de middelen: carbofuran, chloorfenvinfos en diazinon. De middelen zijn milieukritisch en er is gevaar
voor resistentie en bodemadaptatie. De middelen
kunnen worden toegediend als zaadcoating (alleen
chloorfenvinfos), granulaat of in vloeibare vorm, in
rijenbehandeling dan wel volvelds. Ter bescherming
kan tijdens de tweede en derde vlucht bromofos,
diazinon en chloorfenvinfos worden toegepast als
volvelds/rijen gewasbehandeling invloeibarevorm.
De aanleiding tot het onderzoek was de terugtrekking door de fabrikant van het chemische middel
bromofos, gebruikt als gewasbehandeling in peen
voor de tweede vlucht van de wortelvlieg. Bovendien
waren er twijfels over de effectiviteit van een gewasbehandeling, gezien de resultaten van een driejarig
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onderzoek (Ester e.a., 1991). Toch kwamen er uit de
praktijk weinig klachten. Dit kwam omdat de behandeling toch zeer effectief was geweest of omdat er in
Nederland weinig wortelvliegen zijn, overeenkomstig
de gegevens uit Denemarken.
Andere overwegingen om te komen tot een geleide
bestrijding waren de noodzaak om minder chemische
middelen te gebruiken door:
- een kritischer consument, ook internationaal (export Scandinavië), ten aanzien van bestrijdingsmiddelengebruik (residu produkt en lozing afvalwater);
- het Meerjarenplan Gewasbescherming waarin
wordt bepaald dat het bestrijdingsmiddelengebruik
in hetjaar 2000 moet zijngehalveerd;
- kostenverlaging voor de teler en meer kans om in
de toekomst de effectiviteit van bestaande middelen te continueren (voorkomen van resistentie en
bodemadaptatie).
In 1991 werd besloten in Nederland de wortelvlieg te
gaan signaleren in de peenproducerende regio's en
antwoordte krijgenopde volgendevragen:
1. Hoe groot is de infectiedruk van de wortelvlieg in
de verschillende regio's in Nederland?
2. Kan het vluchtverschijningsmodel, ontwikkeld
door H.R.I. Wellesbourne in Engeland, behulpzaam zijn om de vluchten en het tijdstip van het
plaatsenvanplakvallen te voorspellen?
3. Wat is de relatie tussen het aantal gevangen
vliegen ende schade en is er een schadedrempel
te formuleren?
4. Hoe verloopt de schade vanaf de rand van het
perceel?
5. Welke behandelingen tegen de wortelvlieg worden in de praktijk gebruikt, hoe effectief zijn deze
enwat is het effect op het milieu?
6. Is er een mogelijkheid voor geleide bestrijding

vande wortelvlieg?
7. Zo ja, hoe moet dan het systeem van geleide
bestrijding indepraktijk worden geïntroduceerd.

Wellesbourne in Engeland. Het model verkeert nog
indetestfase. Daarbij wordt gebruik gemaakt vande
minimum- en maximum luchttemperatuur op 1,5
meter hoogte endeminimum- enmaximum bodemtemperatuur op5 cm diepte onder kale grond.Op
zes plaatsen in Nederland (Kollumerwaard, Valthermond, Wieringerwerf, Westmaas, Horst en Lelystad)
zijn deze waarden sinds 1 februari iedere dag,om
8.00 uur gemeten.

Proefopzet
Locatie
Het onderzoek is opgezet alseengezamenlijk project vande Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen enhetPAGV teLelystad.

Nagegaan is of met een temperatuursom vande
etmaalluchttemperatuur boven de6°Cvanaf 1februari opeeneenvoudige manier het plaatsen van de
plakvallen kan worden bepaald.
Finch en Collier geven aan dat het begin vande
eerste vlucht plaats vindt bij een temperatuursom
van 170graaddagen meteenvariatie van 130-210
en het begin vandetweede vlucht bij1035 graaddagen met een variatie van 915-1155.

Nederland is ingedeeld in zeven regio's, waarbij in
iedere regio op een regionaal onderzoekcentrum
temperatuursgegevens zijn verzameld. Tijdens de
eerste vluchtperiode in 1992 zijn in iedere regioéén
à twee proetpercelen gebruikt omhetbegin van de
eerste vlucht waar te nemen enervaring optedoen
bij hetplaatsen vande vallen en het determineren
van de vliegen. Tijdens de tweede vluchtperiode in
1992 enbeide vluchten in 1993 zijn perregio meer
proetpercelen gebruikt.

Waarnemen vanhetaantalvliegen
Drie vallen (Rebell, Zwitserland) zijn tien metervan
elkaar entevens vijf meter uitelkaar enparallelaan
de perceelsrand geplaatst, opdemeest luwe plaats
van het perceel metals prioriteit eenbosrand,een
bomenrij, een hoog gewas of eensloot. In 1993 is
ook alenigszins rekening gehouden met de bron van

Temperatuursgegevens
Het voorspellen van het vermoedelijke verloop van
de vlucht werd uitgevoerd door Collier op hetH.R.I.
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de vliegen uiteenvorige teelt vaneenschermbloemig gewas.
De vallen zijn onder eenhoek van45 graden,net
boven het gewas geplaatst, met de top naar het
oosten gericht (bovenkant naar het westen, onderkant naar het oosten).
ledere week zijn de plakvallen vervangen enper
plakzijde zijn de vliegen gedetermineerd en geteld.
De hoogte van deplakval isgedurende hetgroeiseizoen bijgesteld aande veranderende gewashoogte.

Waarnemen vandeschade
Op ieder perceel zijn drie proefveldjes uitgezetmet
een lengte van 20 meter en een breedte vande
spuitboom (18-24 meter). Develdjes A enB bleven
onbehandeld enveldjeCkreegdenormale perceelsbehandeling (figuur 25).
Acht weken nadepiek van een vlucht zijn drie monsters per veldje genomen op respectievelijk (A)5,
10, 15; (B)25,30,35en(C)5,10en15metervan
de perceelsrand. Dewortels, grove peen 50stuksen
fijne peen 100 stuks, werden op tien willekeurige
plaatsen, parallel aan de perceelsrand, genomen.
Het monster is naschoonspoelen beoordeeld indrie
klassen namelijk: niet, licht en duidelijk aangetast.
Licht aangetast wil zeggen dat de schade van een
meter afstand niet zichtbaar is.De wortel heeft geen
praktische schade.

Teelt-en behandelingsgegevens
Bij heteerste bezoek zijn enkele relevante gewasgegevens en geplande behandelingsgegevens genoteerd. Defeitelijke bestrijding van insekten isdoorde
teler opeenformulier genoteerd. Er is onderscheid
gemaakt indevolgende situaties:
code

1
2
3
4
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behandeling
bijzaai
geen
geen

wel
wel

behandeling
>2wekennazaai
geen

wel
geen

wel

Milieubelasting
Bij de berekening van de milieubelastingpunten
(CLM) iservanuit gegaan datdetoediening op een
afstand vanminder dan twee meter uitde slootkant
plaatsvindt (1% drift). Deberekeningen zijn gemaakt
voor deklasse 1,5-3 en3-6% organische stof, terwijl
alleen de voorjaar/zomertoepassing isaangehouden.
Aan de hand van de gegevens uit de Gewasbeschermingsgids 1991 is perteelt de milieubelasting
berekend. Formeel gezien mogendebelastingpunten
van waterleven, bodemleven en grondwater niet bij
elkaar worden opgeteld, omdat de situatie per teelt
en per perceel kanverschillen. Voor de onderlinge
vergelijking isdeze optelling wel gemaakt.

Resultaten
Infectiedruk vandewortelvlieg perregio
In 1992 zijn inde regio's Groningen,Zeeland,NoordBrabant enLimburg, mogelijk als gevolg van het droge weer, heel weinig vliegen gevangen enwas de
schade miniem (tabel 87). In totaal was er geen
praktijkperceel met een schade boven de 3%.
Het eneperceel in Groningen metveel vliegen en
schade betrof eenvolkstuin. In Drenthe zijn opdrie
van de acht bedrijven nogwel vliegen gevangen,
maar deschade bleef beperkt. In Flevoland werdop
drie percelen schade geconstateerd, waarvan twee
op een biologisch-dynamisch bedrijf en éénophet
eigen proefterrein. In Noord-Holland kwam demeeste variatie voor. Twee percelen hadden relatief veel
vliegen engeen ofweinig aantasting. Op drie percelen werden weinig vliegen gevangen metgemiddeld
over deA en B-veldjes eenaantasting van1,6;1,9
en 1,9%. De twee percelen met meer aantasting
betroffen een regionaal onderzoekcentrum eneen
biologisch-dynamisch bedrijf. Op deze laatste zijn
betrekkelijk weinig vliegen gevangen en was de
schade toch groot (A=61%, B=30%).
In 1993is op 109percelen de wortelvlieg gesignaleerd, waarvan op 73 percelen reeds een geleide
bestrijding werd toegepast (tabel 87). Overschrijding
van de schadedrempel kwam bijdeeerste vlucht

Tabel 87. Aantal percelen in zeven regio's met schade onder en boven de 3% op onbehandelde veldjes op praktijkpercelen.
1992
eerste vlucht
regio's
Groningen
Drenthe
Flevoland
Noord-Holland
Zeeland

< 3%

> 3%

0
2
2
1

1

1993
tweede vlucht
< 3%

eerste vlucht

totaal

tweede vlucht

> 3%

< 3%

> 3%

< 3%

0
0
1
2
0

2

1

0
1
0
0

5
8
6
8
5

18
5
4
3

0
2
0
0

8
10
6
6
4

> 3%
0
1
3
5
1

< 3%
15
38
19
19
17

> 3%
2 1»
1
7 "
7 2>
1

Noord-Brabant

5
2

0

5

0

5

0

8

4

20

4

Limburg

1

0

5

0

3

0

10

0

19

0

13

2

42

3

40

3

52

14

147

22

totaal
11

Speciale percelen = proefcentrum of biologische teelt.

2)

Waarvan vier speciale percelen.

3)

3)

Waarvan 13speciale percelen.

voor op twee praktijkpercelen envier speciale percelen (onderzoekcentra en biologische teeltwijze).
Schade groter dan3% kwam alleen voor op drie
speciale percelen.
Tijdens detweede vlucht, onder natte omstandigheden, werd opzes praktijkpercelen deschadedrempel
overschreden enkwam opdeonbehandelde gedeelten vanacht praktijkpercelen eenschade voorvan
meer dan3%.Voor despeciale percelen zijn deze
cijters respectievelijk acht enzes.Totaal over twee
jaar werd opdeonbehandelde veldjes op22vande
169 percelen eenschade van meer dan 3% geconstateerd. Hiervan waren er negen normale praktijkpercelen. Depopulatiedruk van dewortelvlieg wasin
de onderzochte jaren zeer beperkt.

Verschijnenvandevliegen
Voor de geleide bestrijding is hetvan belang het
tijdstip vandevlucht vandevlieg te kennen om te
weten ofeen preventieve bestrijding uitgevoerd moet
worden, of de schade ontlopen kan worden door
middel vanhetaanpassen vanzaai- enoogsttijden
en om deperiode voor het plaatsen van plakvallente
kennen.
In tabel 88zijn deresultaten vandrie jaren samengevat metdevoorspelling vanbegin enmidden van
de vlucht circa 14 dagen vóór devlucht, dewerkelijk
waargenomen vluchtperiode ende metde actuele
temperatuur nagecalculeerde vluchtperiode.
Het vluchtverloop wordt door het model inveel ge-

Tabel 88. Voorspelde, werkelijke en met actuele temperaturen nagecalculeerde vluchtperiode van de wortelvlieg in 1992 t/m 1994.
voorjaar
1992
1993
1994

midden (50%)vlucht

Degin (10%)vlucht

spellingsvlucht

datum

voorspelde

werkelijke

nagecalculeerde
10/05-14/05

navoorspelde

werkelijke

gecalculeerde

eerste

26/04

04/05-07/05

07/05-16/05

21/05-26/05

19/05-26/05

21/05-26/05

tweede

13/07

04/08-10/08

26/07-10/08

11/08-15/08

03/08-19/08

03/08-24/08

eerste

13/04

13/05-19/05

06/05-11/05

21/05-27/05

13/05-23/05

tweede

11/07

28/07-31/07

15/07-05/08

12/08-18/08

09/08-29/08

-

eerste

24/04

02/05-10/05

12/05-17/05

07/05-16/05

14/05-20/05

19/05-02/06

14/05-26/05

tweede

17/07

02/08-20/08

03/08-27/08

04/08-27/08

11/08-10/09

11/08-08/09

11/08-08/09

1)

Eerste vliegen 2 mei - 1 3 mei.

127

vallen redelijk weergegeven wanneer de actuele
temperaturen worden gehanteerd (achteraf) (fig. 26).
Het begin vande vlucht kan niet lang vantevoren
worden voorspeld, omdat plotseling optredende hoge
of lage temperaturen voor eenaanzienlijke vervroeging (voorjaar 1993) ofverlating (voorjaar 1994) kunnen zorgen. Het voorspellen vanhet begin van de
vlucht kan dus niet lang van tevoren geschieden.
De variatie in vluchtverloop perperceel is vrij groot.
Daarvoor zijn vele redenen te noemen. Detemperaturen vande grond waarin zich de poppen van de
wortelvlieg bevinden, kunnen afwijken van deene
plaats inde regio waar debodemtemperatuur wordt
gemeten door verschil in hoeveelheid water inde
grond ofbedekking van degrond. Door één keerper
week tellen, moet de datum van het begin van de
vlucht geïnterpoleerd worden. Bovendien speelt het
weer (regen, wind of zon)eenrol bij de werkelijke
vangsten per week waardoor afwijkingen vanhet
model kunnen ontstaan. Daarbij speelt ookdepopulatiedichtheid een rol. Veel gevangen vliegen per
perceel geven eennauwkeuriger beeld vandewerkelijkheid dan weinig vliegen.
Inhetmodel kan rekening gehouden worden met het
feit ofdebron van devliegen dicht bijhetbetreffende perceel ligt ofdatereen 'zoektijd' nodig is.Hetis
in werkelijkheid niet gemakkelijk teachterhalen waar
zich debron van devliegen bevindt. Ook zal daarbij
de windrichting van invloed kunnen zijn. Wel blijktuit
de resultaten datdetweede vlucht gekoppeld is aan
de eerste vlucht, wat het model redelijk weergeeft.
Een late zaai en opkomst en duseenlate herkenning van de wortelvlieg geeft ook een 'verlate' en
minder intense tweede vlucht alsde vermeerdering
tijdens deeerste vlucht opditveld kanplaatsvinden
(geen bestrijding).

Gezien demogelijke variatie tussen modelberekeningen enwerkelijkheid kangeconcludeerd wordendat
het model eenredelijk instrument isomde vluchten
van de wortelvlieg tebeschrijven c.q.tevoorspellen.
Intabel 89wordt over de onderzoeksjaren detemperatuursom weergegeven tot begin (10%) van de
eerste en tweede vlucht.
Vergeleken metde gegevens van Finch en Collier
liggen detemperatuursommen wat hoger. Omgeen
risico telopen, moeten deplakvallen optijd geplaatst
worden. Voor deeerste vlucht kan ditbijeen temperatuursom van circa 160 en voor de tweede vluchtbij
circa 950 graaddagen.

Verbandtussenaantalvliegenenschade
Het verband tussen hetaantal gevangen vliegenen
de schade vertoont een grote variatie (figuur 27). Het
maakt daarbij weinig verschil of het totaal aantal
vliegen pervlucht of het maximum perweek genomen wordt. Degrote spreiding is minder verwonderlijk als misschien in eerste instantie verwacht wordt.
Tussen het aantal gevangen vliegen ende schade
gaat nog een heel proces schuil. Hetvangen vande
vliegen wordt waarschijnlijk beïnvloed door hetweer
tijdens devlucht zoals regen,windsnelheid ofzonneschijn. Hetisbekend datwortelvliegen veel meer tijd
besteden aande eileg wanneer de grond droog is
dan wanneer de grond natis,wat mogelijk het aantal
eieren pervlieg beïnvloedt. Bovendien isdekansop
uitdrogen vande eitjes bij droog weer veel groter
dan bij nat weer. Het is bekend dat vooral wortelvliegschade optreedt op lage gedeelten in eenperceel. Erzijn nogal watinsekten diezich voedenmet
eieren en larven van de wortelvlieg. Het hangt er
vanaf inhoeverre deze insekten opde percelen

Tabel89. Temperatuursomvangemiddeldeetmaalluchttemperatuur boven6°Cvanaf 1februaritot 10%vandeeersteentweedevlucht.
10% eerstevlucht
jaar
1992
1993
1994
19941)
C en F 2 )
1

gemiddeld

195
233
246
195
170

' Eerstevliegeninplaatsvan10%.
UitCollierenFinch,1990.

2)
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10% tweedevlucht
variatie
177-208
190-270
163-311
163-225
130-210

gemiddeld
1126
1026
1344
1233
1035

variatie
1042-1230
900-1207
1109-1578
1003-1462
890-1180
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aanwezig zijn.
De grote variatie bij het verband tussen het aantal
vliegen en het percentage aangetaste wortelen is
niet eens zo belangrijk. Belangrijker is dat bij de
eerste vlucht pas schade optreedt bij meer dan 20
vliegen pervalperweek eneen schadedrempelvan
tien vliegen per val per week aan deveilige kantis.
Bij detweede vlucht treedt schade opvan meer dan
10% bij tien vliegen pervalperweek. Tien procent
schade lijkt veel maar behandelde percelen met
chloorfenvinfos of diazinon meteen behoorlijke populatie van wortelvliegen kunnen ook nog 2-17%
aantasting geven.
Een schadedrempel van3,5tot5vliegen pervalper
week geeft voor de praktijk geen onnodige risico's.

Bij statistische analyse bleek datbijdeeerste vlucht
de regressie-coëfficiënt in 1994significant lager is
dan in 1992 en 1993 wanneer hettotaal aantal vliegen pervlucht inogenschouw wordt genomen (tabel
90). In alle andere gevallen isgeen significant jaareffect aanwezig. Het verschil tussen de eerste en
tweede vlucht iswelbetrouwbaar verschillend zowel
bij het totaal aantal vliegen per vlucht als bijhet
maximum aantal per week. Ookde dimethoaat-bespuitingen in 1994 geven in beide gevallen een zeer
significant verschil weer.
Schade vanaf de perceelsrand
Naarmate de afstand totde perceelsrand toeneemt,
is het percentage aantasting geringer (figuur 27).Bij

Tabel90. Regressie-coëfficiënten (a)vanderelatie percentageaantastingenaantalgevangenvliegen,
y =ax.Tussenhaakjes destandaarderror.
vergelijking

1993

1992

eerstevluchttotaal
maximaal perweek
tweedevluchttotaal
metdimethoaat
maximaalperweek
metdimethoaat

gemiddeld

1994

0,24 b
0,50
0,32

(0,04)
(0,094)
(0,08)

0,33 b
1,06
0,36

(0,09)
(0,326)
(0,057)

0,85

(0,223)

1,24

(0,206)

0,12 a
0,62
0,30 1)
0,15 2)
0,86 1)
0,382)

(0,039)
(0,222)
(0,061)
(0,02)
(0,183)
(0,05)

0,22 a
0,59 1)
0,33 b

-

1,01 2|

(0,03)
(0,09)
(0,04)
(0,12)

Verschillende letters ofcijfersgevensignificanteverschillenweer,respectievelijk P=<0,05enP=< 0,01.
% aantasting

% aantasting

VLUCHT I
VLUCHT 2
VLUCHT 2 t OIUETHOMT

maximaal aantal vliegen/week/per val

Figuur 27.
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Verbandtussenaantalgevangen
vliegen pervalperweekenpercentage
aantasting inpeenbijdeeersteen
tweedevluchtenmetdimethoaatbehandelde percelentijdensdetweedevlucht.

X ^ &
afstand tot perceelsrand

Figuur 28. Verbandtussenafstandtotdeperceelsrandwortelenenhetpercentage
aangetastepeen.

-

Tabel 91. Parameters van de functie y = B x R"waarin y het aantastingspercentage is,
afstandtotdeperceelsrand (tussenhaakjes destandaarderror).

B1>

klasse
1- 5
5 • 15
15 - 40
> 40

B de constante, Rde hellingsfactor en x de

4,52
10,39
33,03
72,5

1)
2)
3)

R
0,946
(0,038)
0,965
(0,030)
0,938 a (0,012)
0,967 b (0,003)

(2,00)
(4,12)
(3,95)
(3,34)

Verschillende lettersencijfersgevensignificanteverschillen weer,respectievelijk P =<0,05 en P=<0,001.

Tabel92. Schadedrempel inaantalwortelvliegen perval perweek bijvliegenvangenopdeonderkant vaneendraaiendevalentweezijdigvangenopeenvasteval.
eerstevlucht
middeltegen:
waarnemingop0,5 -0,75meter
waarnemingop5meterinhetperceel

tweedevlucht

volwassenvlieg '

larve1 '

14
7

14-21
7- 10

volwassenvlieg '
7
3,5

larve1 '
7 - 14
3,5 - 7

Delaagstedrempelkangebruiktwordenomeenmiddeltegendelarvealleenlangsdeperceelsrand teverspuiten(18-24meterbreed).
Bij meer dan 30vliegen per val per week bij de eerste vlucht en 15vliegen per val per week bij detweede vlucht wordt aangeraden
eenmiddel tegen delarve te gebruiken bijwaarneming opvijf meter. Bijwaarneming aanderand kanhetdubbelevandezeaantallen
alsgrenswordenaangehouden.
Bijdroogweer endrogegrondkandeschadedrempel 50%hogerzijn.

hoge schade aande rand (populatiedichtheid) isde
indringing inhet veld groter dan bijlage schades aan
de rand.
Wanneer het aantal vliegen net boven de schadedrempel komt, kan worden volstaan met een bespuiting van alleendeperceelsrand (18-24 meter) gericht
op de bestrijding vandelarve.
Het aangegeven verband wordt beschreven doorde
functie en parameters uit tabel 91. Alleen voor de
klasse 15-40 is de parameter R significant verschillend van de klasse > 40. De klasse 1-5 en5-15
verschillen niet vanelkaar watbetreft de parameter
B. Alle overige waarden van B zijn significant verschillend bijP < 0.001.
Schadedrempel
Op grond van de verzamelde gegevens koneen
schadedrempel worden geformuleerd die afhangt van
de vlucht (eerste oftweede), deplaats van deval op
het veld endebestrijdingsmethode (tabel 92).

Methode en effect van de bestrijding van
dewortelvliegindepraktijk
Door het geringe aantal praktijkpercelen met voldoende vliegen wasdeeffectiviteit vandebehandelingen in de praktijk moeilijk meetbaar (zie derde
artikel).
Aan de hand vande verzamelde gegevens opde
praktijkpercelen is een schatting gemaakt vanhet
gebruik van chemische middelen bij de teelt van
peen (tabel 93).
In de praktijk wordt reeds 70%minder insekticide
gebruikt dandehoeveelheden genoemd inhetMeerjarenplan Gewasbescherming. Bijdeteelt van grove
peen wordt, evenals bij de teelt van bospeen, veel
zaadcoating metinsekticide toegepast. Bijeen zaadhoeveelheid vanmeer dan 1,8 miljoen zaden per ha
wordt soms, uit economische overwegingen, eenrijenbehandeling metgranulaat uitgevoerd. Detweede
behandeling wordt bijdeteelt van grove peen overwegend alsrijenbehandeling uitgevoerd.
Bij de teelt van zeer fijne peen (< 25 gram) wordt
overwegend maar één keer behandeld.Bijhet zaai-
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Tabel93. Hoeveelheidwerkzamestof inkgper haingebruikbijdeteeltvanwortelen.
periode enteeltwijze

%

bospeen

fijne peen

grove peen

700

2300

4000

7,7

7,75

7,75

124

2,53

2,53

2,53

29

0,06

2,70

1,93

0,25

0,04

0,06

-

0,37

1984-1988

1992-1993

aantalha

5038

7000

grondontsmetting

54,12

7,75

14

onkruid

2,04

2,53

wortelvlieg

8,00

2,22

bestrijdingvan:

luis
Alternaria

0,08
3,00

0,48

Sclerotinia

0,22

meeldauw

0,02

bewaarrot

0,64

totaal
percentage

13,04
100

6,19
47

en wordt eenrijenbehandeling metgranulaat toegepast ofwordt tussen deeerste entweede vluchteen
volveldsbespuiting uitgevoerd, waarbij rekening wordt
gehouden metdezaai-ofoogstdatum.
Belangrijke reductie in middelengebruik kan nog
plaatsvinden bijdeteelt van fijne en grove peen door
een geleide bestrijding.
Een lagere milieubelasting kan ook worden bereikt
door de keuze vandemiddelen.

Milieubelasting
De toepassing vanzaadcoating, granulaat en rijenbespuiting spaart hetwaterleven. Tussen de middelen chloorfenvinfos, carbofuran en diazinon zitten
grote verschillen inschade aanwaterleven, bodemleven en grondwater. Diazinon, toegepast als granulaat ofrijenbespuiting, isweinig schadelijk voor het
milieu enkomt nog lager uitals zaadcoating met
chloorfenvinfos (tabel 94).
Ook dimethoaat, aangenomen als gemiddeldeen
eenmalige bespuiting, komt goed naar vorenmet
een zeer gunstige prijs per ha.
Met rijenbehandelingen kan ook aanzienlijk op de
kosten bespaard worden. De kosten van zaadcoating
nemen toemet hetaantal zaden perha. Opmerkelijk
is de hoge prijs voor carbofuran vloeibaar.
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34

0,75

1,12

0,19

0,06
1,12

47
47

3,78
29

5,27
40

7,19
55

Geleide bestrijding van dewortelvliegen
introductie indepraktijk
Na 1992 iseen voorlopige strategie voor een geleide
bestrijding van wortelvlieg opgesteld, diein1993op
een groot aantal percelen door het PAGV/PD en de
Groene VliegteOude Tonge isgetoetst.
De teelt van wortelen kent vele verschillende teeltwijzen met onder andere verschillende zaai- en oogsttijden. Rekening houdend met zaai- enoogstdatumen
veiligheidstermijn kan bepaald worden oferwel of
geen preventieve behandeling tegen de wortelvlieg
uitgevoerd moet worden ofdatgewacht kan worden
op het aantal gevangen vliegen op de plakvallen.
Na 1993iseenaantal aanpassingen inde voorlopige strategie aangebracht. Hetaantal plakvallenis
van drie tweezijdig naar vijf eenzijdig gegaan,bevestigd aaneenstandaard metwindvaan. Deschadedrempel isverlaagd naar zes tottien vliegen per val
per week voor de eerste vlucht endrie totzesvliegen per val per week voor de tweede vlucht.
In 1994 isdeze methode tijdens deeerste vluchtop
252 percelen en942haentijdens detweede vlucht
op 529 percelen en1841 ha toegepast. In alle gevallen werd de volwassen vlieg bestreden metgemiddeld 0,9dimethoaat-bespuiting, in een jaar met een
langgerekte eerste entweede vlucht. Slechts op één
perceel heeft men,inverband metdeaantasting,
vroeger moeten rooien dandebedoeling was.

Tabel 94. Totaal aantal milieu-belastingpunten x 1000 (CLM) per chemisch middel en toepassingswijze tegen de wortelvlieg.

middel
gronden met 1,5-3,0% organische stof
chloorfenvinfos
carbofuran
diazinon
dimethoaat
gronden met 3,0-6,0%organische stof
chloorfenvinfos
carbofuran
diazinon
dimethoaat

zaadcoatinç

1,0 -

3,1 '<

volvelds

76 (38) 2)

114,0
18,7

37,6

5,2
0,1

0,5 -

SDuiten

aranulaat
rij3»

1,6

rij 3>

0,4

0,1

•

-

42 (27)2)

84,0
20,9

26,7

0,3

0,1

-

kosten in gulden per ha (ex. BTW) bij 1,5-3 en 3-6% organische stof in grond
453 (227)
chloorfenvinfos
130 374
carbofuran
167 - 167
diazinon
172 - 247
dimethoaat
-

•

172,8
23,2
17,2

-

-

5,4
0,1

volvelds

0,3

-

160,0
19,4
24,3

-

0,2

680 - 906
600 - 800
525 - 750

142 - 188

-

-

137 - 196

426 1149 415 -

568
1149
594

12

Afhankelijk van zaaizaadhoeveelheid van 0,7-2,2 miljoen zaden.
Tussen haakjes bij de, in de praktijk gebruikelijke, lagere dosering.
Rijenbehandeling van 25 cm bij rijenafstand van 75 cm.

Op twee percelen was de aantasting tussen 3 en
8%,wat voor de afzet geen probleem opleverde.
Na drie jaar onderzoek en introductie op praktijkpercelen kan de methode van geleide bestrijding van de
wortelvlieg in de praktijk geadviseerdworden.
De methode kan alleen perceelsgericht worden toegepast. Het tijdstip en de populatiedichtheid kan van
perceel tot perceel op korte afstand sterk van elkaar
verschillen. Een bestrijding van de volwassen vlieg
kan alleen zonder risico uitgevoerd worden bij een
goede signaleringsmethode van het aantal vliegen.
Anders spuit men op verkeerde momenten en is
schade, wanneer er zich werkelijk wortelvliegen op
het perceel bevinden, niet uitgesloten.
De methode heeft verschillende voordelen. In de
eerste plaats zijn veel lagere hoeveelheden chemische middelen nodig voor de bestrijding van de wortelvlieg.
De larve-middelen geven soms residu-problemen in
de afzet vande peen naar bepaalde landen of bij het
lozen van het waswater. Dit risico kan sterk beperkt
worden.
De kosten van een geleide bestrijding zijn lager dan
de preventieve bestrijding, ook als voor het signalerenvan de wortelvliegen betaald moetworden.
Het verschijningsmodel van het H.R.I.te Wellesbour-

ne (Engeland) is een bruikbaar instrument gebleken
om het tijdstip van het plaatsen van de vallen te
bepalen. Bovendien geeft het een redelijk beeld over
het verloop vande vlucht.
Er is overleg om dit model ook in Nederland te kunnen gebruiken. Zo niet dan kan de temperatuursom
ook een hulpmiddel zijn, waarbij het goed is een
signaalveld te hebben waar vroegtijdig de plakvallen
worden geplaatst.
Bij een late tweede vlucht (augustus/september) is
de veiligheidstermijn van acht weken voor de larvebestrijdingsmiddelen nog eenprobleem.
Er is overleg gaande om dimethoaat dat nu als insektenbestrijdingsmiddel in peen is toegelaten gericht op de luis, ook op het verpakkingsvoorschrift te
krijgen tegen de volwassen wortelvlieg. Daarmee
wordt tevens de, op sommige percelen voorkomende, wortelmineervlieg en luisbestreden.

Discussie
In 1992 en 1993 is maar op negen praktijkpercelen
een schade door de wortelvlieg van meer dan 3%
geconstateerd op de onbehandelde gedeelten. Deze
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lage kans op schade kanveroorzaakt zijn doorgemiddeld genomen droge weersomstandigheden tijdens devluchten, waardoor relatief weinig eitjes zijn
afgezet en/of weinig larven zijn uitgekomen. Daarnaast is het mogelijk eengevolg vande meer verspreide ligging vanpeenpercelen inonsland, waardoor eensoort verdunningseffect optreedt. Ookvinden niet in alle regio's alle peenteelten van zeer
vroeg totzeer laat plaats, waardoor devlieg niet alle
generaties even gemakkelijk kan ontwikkelen.
De vraag is of met het toepassen vande geleide
bestrijding van de wortelvlieg in de toekomst niet
meer problemen zullen ontstaan. Dit is niet te verwachten wanneer het systeem goed wordt toegepast. Immers op de percelen wordt de populatie
gesignaleerd en door bestrijding onder controlegehouden. In Denemarken, waar een systeem van
geleide bestrijding reeds acht jaar wordt toegepast,
is van een toenemend probleem niets gebleken.
Het systeem houdt naast de populatiedichtheidook
rekening met het ontwijken vandewortelvlieg door
middel vanzaai- enoogsttijden. Metdit laatste kunnen biologische bedrijven ook hun voordeel doen.
Bovendien kunnen zijde opbouw vaneenpopulatie
voorkomen door alleen vroege of alleen late peente
telen waardoor op hun bedrijf zich één generatie
vliegen niet kanontwikkelen. Spreiding vande percelen door de jaren heen over het bedrijf kan ook
bijdragen omdeopbouw van een wortelvliegpopulatie teverminderen.
In een vroeg stadium is er voor gekozen omhet
systeem van geleide bestrijding van de wortelvliegte
laten uitvoeren door specialisten, waarvoor eventueel
betaald zou moeten worden. Het systeem is vrij
complex, omdat het rekening houdt met zaai- en
oogsttijden die voor de open teelten zeer verschillend zijn. Bovendien moet kennis en ervaring opgebouwd worden over het plaatsen en gebruikenvan
de plakvallen, het determineren vande vliegen en
het hanteren vandeschadedrempel.
Het tijdig inschakelen van de gebruikers vanhet
systeem heeft bijgedragen aandesuccesvolle introductie. Door het waarnemen op een groot aantal
praktijkpercelen is bovendien snel vertrouwen ontstaan bij de betrokken telers. Daarnaast hebben
meegespeeld de hoge kosten van een preventieve
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bestrijding ende lage kans opde noodzaak er toe.
Tenslotte heeft deangst om hetprodukt niet te kunnen exporteren (residu) ende motivatie om het milieu te sparen, geholpen om het systeem zo snel
ingangtedoen vinden.

Samenvatting
Onderzoek naar degeleide bestrijding van de wortelvlieg in peen is verricht in samenwerking metde
Plantenziektekundige Dienst in de regio's en het
PAGV. Aanleiding tothetonderzoek naar degeleide
bestrijding vandewortelvlieg in peen wasdeterugtrekking door defabrikant vanhet middel bromofos,
dat werd gebruikt als gewasbehandeling voor de
tweede vlucht. Daarnaast was denoodzaak vaneen
dergelijk systeem groter geworden door:
- een kritischer consument ook internationaal (export) ten aanzien van bestrijdingsmiddelengebruik
(residu produkt en lozing afvalwater);
- het Meerjarenplan Gewasbescherming waarin
wordt bepaald dat het bestrijdingsmiddelengebruik
in het 2000 moet zijn gehalveerd;
- kostenverlaging voor de teler en in de toekomst
meer kans op het continueren vande effectiviteit
van bestaande middelen (voorkomen vanresistentie en bodemadaptatie);
- twijfel aan effectiviteit van de gewasbehandeling
met andere middelen dan bromofos.
De schade, diewordt veroorzaakt door delarvevan
de wortelvlieg, uit zich voornamelijk in 'wormstekigheid' aande wortel. Officieel is er eenO-tolerantie
voor schade, maar in de praktijk lijkt een schade
kleiner dan3-5% aanvaardbaar. Behandelde percelen geven ooknog 2-17% aantasting bijeen behoorlijke populatiedichtheid van wortelviegen.
Chemische bestrijding vindt voornamelijk plaatsmet
de stoffen: carbofuran, chloorfenvinfos en diazinon.
De middelen kunnen worden toegediend als zaadcoating (alleen chloorfenvinfos), granulaat ofin vloeibare vorm.
In 1992 en 1993 zijn waarnemingen oppraktijkpercelen door geheel Nederland uitgevoerd. In 1992 was
er op 5 vande 60 en in 1993op 17vande 109
bemonsterde percelen sprake van meer dan3%
aantasting op het onbehandelde gedeelte. Daarvan

waren respectievelijk 0 en 9 normale praktijkpercelen.
Het begin van het plaatsen van de plakvallen kan
bepaald worden door temperatuurgegevens vanaf 1
februari intevoeren inhetdoor H.R.I. Wellesbourne
in Engeland ontwikkelde verschijningsmodel. Dit
model geeft een beschrijving (voorspelling) van de
vlucht ookrekeninghoudend metzaaidatum, populatiedichtheid, enal of niet geïsoleerde ligging van de
percelen (zoektijd). Detemperatuursgegevens moeten tot kort voor de vlucht uitgevoerd worden.Ook
kan vanaf 1 februari een temperatuursom gehanteerd worden van degemiddelde etmaal-luchttemperatuur bovende6°C. De plakvallen moeten geplaatst
worden bij160 en950 graaddagen voor respectievelijk de eerste entweede vlucht.
Het verband tussen hetaantal gevangen vliegenen
de schade vertoont een grote variatie. Van belangis
dat pas schade isgeconstateerd bijmeer dan 20 en
8 vliegen perval perweek respectievelijk bijdeeerste en tweede vlucht.
Naarmate de afstand totde perceelsrand toeneemt,
is deaantasting lager. Bijhoge schade aan derand
is de indringing in hetveld groter dan bij lage schades aande rand. Eenbespuiting meteen larvemiddel uitsluitend langs de perceelsrand (18-24 meter)is
alleen verantwoord bij een populatiedichtheid net
bovende schadedrempel.
Na 1992 werd eenvoorlopige strategie van geleide
bestrijding opgesteld dierekening hield met dezaaien oogstdatum vanhetbetreffende perceel, deveiligheidstermijn en het aantal gevangen vliegen per
val per week. Ditsysteem isin1993 en1994 op een
groot aantal percelen getest en daarna bijgesteld.
Het systeem houdt rekening metzaai- enoogsttijd,
bestrijdingsmethode, veiligheidstermijn en schadedrempels.
De effectiviteit van de behandelingsmethode tegen
de wortelvlieg kon indepraktijk niet gemeten worden
omdat er te weinig percelen waren met voldoende
wortelvliegen (zie derde artikel). Wel bleek datde
hoeveelheid gebruikte insekticide in de praktijkwas
gedaald tot 30% vande hoeveelheid in 1984-1988,
door gebruik van zaadcoating, rijenbehandeling en
eenmalige behandelingen. Dit kannogverder dalen

door de invoering vande geleide bestrijding, terwijl
de belasting vanhet milieu ooknogverder beperkt
kan worden door dekeuze vanmiddelen enmethode.
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Summary
In 1992and1993observations were carried out during field trials throughout th Netherlands. In 1992
more than 3% ofthe untreated crop was affected on
5 ofthe 60fields sampled and in 1993on 17ofthe
109 fields sampled. Of these, 0 and9 respectively
were normal fields.
Thetime tostartplacing thesticky traps canbede
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terminedbyentering temperature data from 1 February in the occurence model developed in Engeland
by H.R.I. Wellesboume. Thismodel gives adescription (prediction) of the flight, taking into accountthe
sowing date, population density andwhether ornot
the fields are isolated (search time). Thetemperature
data should be carried outuntiljust before the flight.
From 1February, an accumulated heat unit can be
used of the average 24 hour temperature above
6°C. The sticky traps should beplaced in thecase
of 160and950 degree days forthe first and second
flightsrespectively.
The relationship between the number of flies caught
and the damage found shows considerable variation.
It is significant that damage wasonly found inthe
case of more than 20and8 flies per trapperweek
in the case ofthe first and second flights respectivelyAs the distance from the edge ofthe field increases,
the damage islower.If there isa high level ofdamage at the edge, penetration in the field is greater
than inthecase oflow damage atthe edge. Control
of the larvae with aninsecticide only along the edge
of the field (18-24 metres) is only effective whenthe
population density is just above thedamage threshold.
After 1992aprovisional strategy ofsupervised control was formulated which took account ofthe sowing
and harvesting dates of the field in question, the
safetyperiod and the number offlies caughtpertrap
per week. Thissystem was tested in 1993and 1994
onalarge number offields and was then adjusted.
The system takes account ofsowing andharvesting
times, themethod of control, safety period and damage thresholds.

Ontwikkeling van eensysteem van geleide bestrijding van de
wortelvlieg (Psila rosae F.) inpeen
II. Verbetering van de waarnemingsmethode van de wortelvlieg
Development ofasystemofsupervised controlofcarrotrootfly(Psila rosaeF.)in carrot
II.Improvement ofthemethodofdetection of the carrotrootfly
ing. J.A. Schoneveld,A.Ester PAGV,enG.Koot, PD

1. Invloed van de windrichting op
het vangenvandevliegen

luwte verblijft. De vangsten met draaiende plakval
zijn in 1993 en 1994 vergeleken met die vande
vaste plakval.

Inleiding

Proefopzet

Uit onderzoek van Finch enCollier (1990) bleekdat
de wortelvlieg het beste gevangen kan worden op de
onderkant van de plakval (Rebell), wanneer deze
onder een hoek van 45graden tenopzichte van het
gewas wordt geplaatst. Aangezien demeeste andere
insekten, onder andere ook nachtvlinders, op de
bovenkant vande plakval terecht komen, is het determineren vandeze onderkant eenvoudiger. Om de
nachtvlinders te weren, wordt in Scandinavië een
nylon net rondom de plakval geplaatst. Door eenzijdig deonderkant te gebruiken, wordt ookde invloed
van veel zonneschijn opde lijm aande bovenkant
van de plakval voorkomen. Wel kan aanklevende
grond bij regen of wind de onderkant in ernstige
mate bevuilen, wanneer nog onvoldoende loof van
peen aanwezig is. Het eenzijdig gebruiken vande
plakval heeft naast deze voordelen ookhetvoordeel
van lagere kosten.
Bij het begin vande eerste vlucht in 1992zijn ter
controle eerst beide zijden vande plakval gebruikt.
Daarbij bleken soms meer vliegen aan debovenkant
dan aan deonderkant gevangen teworden, mogelijk
onder invloed vande heersende windrichting. Daarom zijn in 1992 opeen perceel met voldoende infectiedruk waarnemingen gedaan teneinde nate gaan
of deoorzaak gezocht moest worden inde windrichting. Dit bleek inderdaad het geval. Vervolgens is
een standaard metwindvaan ontwikkeld, die ervoor
zorgt dat de onderzijde vande plakval altijd inde

De waarnemingen zijn verricht op een perceel in
Lelystad waar op4 maart 1992 hetrasPanther was
gezaaid op ruggen op een afstand van75cm. Op
vijf plaatsen is gedurende een week metvariërende
windrichtingen elke dag hetaantal vliegen geteldop
beide zijde vanzesplakvallen, 15x 21 cm (Rebell
CA-8820 Wädeswill, Zwitserland).
De plakvallen werden net boven het loof geplaatst,
drie opdeaswest-oost endrie opdeasnoord-zuid.
Van de drie plakvallen werd er één verticaal gezet
en twee onder een hoek van 45graden ten opzichte
van het gewas, éénmetdebovenkant naar het westen of noorden gericht en de onderkant naar het
oosten of zuiden enéénmetdebovenkant naarhet
oosten ofzuiden endeonderkant naar het westenof
noorden.
In juni 1993is eeneenvoudige constructie bedacht
om deonderste plakvalzijde altijd uitdewind te houden (luwe zijde 45 graden naar het gewas gericht).
De plakval wordt met een klem aan een plastic pijpje
bevestigd. Bovenin het plastic pijpje is een ijzeren
bout metschroef geklemd. Hieraan wordt een windvaan van gegalvaniseerd ijzer met een tweede
schroef vastgezet. Dit geheel draait omeen ijzeren
staaf, van boven voorzien van een scherpe punt.
De vangsten aan wortelvliegen van de draaiende
plakval onder eenhoek van 45graden zijn vergeleken metdie vande vast opgestelde plakval onder
een hoek van 45graden, met debovenkant naarhet
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westen en de onderkant naar het oosten gericht,
circa 10 cm boven het gewas. In 1993tijdens de
tweede vlucht optien percelen inéén herhaling en in
1994 gedurende deeerste vlucht opvijf percelen in
twee totvijf herhalingen, waarbij opdrie percelende
draaiende plakval nog isonderscheiden intweezijdig
en eenzijdig (de bovenkant afgedekt met plastic folie)
vliegen vangen.

Resultaten
Invloedwindrichting enstandvan deplakval
Gedurende dewaamemingsweek was dewindkracht
vrij sterk, tussen 3tot 5 Beaufort. Opde eerste en
derde dag was dewindrichting veranderlijk, detweede dag overwegend zuid, de vierde tot en metde
vijfde dag overwegend noord en de laatste dag
kwam de wind uit het oosten. Er bleek een invloed
van dewindrichting te bestaan ophetaantal gevangen vliegen per plakvalzijde. De gegevens zijn vervolgens gerangschikt naar deheersende windrichting

per dag volgens deposities intabel 95. Hieruit
dat aan deluwe kant (code 2,4en6) meer vliegen
zijn gevangen dan aan dewindkant (code 1, 3en 5),
wanneer de as van de plakvallen parallel aande
windrichting staan. Wanneer deasvan deplakvallen
haaks opdewindrichting staan, isergemiddeld weinigverschil.
Gemiddeld over de gehele eerste week zijn er minder vliegen gevangen opderechtopstaande plakvallen (code 3 en4,code 9 en10)danop schuingeplaatste plakvallen. Onafhankelijk van de windrichting
is opeenschuine plakval 14,9:8,2= 1,8 keerzoveel gevangen als op de rechtopstaande plakval.
Bij eenschuine stand vanaf dewindrichting (code 1
en 2) worden 17,2: 8,2 = 2,1 keer zoveel vliegen
gevangen.
Bij de schuine stand vanaf de windrichting worden
meer vliegen gevangen aande onderkant (code 2,
luwe zijde) danaande bovenkant (code 1, windzijde). Wordt detopvandevalindewindrichtinggeplaatst danworden opdeonderkant (code 5,windzijde) minder vliegen gevangen dan opde bovenaknt
(code 6,luwe zijde). De luwte speelt dus een grotere
rol dandeonder- ofbovenkant vande plakval.

Tabel 95. Aantal gevangen wortelvliegen perdag perplakvalzijde afhankelijk van depositie tenopzichte van deheersende windrichting.
code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1)

h
h
v
v
h
h
h
h
v
v
h
h

windzijde boven
luwe zijde onder
windzijde
luwe zijde
windzijde onder
luwe zijde boven
90° t.o.v. windrichting boven
90° t.o.v. windrichting onder
90° t.o.v. windrichting
90° t.o.v. windrichting
90° t.o.v. windrichting onder
90° t.o.v. windrichting boven

gemiddeld rechtop
gemiddeld onder hoek van 45°
1)

aantal getelde vliegenper plakvalzijde per dag na
overheersende windrichting

positie plakval ten opzichte
van de windrichting
15/5
zuid

17/5
noord

18/5
noord

19/5
noord

13,5
22,4

5,0
13,8

4,8

1,4

11,6
16,2
21,4
12,6
10,6

10,4

4,6
4,0

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

2,2
6,0
1,8
2,8
2,8
1,0
2,2
2,4
1,4
1,4
1,6
3,2

4,2
9,0
2,6
7,0
5,0
7,8
3,8
8.8
0,4
3,2
3.4
4,4

20,5

6,6

3,6
8,8
10,8
11,6

20/5
oost

1,8
8,0
0,6
4,8
2,2
2,8
1,6
6,0
4,4
2,0
4,2
9,0

gem.
valzijde

gem.
valzijde

5,4

17,2

11,9

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

-

14,3
14,1

-

6,8

-

14,0

-

8,2

h=onder hoek van 45°;v = verticaal
LSD (P=0.05)gemiddeld aantal vliegen perdag: 1,6;gemiddeld aantal vliegen pervalzijde: 2,5; positie xdag, horizontaal: 5,5; diagonaal
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-

9,6

14,9

Wanneer de onderkant bij een schuine stand (plakval
2) altijd aan de luwe zijde gehouden kan worden,
wordt alleen op deze ene zijde 11,9 :1/2 (9,6 + 6,8)
= 1,44keer zoveel gevangen als op twee zijden van
een rechtopstaande plakval.
Gedurende de rest van de eerste vlucht in 1992, met
wisselende windrichting, bleek de schuine plakval
geplaatst met de bovenkant naar het westen en de
onderkant naar het oosten 1,4 keer meer vliegen te
vangen dan een rechtopstaande val. Daarbij zijn
echter evenveel vliegen op de onderzijde als op de
bovenzijde gevangen.
Gedurende de tweede vlucht in 1992 zijn de plakvallen op 22 praktijkpercelen schuin geplaatst met de
bovenkant naar het westen en de onderkant naar het
oosten en tweezijdig geteld. Daarbij bleek dat 75%
van het totaal aantal gevangen vliegen aan de onderkant zat.
Gedurende de tweede vlucht in 1993 werden op de
vaste plakval op de onderkant en bovenkant respectievelijk 741 en 158 vliegen gevangen en bij de
draaiende plakval respectievelijk 762 en 132. Dit
niet-betrouwbare verschil wordt veroorzaakt door de
heersende windrichting die gedurende de hele periode uit west, zuidwest en noordwest kwam, waardoor
de onderzijde van de vaste plakval ook altijd in de
luwte stond.
De draaiende beweging van de val heelt in ieder
geval geen nadelig effect gehad op het aantal gevangen vliegen. De stand van de draaiende plakval
moet precies verticaal zijn en de wind moet enige
kracht hebben (> 2 Beaufort) om de val goed te laten functioneren.
Gedurende de eerste vlucht van 1994 van half mei
tot beginjuli was dewindrichting zeer gevarieerd.
Er is geen verschil in het aantal gevangen vliegen op
de bovenkant van de draaiende of vaste plakval. In
totaal zijn op de tweezijdig draaiende plakvallen de
meeste vliegen gevangen, gevolgd door de tweezijdig vaste val en de eenzijdig draaiende plakval. Deze laatste is zo laag door het ontbreken van het aantal gevangen vliegen op de bovenkant. Het aantal
vliegen op de bovenkant is echter niet zo interessant
omdat het er om gaat betrouwbaar eenzijdig te van-

gen.
Er was gemiddeld geen verschil tussen het aantal
gevangen vliegen op de onderkant van de draaiende
plakval bij eenzijdig (D1) of tweezijdig gebruik (D2),
respectievelijk 137 en 146 vliegen. Op de onderzijde
van de draaiende plakval zijn betrouwbaar meer
vliegen gevangen dan op de onderzijde van de vast
opgestelde plakval (20%meer) (tabel96).
De vangsten op de onderzijde van de draaiende
plakval (D2) zijn van week 18 tot en met week 24
gemiddeld hoger dan op de onderzijde van de vaste
plakval (V2) met een maximum van 167% in week
19 (tabel 96). Daarna zijn ze iets lager.
Per perceel is er wat meer variatie, maar de omslag
na week 24 komt in grote lijnen wel overeen. Op
perceel 312 waren (tabel 96) de plakvallen zo geplaatst dat de tweezijdig draaiende plakvallen (D) gemiddeld iets verder van de rand van het perceel
stonden waardoor ze in het nadeel verkeerden.Vandaar dat daar de vergelijking is gemaakt met de
eenzijdig gevangen plakval (D1).

Discussie
Overeenkomstig de resultaten van Finch en Collier
bleek in dit onderzoek dat de Rebell-plakval geplaatst onder een hoek van 45 graden ten opzichte
van het gewas ongeveer twee keer zoveel vliegen
bleek te vangen dan een verticaal staande plakval.
Bij een vrij krachtige wind bevinden de vliegen zich
echter aan de luwe kant. Afhankelijk van de windrichting ten opzichte van de plakval is dit aan de
boven- of aan de onderzijde. Door de plakval aan
een standaard met windvaan te bevestigen, kan de
onderzijde altijd aande luwe zijde gehouden worden.
Op deze manier is de plakval eenzijdig te gebruiken.
Grote verschillen tussen het aantal gevangen vliegen
op de onderkant van de draaiende en vaste opstelling van de plakval mogen verwacht worden bij:
- Perioden tussen de tellingen met vrij harde oostelijke wind. In de eerste week van de eerste vlucht
in 1992 bleek dat het verschil vooral veroorzaakt
wordt tussen westelijke en oostelijke wind. Bij zijwind uit de noordelijke of zuidelijke richting is het
verschil al veel minder groot.
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- Vrij harde wind, omdat bij windstil weer weinig
sprake isvan windzijde enluwe zijde van deplakval. Bovendien moet dewind enige kracht hebben
om de draaiende plakval in de juiste richting te
plaatsen vooral alsdestandaard niet precies verticaal is geplaatst. Door hetgewicht van de plakval
is deze anders geneigd naar de laagste stand te
gaanstaan.
- Hetsamenvallen vande periode tussen detellingen meteenveranderde windrichting; alsdit precies samenvalt, is het verschil het grootst. Wanneer de wind uit verschillende richtingen waait
gedurende de periode tussen de tellingen danis
de kans opgrote verschillen veel kleiner.
Bij variërende windrichtingen tijdens deeerste vlucht
in 1994blijkt dat de onderzijde vaneen draaiende
plakval gemiddeld betrouwbaar meer vliegen vangt
dan bij eenvaste opstelling, waarbij de top, in verband metde overheersende westelijke windrichting
in Nederland, de bovenkant naar hetwesten en de
onderkant naar het oosten isgericht. De mate waarin
is echter nogal variabel zowel per perceel alsper
week.
De variatie per perceel kaneengevolg zijn van de
normale vrij grote variatie perplakval, deplaatsvan
de vallen inhetveld tenopzichte van beschuttingen
bron vande vliegen, het voldoende zuiver plaatsen
van dedraaiende plakval endeafwijkende windrichting inderegio.
De variatie perweek wordt vermoedelijk veroorzaakt
door de heersende windrichting gedurende de week.
Alleen bijduidelijke perioden met vrij harde oostelijke
wind mag verwacht worden datopdeonderkantvan
de draaiende plakval meer vliegen gevangen worden
dan bijdevaste opstelling.Ditisvermoedelijk ook de
reden dathet verschil gemiddeld over dehele eerste
vlucht beperktis.
De vangsten op de onderzijde van een draaiende
plakval bleken betrouwbaarder dan opdeonderzijde
van eenvaste plakval bijwind uit het oosten ofuit
variërende richtingen met een kracht groter dan circa
twee Beaufort. Hierdoor kan de plakval tweemaal
gebruikt worden en zijn dekosten voor devallen met

50% verlaagd. De kosten voor de standaards zijn
echter hoger. Detijd voor het determineren van de
vliegen isveel lager door veel minder andere insekten op de plakzijde en de lijm wordt minder beïnvloed door dezon. Devalmagniet te laag worden
geplaatst, wanneer de grond nog onvoldoende met
blad isbedekt, vanwege kans opbevuiling met grond
bij regen ofwind.

2. Vangstcapaciteit gedurende een
week
Om deplakvallen tebeoordelen ophun vangstcapaciteit gedurende deweek zijn waarnemingen verricht
gedurende de eerste vlucht in 1992 opdrie plakvallen, één verticaal met dezijden west-oost, één verticaal met de zijden noord-west en één onder een
hoek van 45 graden met de bovenkant naar het
westen endeonderkant naar hetoosten gericht.De
tellingen vonden cumulatief plaats op de tweede,
vijfde en zevende dag na plaatsing.

Resultaten
Het aantal gevangen vliegen perdeelweek is weergegeven intabel 97.
Gedurende de eerste week vande vlucht loopthet
aantal vliegen in de loop vandeweek op (opbouw
populatie). Daarna ishetaantal vliegen nadetweede dag lager dan deeerste twee dagen (afbouwpopulatie). Hetbegin vandeweek isechter aanzienlijk
hoger dan het laatste deel van de week ervoor.
Daaruit kan geconcludeerd wordendat de vangcapaciteit vandeplakval indeloop van deweek afneemt.

Bespreking
Gedurende de waarnemingsperiode was het droog
en zonnig waardoor soms de lijm op de plakvallen
begon te vloeien en er soms ooksprake was van
aanklevende gronddeeltjes (nog geen volledige
grondbedekking door gewas). Bovendien werd de
vangstcapaciteit in de loop van de week beperkt
door het toenemend aantal insekten opdeplakvallen.
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Tabel97. Gemiddeldaantalvliegenperplakval,perdaggedurendeéénweektijdens deeerstevluchtin1992.
weeknr.

gemiddeld

dagen naplaatsing
1 en 2

20
21
22
23
24
25
totaal
gemiddeld

3,3
12,5

6,3
2,9
1,6
0,1
26,7

4,5

2,2
21,7
14,7
4,8
1,7
0,3

6 en 7

3, 4 en 5
a
b
b
b
a
b

2,0
9,8
2,7
1,4
1,8
0,1

45,4 b
7,6 b

a
a
a
a
a
a

17,8 a
2,8 a

6,6
7,3
3,5
1,4
1,3
0,1

b
a
a
a
a
a

20,2 a
3,4 a

Verschillende lettersgeven betrouwbareverschillen weer (horizontaal) bijP=0.05.

Aangenomen wordt dat onder minder ongunstige
omstandigheden de plakvallen een week gebruikt
kunnen worden. Alleen bij stuiven van de grond
moeten ze eerder vervangen worden. In verband
hiermee moet de plakval in eenjong gewas niet te
laag (> 20 cm) geplaatst worden om opspattende
grond tevoorkomen.

3. Vergelijking vangsten aan de
randof 5 meter inhet perceel
Inleiding
Sedert hetbegin vandewaarnemingen in 1992 zijn
de plakvallen altijd vijf meter vanaf de rand van de
wortelen in het perceel geplaatst. Bij monstemame
van deschade bleek dataan derand vaak een grotere aantasting optreedt. Hierdoor rees hetvermoeden dataan derand eerder enmeer vliegen gevangen zouden worden danopvijf meter inhetperceel
en dat daardoor eerder de aanwezigheid van vliegen
gesignaleerd zou kunnen worden, watde betrouwbaarheid vandevangsten zou kunnen verbeteren.

Proefopzet
Tijdens detweede vlucht (week 31 totenmet40) in
1994 zijn op vier percelen plakvallen aan de rand
(0,50-0,75 cm) en op vijf meter vanaf de randgeplaatst in twee totzes herhalingen. Opéénvan de
vier percelen zijn de waarnemingen niet bij peen,
maar bij knolselderij uitgevoerd.
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Resultaat
In tabel 98 zijn de resultaten per perceel enper
week vermeld. Daaruit blijkt datopdedrie peenpercelen aande rand gemiddeld ongeveer 1,5 tot2,5
keer zoveel vliegen worden gevangen dan op vijf
meter afstand. Het perceel 316is drie keer behandeld met dimethoaat waardoor het randeffect nog
versterkt kan zijn.
Op het perceel metknolselderij (313) werden minder
vliegen aanderand gevangen. Ofdit komt doorde
lossere loofstructuur bijdit gewas of dater een andere factor in hetspel is (luwte van erfbeplanting) is
niet bekend.
Op perceel 316 was sprake van een ongelijke populatiedichtheid op de verschillende meetpunten. De
hoogste dichtheid werd gemeten ten noordoosten
van eenveldje venkel (zuidwesten wind) opde waarnemingspunten 1 en 2 gevolgd door 5, 3, 6 en4
(tabel 99).De hoekpunten 5 en 6 hebben blijkbaar
een voorkeur boven 3 en 4. Het grootste verschil
(5,1 keer) tussen rand enopvijf meter afstand wordt
gevonden bijwaarnemingspunt 1 (hoogste dichtheid)
gevolgd door 2,5en6 met drie keer hetaantal vliegen. Het midden (3 en 4) van het veld scoort het
laagste verschil. Ookis inde tabel te zien dat aan
de rand van hetperceel op waarnemingspunt 1en 2
in week 31 al een redelijk aantal vliegen wordtgevangen, terwijl zich dit op vijf meter afstand twee
weken later manifesteert. Dit voorbeeld geeft ook
aandat bijtwijfel over de plaats vandeplakvallenop
een perceel, de plakvallen eerst gespreid geplaatst
kunnen worden totdat duidelijk is waar de meeste
vliegen worden gevangen.

Tabel 98. Vergelijking van het aantal gevangen vliegen per val op 0,50-0,75 meter en 5 meter vanaf de rand van het gewas.
313 1)

perceel
aantal herhalingen
afstand in meters

316 2 »

315
L

2

406
4

6

0,5

5

0,75

5

31

6

3

32

4,5

3,5

1,2

0,8

0,5

0

0,3

3,0

2,7

33

14,5

20,5

2,2

34

30

60

1,7
8,8

0,5

23,7

3,8

3,2

4,5

50,5

13,2

6,0

1,2
3,0

35

82

101

36

7

11

10,3

2,5

72,3

33,8

0,5

0,8

9,8

6,5

6,3

1,5

0,8

1

5,3

1,7

9,0
5,2

37

1,5

4,5

0,5

0,5

4,0

0,8

38,7

12,5

1,7
0,3

38
39

1,5
9,5

12,0

3,0

1,5

13,0

5,8

0

40

3,5

0

4,0

1,5

0

10,5

6,2

0

0

216,5

45,5

20,5

256,5

89,7

16,0

10,0

a

b

a

b

a

b

0,75

5

0,75

5

3,5
30,2

week

totaal
significantie (P =0.05)
''
'

160
b

-

a

-

0

Knolselderij.
Perceel drie maal behandeld met dimethoaat.

Conclusie
Op 75cminhetperceel peen worden gemiddeld 1,5
tot 2,5keer zoveel vliegen gevangen alsopvijfmeter afstand inhetperceel. Deinvasie van wortelvliegen kan op deze plaats eerder gesignaleerdworden.
Bij twijfel over de plaats vande plakvallen op het
perceel kunnen deze eerst gespreid geplaatst worden totduidelijk wordt waar de meeste vliegen verwacht mogenworden.

4. Plaatsen van de plakval boven
of tussen het loof bij de teelt van
peen op ruggen met een afstand
van75 cm
Inleiding
In 1993 werd in Noord-Holland enWest-Brabantop
drie percelen een schade van meer dan drie procent
waargenomen, zonder overschrijding van deschadedrempel vanhet aantal vliegen. Optwee percelen
kanditeen gevolg zijn van een bemonstering op een
laag (nat)gedeelte vanhetveld. Eenandere mogelijkheid isdatbijeen teelt met een ruime rijenafstand

(75 cm)devliegen meer tussen derijen voorkomen
dan boven hetloof zoals bijeengesloten loofbedekking isvastgesteld. Daarom zijn bijdetweede vlucht
in 1994op negen percelen paarsgewijs plakvallen
boven entussen hetloof geplaatst.

Proefopzet
De plakvallen zijn paarsgewijs opeen50cmtot5
meter van elkaar geplaatst midden op de rug en
tussen derug. Deplakvallen midden opderugwerden elke week op10cmboven hetloof geplaatst.
Tussen deruggen zijn debovenkant van de plakvallen ongeveer gelijk gehouden met debovenkantvan
het loof. Het hoogteverschil van de plakvallen is
daardoor circa 25cm geweest. Dieper plaatsen van
de plakvallen tussen de ruggen bleek minder goed.
Op enkele controleplakvallen werden devliegendan
alleen ophetbovenste gedeelte vandeplakval gevangen.
Het wasdebedoeling omdevergelijking alleen met
draaiende plakvallen te maken. Het effect van de
draaiende plakval tussen derugbleek echter teniet
te worden gedaan door het vastzetten van deze
plakval door hetloof, datdoor regen enwind naar
beneden ennaar de plakval wordt bewogen.
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Tabel 99. Vergelijking vanhetaantal gevangen vliegen pervalop0,75 en5 meter vanaf de rand vande peen opzeswaamemingspunten opperceel316.

1

waarnemingspunt
afstandinmeter

0,75

2

4

3

5

0,75

5

0
2
8
29
33
6
5
16
6
7

7
63
42
49
109
16
7
45
17
28

1
3
7
20
50
10
3
14
8
10

112

383

0,75

6

5

5

0,75

5

0
4
2
12
43
4
6
16
6
5

1
3
4
9
37
3
3
16
7
11

1
3
3
9
36
6
2
10
9
8

3
29
20
44
54
4
3
47
16
1

98

94

87

221

5

0,75

5

0,75

week

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

8
73
66
144
141
17
11
72
27
18

totaal
0,75:5meter
schade%

577
45,1

126
3,0

5,1
3,9

36,0

8,0

Schade midden over perceel tussen plaats 1en 2:0,75 meter :
0,75 meter = 17;op5 meter = 8,0%.

Op een aantal percelen isdedraaiende plakval vervangen door een vaste plakval die zowel aande
onderzijde als aan de bovenzijde is geteld (tabel
100). Opde meeste percelen is de vergelijking gemaakt op vijt meter afstand van de rand vande
peen. In enkele gevallen isdevergelijking ook op 50
cm enalleen op 50 cm gemaakt (zie tabel 100).

Resultaten
In tabel 100worden de resultaten per perceel vermeld vanhettotaal aantal vliegen perplakval gedurende detweede vlucht.
Er zijn geen betrouwbare verschillen gevonden tussen het plaatsen van de plakvallen op de rugof
tussen de rug. Ookhettellen vandeboven- en onderzijde van detussen deruggen geplaatste plakvallen bleek geen betrouwbaar effect te hebben. Op
perceel 316 waar nog een verschil aanwezig is,
wordt dit vooral veroorzaakt doordat de plakvallen
tussen de ruggen gemiddeld iets dichter bijde rand
van hetperceel stonden dande plakvallen bovenop
de ruggen.
Gedurende de vlucht kwam het in sommige weken
wel voor dattussen de ruggen meer vliegen werden
gevangen dan opderug. Daarin was echter overde
percelen en vangstweken geen systematiek teont-

144

1
8
3
40
43
8
6
30
7
2
148
1,5
18,0

12,9

14,9

1
5
7
17
50
6
1
22
4
3

77

116

23,0

0
4
1
1
15
2
2
8
2
3
38
3,0

2,9

1,1
18,8

1
2
2
8
26
10
9
11
4
4

16,1

14,3

7,0

22,0; 5 meter = 11,7; tussen plaats 3en4 = 3,9;tussen plaats 5 en6:

dekken, bijvoorbeeld in weken met veel of weinig
wind.

Bespreking
De plaats van deplakval boven opderugof tussen
de rug bleek statistisch van geen invloed ophet
aantal gevangen vliegen oponderzijde of onderzijde
en bovenzijde vandeplakval.
Een draaiende plakval boven hetloof ishetbetrouwbaarste wanneer de plakval eenzijdig wordt gebruikt.

Samenvatting
De wortelvlieg wordt meer (2x) gevangen op de
onderkant van een plakval (Rebell), wanneer deze
net boven het loof, onder eenhoek van45 graden
ten opzichte van hetgewas wordt geplaatst (Collier).
Bovendien is het determineren eenvoudiger door
minder hinder van andere insekten dievooral op de
bovenkant van deplakval gevangen worden.
Tijdens hetonderzoek bleek datalsdeonderkant in
de wind staat, juist opdebovenkant (luwe zijde)van
de plakval meer vliegen worden gevangen. Doorde
plakval te bevestigen aaneenstandaard metwindvaan, kandeonderkant vandeplakval altijd in de

Tabel 100. Totaal aantal gevangen vliegen per plakval tijdens tweede vlucht van de wortelvlieg in 1994 waarbij de plakvallen boven het
loofentussenhetloofzijngeplaatst bijeenpeenteeltopruggenvan75cm afstand.
code 1 '
perceel
315
316
405
406
504
505
506
507
508

aantal
herhalingen
6
6
3
4
2
3
3
3
3

afstandin

boven
de rug

tussen
de rug

2

3
3
2
3
2
1
1
1
1

onderzijdeplakv; il

perceel
(m)

boven
de rug

tussen
de rug

1 +5
1
1 +5
5
5
5
5
5
5

34
256
23
13
61
16
29
36
25

26
216
17
10
53
9
24
38
17

75,1
54,8

62,9
45,9

gemiddeld3)
gemiddeldover perceelgemiddelde

2|

11

1=draaiend,alleenonderzijde(D1);2=draaiend,onder enbovenzijde (D2);3=vast,onderenbovenzijde(V3).
Dewaarnemingentussenderuggenzijnbevoordeelddoor degeringereafstandtotdeperceelsrand.
3) Rekening houdendmetaantalherhalingen perperceel.
2)

luwte gehouden worden enisdaardoor betrouwbaarder bijeenzijdig gebruik van deplakval (helft vande
kosten).
De vangstcapaciteit vande plakval neemt inde tijd
af door minder effectiviteit vande lijm (zonenregen), vervuiling door andere insekten engronddeeltjes meegenomen door opspattend regenwater of
door de wind (stuiven). De vervuiling door andere
insekten wordt aanzienlijk teruggebracht als alleen
de onderkant wordt gebruikt, waarbij ookde invloed
vandezon (vloeien van de lijm) teniet wordt gedaan.
Het opspatten van regenwater wordt juist bij het
gebruiken van de onderkant verergert. Het komt
alleen voor bijhetbegin van deeerste vlucht, omdat
dan degrond nogonvoldoende bedekt is. De plakvallen moeten daarom niet lager geplaatst worden
dan 20 cm. Bij stuiven van de grond moeten de
plakvallen binnen een week verwisseld worden.
Gedurende de tweede vlucht is op vier percelen in
twee tot zes herhalingen een vergelijking gemaakt
van hettijdstip ende hoeveelheid vliegen gevangen
op 0,5-0,75 meter en5 meter in hetpeenveld.Aan
de rand werden 1,5 tot2,5 keer zoveel vliegengevangen dan op5 meter van derand. Deinvasievan
wortelvliegen wordt ook eerder gesignaleerd. Bij
twijfel over de plaats vande vallen op het perceel
kunnen deze eerst verspreid geplaatst worden totdat

duidelijk wordt waar de meeste vliegen wordengevangen.
Ook zijn tijdens detweede vlucht opnegen percelen
in twee tot zes herhalingen paarsgewijze plakvallen
geplaatst boven het loof ophet midden vande rug
en tussen de ruggen metde bovenkant vande val
ongeveer op gelijke hoogte metde bovenkant van
het loof. Tussen de ruggen kunnen geen draaiende
vallen gebruikt worden, omdat het loof aandeval
blijft plakken bij wind en regen. Er bleek geenbetrouwbaar verschil tussen beide methodes. Een
draaiende val boven het gewas lijkt het meestbetrouwbaar en goedkoopst.
Tijdens dewaarnemingen op enkele percelen, waar
de bron van devliegen bekend was, werd geconstateerd dat het aantal vliegen uit de richting vande
bron hoger wasdanvanandere gedeelten van het
perceel. Methet plaatsen vande plakvallen op het
perceel moet ook hiermee rekening worden gehouden.
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Summary
More (2x)carrot fliesare caught on the lower surface
of a sticky trap (Rebell)ifitisplaced above thefoliage at an angle of 45degrees to thecrop (Collier).
Determination of the number of flies is easier since
there is less hindrance from other insects which are
mainly caught on the upper surface ofthe sticky trap.
During thestudy is was shown that if the underside
is in the wind, more flies are caught on theupper
side (sheltered side) of the sticky trap. Byfixingthe
sticky trap onastandard withawindvane, the underside ofthe trap can always bekept sheltered and is
therefore more reliable in thecase of onesideduse
of thesticky trap (half the cost). In2to6replications
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at four sites during thesecond flight, a comparison
was made in 1994 of thetime andnumber offlies
caught at a distance of 0.5-0.75 metres and5 metres in the carrot field. 1.5to 2.5 times more flies
were caught at the edge than at a distance of 5
metres from theedge. The invasion ofcarrot fliesis
also detected earlier. In case there is any doubt
regarding the right place toput the traps inthe field,
the traps can first bedistributed throughout the field
in order todetermine the highestpopulation density.
During thesecond flight, sticky traps were also placed in pairs in two to 6 replications on nine sites
above thefoliage inthemiddle of the ridge and between the ridge with theupper surface ofthe trapat
aproximately thesame height as the upper surface
of the foliage. Pivoting traps cannotbe usedbetween
the ridges because thefoliage sticks to the trap in
wind and rain. There appeared to be no reliable
difference between thetwo methods. A pivoting trap
above thecrop seems tobethecheapest and most
reliable.
During observationsatcertain sites where the source
of the flies was known, it was observed that the
number of flies coming from thesource was higher
than that from other parts of the field. This should
therefore also be taken into account when installing
the sticky trapsinthefield.

Ontwikkeling van een systeem van geleide bestrijding van de
wortelvlieg (Psila rosae F.) inpeen
III. Bestrijding van de wortelvlieg
Development ofasystemofsupervised controlofthecarrotrootfly(Psila rosaeF.)in carrot
III.Control ofthecarrotrootfly
ing. J.A. Schoneveld enA.Ester PAGV

Inleiding
Bijdegeleide bestrijding van de wortelvlieg doet zich
het probleem voor datdeveiligheidstermijn vanacht
weken bijdehuidige middelen tegen delarve telang
is, nog afgezien vande grote hoeveelheid actieve
stof die alsnog gebruikt moet worden ende relatief
hoge kosten.
Er is behoefte aaneen bestrijdingsmiddel met een
korte veiligheidstermijn en een lage hoeveelheid
actieve stof perhameteen geringe kans opresidu.
Daarbij gaan degedachten uit naar middelen die de
vlieg doodt in plaats van de larve. Uit bestaande
kennis vande levenswijze vande wortelvlieg blijkt
dat de vlieg zich vooral ophoudt in de luwte inde
omgeving van een veld met schermbloemigen en
daar paart. Wanneer hetlichtspectrum verandert(na
16.00 - 17.00 uur)vliegen veel vrouwtjes bij zonnig
weer enweinig wind hetwortelperceel inom eieren
te leggen. Spuiten in de avonduren bij windstil en
zonnig weer geeft dus een grote kans om deaanwezige populatie teraken.
Door middel vanplaatsen vannieuwe plakvallen na
de bespuiting kan aangegeven worden ofde populatie voldoende laag is geworden ofdateralsnogeen
bespuiting moet volgen. Ditisonder andere afhankelijk vanhet verloop vande vlucht (temperatuur) en
de populatiedichtheid ophet betreffende perceel.
Het bestrijden vande vlieg in plaats vande larve
heeft uit oogpunt vande levenswijze vandewortelvlieg potentiële mogelijkheden.
Potentiële bestrijdingsmiddelen hiervoor zijn dimethoaat en een(nog)niet toegelaten middel (EXP).Dimethoaat heeft een toelating alsinsektenbestrijdingsmiddel inwortelen. Depotentie van dimethoaat komt
voort uitwaarnemingen oppraktijkpercelen waarmet
dimethoaat tegen de luis werd gespoten, waarnaop

de plakvallen het aantal gevangen wortelvliegen
drastisch terugviel. Bovendien isdimethoaat inZweden het enige toegelaten middel tegen de wortelvlieg. Een bijkomend voordeel van dimethoaat is dat
de op enkele percelen voorkomende wortelmineervlieg tegelijkertijd bestreden wordt enerdusmet de
toepassing van dimethoaat op een aantal percelen
drie insekten (luis + wortelvlieg + wortelmineervlieg)
bestreden kunnen worden met een zeer geringe hoeveelheid actieve stof en een relatief lage milieubelasting.
EXP (niet toegelaten) is een middel meteen zeer
korte veiligheidstermijn eniswerkzaam met een zeer
lage hoeveelheid actieve stof. In Nederland ishet
onder andere toegelaten in kool en graan. In Engeland loopt onderzoek met ditmiddel tegen de wortelvlieg of larve vandewortelvlieg, terwijl dit middel in
Polen voor gebruik tegen de wortelvlieg wordt aanbevolen.
Bovenstaande middelen zijn in1993 en1994op hun
effectiviteit getoetst. In 1993zijn bovendien parathion-methyl en parathion tegen de volwassen vlieg
ingezet alsmede diazinon en chloorfenvinfos als
gewasbehandeling tegen delarve van devlieg.

Onderzoek 1993
Proefopzetenuitvoering
Er zijn twee proefplaatsen gekozen, één opdelichte
zavel op het proefbedrijf vanhet PAGV te Lelystad
en één opveenkoloniale grond ophetbedrijf vande
heer Trip te Exloërveen. Om deonderlinge beïnvloeding op de veldenwaar tegen de vlieg isgespotente
beperken, zijn velden gebruikt van circa 150-200 m2.
Om deze reden konin Lelystad maar één herhaling
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worden aangelegd en in Exloërveen twee herhalingen. Voor de bestrijding van delarve zijn veldjesvan
10 m2gebruikt; deze zijn in Lelystad en Exloërveen
in respectievelijk twee en vier herhalingen aangelegd.
De gekozen objecten zijn vermeld in tabel 101. De
objecten zijn als een gewarde blokkenproef geloot.
De bespuitingen zijn uitgevoerd metde rugspuit; te
Lelystad object AtotenmetD op 22juli, 3augustus,
13 augustus, 25augustus en3september en te Exloërveen op16augustus, 23 augustus, 30 augustus
en 6 september. Te Exloërveen begon het op 9
augustus zo te waaien dat een gewasbespuiting
geen zinhad. Deobjecten E,FenGzijn behandeld
met 500liter water perhawaarbij desproeidopaan
twee zijden van derijopcirca 10cm afstand vande
kop is gehouden, onder of tussen de bladstelen.
Object AtotenmetD+His gespoten met250liter
water perha verneveld over hetgewas. Erisgespoten tussen 14.00 en 16.00 uur.
In Lelystad isop 1juni, nadeeerste vlucht, het ras
Narbonne gezaaid meteen rijenafstand van25cm
en 2,4 miljoen zaden perha.In Exloërveen is Berlanda gezaaid, op 26 april op een rijenafstand van
50 cm en1,6 miljoen zaden perha waarbij deeerste
vlucht is bestreden metchloorfenvinfos alszaadcoating.
In Exloërveen was bekend datereen populatie wor-

telvliegen aanwezig was. Op een afstand van40
meter ten oosten van het proefveld is een vroege
teelt uitgevoerd waarin zich de eerste vlucht heeft
kunnen ontwikkelen. Aandezuidzijde van het proefveld bevindt zich beschutting in de vorm van een
sloot, coniferenhaag en gedeeltelijk van bedrijfsgebouwen.
In Lelystad washet niet zeker of er voldoende vliegen aanwezig zouden zijn op het perceelsgedeelte
naast debedrijfsgebouwen datvroeger als volkstuin
in gebruik was. Erisdaarom op17 februari 600liter
grond vaneen diepte van5-10 cmgehaald van een
in 1992 sterk besmet perceel enin geultjes aan de
rand vanhet perceel uitgestrooid en metgrondbedekt. De populatie kon zich gedurende de eerste
vlucht verder ontwikkelen in een strook peen "van
drie meter breed,die op17 maart isingezaaid.
Naast denatuurlijke beschutting vanhakhout aande
noordkant, zijn om de drie andere zijden drie rijen
maïs gezaaid op2juni 1993.
In Lelystad en Exloërveen is gedurende de vlucht
wekelijks hetaantal vliegen geteld op respectievelijk
8 en 16 Rebell plakvallen. De plakvallen zijn onder
een hoek van 45 graden net boven het loof geplaatst, met bovenkant naar het westen endeonderkant naar het oosten.
In Exloërveen zijn op 15augustus monsters van 50
wortels genomen van deonbehandelde stroken

Tabel 101. Overzichtvandeinsekticidenendegebruiktedoseringenalsgewasbehandeling inpeenin1993.

ob-

werkzamestof

plaats

ject

A
B
C
D
E
F
G
H
I
1)

gehalte

g/i
parathion-methyl
dimethoaat

EXP
parathion
chloorfenvinfos
op kop
diazinonopkop
parathion-methyl
opkop
diazinon
onbehandeld

Lelystad/Exloërveen
Lelystad/Exloërveen
Lelystad/Exloërveen
Lelystad/Exloërveen
Lelystad
Exloërveen
Lelystad
Exloërveen
Lelystad
Exloërveen
Lelystad
Exloërveen

240
400
50
250
240
180
240
180

dosering
l/ha

1,5
0,75
0,15

1,0
12
16
21
30
3
5
21
30
0

totaal
werkzame
stofl/ha
1,8/1,44
1,5/1,2
0,04/0,03
1,25/1,0
2,88
3,84
3,78
5,40
1,44
2,40
3,78
5,40

aantal
bespuitingen
ofdata

5/4
5/4
5/4
5/4
15/7
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3
3

„

1 2»

3
8

m
15/7

8

2/8
13+25/8
9+23/8
15/7

2/8

0

H1opPAGVte Lelystad;H2en H3opbedrijfExloërveen.
Veiligheidstermijnbijtoepassing inspruitkool.Bijtoepassing ingranenvierdagen.
3
' Grondbehandeling inExloërveeneenhogeredoseringdaninLelystadinverbandmethogereorganischestof-gehalte.

2>

veiligheidstermijn
inweken

3
8

<
»_ _

-e

laYSTMI
EXLOËRVEEN

Figuur29. Aantalgevangenwortelvliegenper plakvalte LelystadenExloërveengedurendedetweedevluchtin1993.

naast develdjes voor de bestrijding van delarveom
de mogelijke aantasting voor de tweede vlucht te
bepalen (tabel 103).
Voor de schade vandetweede vlucht is op4 oktober hetproefveld in Exloërveen en Lelystad bemonsterd met 100wortels uit het midden vanelk veld.
Op 15 november is te Lelystad nogmaals bemonsterd met100 wortels per veldje.
Naast de schade door dewortelvlieg isinExloërveen
ook de schade door de wortelmineervlieg {Napomyza
carotae)enandere vreterij bepaald. De schadegegevens zijn geanalyseerd nalog-transformatie. Hiermee
wordt rekening gehouden met hogere variatie bij
hogere schadepercentages.
In Exloërveen is de schade vande wortelvliegmet
en zonder beginschade (eerste vlucht) geanalyseerd.
Rekening houden met de beginschade leverde dit
geen betrouwbaarder beeld op en is hier derhalve
achterwege gelaten.

Resultaten
Aantalen plaats gevangen vliegen
Detweede vlucht begint inLelystad rond 20juli enin
Exloërveen na 26 juli 1993.Dit verschil blijft ook
gedurende het verdere verloop van devlucht aanwezig (figuur 29). Degrootste piek van devlucht valtin
Lelystad tussen 18en25augustus enin Exloërveen
tussen 23en30 augustus. In Exloërveen kan sprake
zijn van een derde vlucht in de tweede helft van
september. Het kan ook een fluctuatie zijn in de
vangsten perweek zoals zich dat bij hetbeginvan
devlucht inLelystad manifesteerde.
In Lelystad worden op het meest oostelijke veldje
(14) meer vliegen gevangen. Mogelijk een gevolg
van de heersende westenwind die de vliegen naar
de beschutting ten oosten van het proefveld transporteert.
In Exloërveen worden meer vliegen gevangen op het
oostelijk en zuidelijk gedeelte van het proefveld,
waarbij de oostelijke bron vande vliegen ende be-
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schade door slakken enaardrupsen (1 tot5%) wordt
niet betrouwbaar beïnvloed door de wortelvliegbehandelingen.

schutting aan de zuidkant een rolspeelt.

Schade
Op 15augustus is deschade door de larve van de
wortelvlieg in Exloërveen al gemiddeld 26% (1642%) en door de wortelmineervlieg 35%(49-76%).
De wortels met schade door wortelvlieg ènwortelmineervlieg zijntotdewortelvliegschade gerekend.
In tabel 102is de schade per object weergegeven
inclusief debeginschade in Exloërveen. Daaruit blijkt
dat de grondbehandeling metdiazinon (F)op beide
proefplaatsen betrouwbaar lagere aantasting geeft.
In Lelystad hebben voorts de objecten A, C enH
een significant lagere aantasting dan onbehandeld.
Mede door degrote variatie zijn in Exloërveen geen
andere behandelingen betrouwbaar afwijkend van
het onbehandelde object.
Op beide proefplaatsen levert object A, C, F enH
betrouwbare verschillen op met het onbehandelde
object.
De schade door delarve van dewortelvlieg isop15
november inLelystad nog flink toegenomen doorhet
lang doorgaan vandetweede vlucht inseptemberen
het opnieuw aanvreten vanwortelen door de larven
na vervelling (tabel 103).
De schade van dewortelmineervlieg islager danhet
onbehandelde object (I = 60%) door eenbespuiting
met diazinon over de kop (F=39%) vandepeenen
door verneveling over het gewas (H=33%). De

Bespreking
De analyse van de resultaten in Exloërveen wordt
bemoeilijkt door het vóórkomen vaneen aantasting
van de eerste vlucht in half augustus, waardoor de
aantasting op4 oktober is beïnvloed door de eerste
en tweede vlucht, terwijl de behandelingen alleen
gericht waren opdetweede vlucht. Een analysevan
de gegevens onder aftrek van de beginaantasting
leverde geen beter resultaat op. Hetlijkt erop datde
bescherming door de zaadcoating metchloorfenvinfos onvoldoende isgeweest. Weliswaar is3,5maand
na het zaaien bemonsterd, maar injuli zijn geen vliegen gevangen envoor schade van detweede vlucht
was hetnog tevroeg. Bovendien iserin Exloërveen
een verloop vandeaantasting over het veld van oost
naar west en van zuid naar noord. Weliswaar zijnde
herhalingen zogelegd dat de analyse mogelijk is van
oost naar west ofvan zuid naar noord, maar inbeide
richtingen isdit niet mogelijk. Bijde analyse nalogtransformatie wordt rekening gehouden met grotere
variatie bijhogere schadepercentages.
Opmerkelijk isdatdegewasbehandeling metchloorfenvinfos, waarbij hetmiddel opde kop van depeen
is gespoten, geen betrouwbaar lagere aantasting
geeft, overeenkomstig resultaten vanA. Ester in de

Tabel 102. Wortelvliegschade perobject Instuks percentage opde proefplaatsen Lelystad enExloërveen bemonsterd op4oktober 1993.
Exloërveen

Lelystad

2 ïerhalingen

herhaling
object

A
B
C
D
E
F
G
H
I
gemiddeld
1

1

2

1
58

.
-

7
4
15
4
34

2
43
32
12
13
14
66

17,6

26,0

-

gemiddeld
1

1 »

58
2 1»

43

3 herhalingen

3

4

5

6

78

-

-

9

-

33
33

5

-

-

22
20
29
13
49

43,5
19,0
29,0
44,0
31,5
12,8
41,0
17,3
35,3

23,9

29,4

-

50

53
49
11
77
30
39

42
8
45
10
43

35
13
12
13
16
10

21,8

48,1

26,8

14,9

19,5
8 "

14
9

1)

25

-

' Geeft aandathetobject verschilt vanI(onbehandeld) nalog-transformatie, bijonbetrouwbaarheid van5%.
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totaal
gemiddeld

1|

gemiddeld
29,3 1)
32,0
20,0 1)
43,7
27,5
11,2 1»
32,0
14,5 1)
40,2
26,8

Tabel 103. Wortelvliegschade perobject instukspercentagete Lelystadop 15november 1993 (tweede bemonstering).
object

%schade

H1

H2

17
65

A
B
C
D
E
F
G
H
I
gemiddeld

.
-

-

21
38
17
18
68

2
54
67
44
32
58
93

34,9

50,0

gemiddeld

gemiddeld

15/11

4/10

17
65
2"
54
44
41
25
38
81
40,8

11>
58
21>
43
20
81»
14
91»
50
21,8

toename

16
7
0
11
24
33
11
29
31
19

Objectverschiltvan I(onbehandeld) nalog-transformatiebijonbetrouwbaarheidvan5%.

jaren 1986-1989 te Breda. Opgemerkt moet worden
dat dehier gebruikte combinatie zaadcoating voorde
eerste vlucht en gewasbehandeling voor de tweede
vlucht metchloorfenvinfos voor de praktijk niet aanbevelenswaardig is in verband metde kans op bodemadaptatie of resistentie vandevlieg. Een gewasbehandeling met chloorfenvinfos zou gebruikt kunnen
worden als bij een zeer vroege zaai ver voor de
eerste vlucht, of eenzaai nade eerste vlucht,een
toepassing vanzaadcoating of granulaat tijdenshet
zaaien niet zinvolis.
Diazinon heeft tot 4 oktober wel gewerkt maar kon
de schade op 15 november in Lelystad niet meer
beperken, mede door de late tweede vlucht.
Parathion-methyl enEXP hadden inLelystad respectievelijk 1 en 2% maar in Exloërveen 43 en 29%
aantasting. Ofditberust optoeval ofte maken heeft
met degrondsoort, kan uitdeze beperkte opzet in de
proef niet worden achterhaald.
EXP heeft ookop15november te Lelystad nog 2%
schade. Parathion-methyl (object A enG)heeftdan
17 en25% aantasting, maar door hetbeperkte aantal herhalingen isditniet significant.
Opmerkelijk is het niet werken vandimethoaatéén
en twee maanden nadelaatste bespuiting. Op praktijkvelden is duidelijk aangetoond dat hetaantalgevangen vliegen na behandeling met dimethoaat drastisch terugloopt en de schade beperkt blijft als voldoende bespuitingen worden uitgevoerd, afhankelijk
van hetverloop vandevlucht. Hetverschil inresultaat kanworden veroorzaakt door het moment van

spuiten. In depraktijk isditgedaan tussen 17.00en
20.00 uur,eentijdstip dat devliegen eieren leggen
en dusop hetveld aanwezig zijn. Eenandere oorzaak kan zijn dat de velden in onze proef nogte
klein zijn en het resultaat te veel beïnvloed wordt
door dewerking op de omliggende veldjes.
In Zweden isdimethoaat hetenige middel dattegen
de wortelvlieg is toegelaten en met succes wordt
toegepast, zij hetin eenhogere dosering van 1-1V2
liter perhameteen gehalte van 50% meteen maximum van vier bespuitingen.

Onderzoek 1994
Proefopzet en uitvoering op vier proefvelden
In deaante leggen proeven iservoor gekozenom
op enkele velden, metpoppen in de grond van de
vorige generatie, peen te zaaien en vóór de vlucht
afzonderlijke veldjes af te dekken met insektengaas
optunnelbogen.
Bij hetverschijnen van devliegen worden deze door
het gaas al of niet bespoten metde in onderzoek
zijnde middelen (tabel 104).
Het vluchtverloop is door middel van plakvallen op
een naastgelegen onbehandeld veld geregistreerd.
Zolang er nog volop vliegen aanwezig zijn, is er
gespoten.
Registratie van de vliegen onder de tunnels met
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insektengaas is niet mogelijk, omdat daarmee de
aanwezige vliegen in deze beperkte ruimte worden
weggevangen.
Door het niet kunnen registreren vande vliegen in
de veldjes onder het insektengaas, vindt er zeer
waarschijnlijk een aantal overbodige bespuitingen
plaats. Wanneer de aanwezige vliegen reeds zijn
gedood energeen nieuwe vliegen meer bijkomen,is
een bespuiting niet nodig.
In de praktijk kanheteffect van debehandelingwel
gemeten worden enhoeft alleen gespoten teworden
als deschadedrempel opnieuw wordt overschreden.
De opgenomen objecten zijn vermeld intabel 104.Er
is eenproef genomen tijdens de eerste en tweede
vlucht opde lichte zavel ophetproefbedrijf van het
PAGV te Lelystad en op een humeuze dalgrond
(12% organische stof) te Exloërveen. Omvoldoende
spuitvloeistof door het insektengaas (1,35 x 1,35
mm) tekrijgen, is600 liter water perhagebruiktmet
20% hogere dosering perha(Ester enVan deZande). Er is altijd inde late namiddag of indeavonduren gespoten met behulp van een rugspuit met
spuitstok, zoveel mogelijk loodrecht op het gaas.
Belendende veldjes werden tijdelijk afgedekt met
dicht folie.
Van telers, die een volledige opgave vande spuitomstandigheden hadden verstrekt, zijn de resultaten
geanalyseerd. Hieruit bleek geen aantoonbaar effect
uit de toegepaste dosering met dimethoaat (0,5 tot
1,5 liter perha; gemiddeld 0,9liter perha). Welvan
invloed bleek het schijnen vande zon.Uit de vele
waarnemingen zijn 28 gevallen bekend waarbijmet
zonnig weer is gespoten. Opdeze 28 percelen werden gedurende gemiddeld 8,8 dagen voorafgaand
aandebespuiting 167vliegen gevangen eninde 4,7

dagen volgende op de bespuiting in totaal 12. In
deze 4,7 dagen konden er,rekening houdend metde
vangst en het verloop vande vluchtcurve, per perceel 95,8vliegen verwacht worden. Op deze wijze
berekend levert een dimethoaat-bespuiting een doding van dewortelvliegen op van87,4%.
Op geen vande percelen werd een aantastingvan
meer dan 3% geconstateerd.

Besprekingenconclusie
Op grond vandewaarnemingen op praktijkpercelen
en de resultaten metde geleide bestrijding van de
wortelvlieg in peen op een groot aantal percelen
(650 door 'Groene Vlieg' en circa 75 door anderen)
kan aangenomen worden dateen bestrijding vande
volwassen wortelvliegen met dimethoaat aanvaardbare resultaten oplevert bij niet te hoge populatiedichtheden.
Het continu registreren vanhet aantal wortelvliegen
geeft inzicht in het verloop van de populatiedichtheden en de daaruit voortvloeiende beslissing over
een eventuele herbehandeling.
Bij hoge populatiedichtheden, die meestal reeds bij
het begin van devlucht voorkomen, kanalsnogeen
behandeling tegen delarve worden geadviseerd (gedeeltelijk curatief).
Het toepassen vaneengeleide bestrijding tegende
wortelvlieg betekent een aanzienlijke vermindering
van de hoeveelheid actieve stof, de milieubelasting
en residuproblemen inhet eindprodukt en afvalwaterlozing indewasserijen.

Tabel104. Beschrijvingvandeobjectenindeproevente LelystadenExloërveenin1994.
objecten

gehalte
g/i

A
B
C
D
E
G

onbehandeld
preventief diazinon
EXP
EXP
dimethoaat(Luxan)
dimethoaat(Luxan)
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180
50
50
400
400

dosering l/ha
open

gaas

.

.
-

21
0,15
0,30

0,5
1,0

0,18
0,36
0,60

1,2

water

Lelystad

Exloërveen

l/ha

.
600
600
600
600
600

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Tabel105. Percentage(stuks) aantastingdoordewortelvlieg tijdensdetweedevluchtinExloërveenenLelystadin1994.
2
Lelystad(18-10 1994) '

Exloërveen(21 -10-1994)
licht

zwaar

tot.

mineervlieg

nietondergaas '

2,4

13,2

15,5

0,75

4,7

41,3

46,1

onbehandeld
diazinon 180g.21l/ha
EXP 0,18 l/ha
EXP 0,36 l/ha
dimethoaat0,6 l/ha
dimethoaat 1,2l/ha

0,5
0,1
0,8

0,8
1,6
1,5

1,3
1,7
2,3

1,9
1,6
1,0

0,5

1,9

2,4

1,6

2,3
1,4
2,9
1,8
1,5
2,2

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

5,4
4,2
7,5
3,1
3,0
3,3

0,5

1,5

1,9

1,5

0,35

1,50

1,37

2,84

2,0
1,97

2,4
3,1

4,4
4,9

1

A
B
C
D
E
G
gemiddeld
LSD(0,05)

licht

zwaar

tot.

1

' Nietinanalysevandeproefopgenomen.
' Geenmineervliegaantasting teLelystad.

2

Tabel106. Aantal gevangen wortelvliegen per val per perceel op onbehandelde en met dimethoaat behandelde gedeelte van percelen
tijdensdetweedevluchtvandewortelvlieg in1994.
aantalvliegen t/m wk 37
perceel

spuit
data 1 '

505
506
507
508
504

(11/8),25/8,(5/9)
9/8,29/8,(23/9)
11/8,31/8,14/9,(29/9)
31/8
18/8, 25/8, 12/9, 22/9

4

504 »

4/8

aantalvliegen t/mwk40

schade

be-

on-

be-

on-

be-

handeld

handeld

handeld

handeld

handeld

10,3
17,0
26,0
15,3
117,0
103,3

17,0
22,5
31,0
14,5
51,5

-

-

.

25,8
36,3
20,1
125,3
110,3

28,0
38,0
21,0
61,0

on-'>
handeld

9,0
6,6

5,1
3,8

19,1

11,1

3,8
33,0
11,7

5,2
2)

8,3

3)

1)

Tussen haakjes onnodige bespuitingenopgrondvanaantalvliegenopbehandeldegedeelte.
Aantasting op 1mvanrand51%;25m= 3%.
3) Aantasting op 1mvanrand29%;15m=13%.
4>
Preventief behandeld metdiazinon.
2)

Samenvatting
Op basis van hetonderzoek van een aantal regionale PD-diensten en het PAGV is in 1992en1993
nagegaan of eengeleide bestrijding vandewortelvlieg mogelijkheden biedt. Dit onderzoek is uitgevoerd, omdat de kosten van de behandeling hoog
zijn en de kans op een behandeling betrekkelijk
gering.
Een probleem vormt de lange veiligheidstermijn van
de bestaande middelen tegen delarven van dewortelvlieg. Daarom wordt gedacht aan de bestrijding
van volwassen individuen van de wortelvliegmet

middelen met een korteveiligheidstermijn en een
lage hoeveelheid actieve stof.
Proeven met een behandeling tegen de volwassen
vliegen zijn opdegebruikelijke wijze moeilijk, omdat
de behandelde enonbehandelde veldjes elkaar sterk
kunnen beïnvloeden. In 1994is gekozen voor een
andere benadering. Op wortelpercelen die tijdensde
vorige generatie zijn aangetast, isopnieuw peengezaaid; vóór de vlucht zijn de veldjes afgedekt met
insektengaas, terwijl ze tijdens de vlucht door het
gaas zijn bespoten metdein onderzoek zijnde middelen.
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Deze methodiek heeft in de vier genomen proeven
niet totaantasting van dewortels geleid, ooknietop
de onbehandelde veldjes, hoewel er wel wortelvliegen zijn gesignaleerd. De methode wijzigt blijkbaar
de levenswijze van de wortelvlieg zodanig datzeniet
tot paring ofei-afzetting overgaat.
Op vijf praktijkpercelen is na overschrijding van de
schadedrempel met dimethoaat gespoten, waarbij20
x 20 meter vande kopakker (meeste kans opvliegen) onbehandeld is gelaten. Op het behandelde
gedeelte was de aantasting duidelijk lager danop
het onbehandelde gedeelte, hoewel enige beïnvloeding niet uitgesloten moet worden geacht.
Uit analyse van28praktijkpercelen geadviseerd door
de 'Groene Vlieg' te Nieuwe Tonge, kon geschat
worden dat87% vande aanwezige volwassenwortelvliegen gedood worden door een bespuiting met
dimethoaat (gemiddeld 0,9liter perha),bijbespuitingen tijdens zonnig en windstil weer.
Op grond vandewaarnemingen op praktijkpercelen
en de resultaten metde geleide bestrijding van de
wortelvlieg in peen op een groot aantal percelen
(650 door 'Groene Vlieg' en circa 75door anderen)
kan aangenomen worden dateenbestrijding van de
volwassen wortelvliegen met dimethoaat aanvaardbare resultaten oplevert bij niet te hoge populatiedichtheden.
Het continu registreren vanhet aantal wortelvliegen
geeft inzicht in het verloop van de populatiedichtheden en de daaruit voortvloeiende beslissing over
een eventuele herbehandeling.
Bij hoge populatiedichtheden, die meestal reeds bij
het begin van devlucht voorkomen, kanalsnogeen
behandeling tegen de larve worden geadviseerd
(gedeeltelijk curatief).
Er werd getwijfeld aan de werking van bestaande
middelen als gewasbehandeling tegen de larvevan
de wortelvlieg. Op de onderzochte praktijkpercelen
kon deeffectiviteit niet gemeten worden omdat er te
weinig percelen voorkwamen metwortelvlieg. Inde
beschreven proeven wasde aantasting bij een gewasbehandeling opdekop van depeen metchloorfenvinfos in 1993 niet betrouwbaar afwijkend van
onbehandeld op zavel-endalgrond.
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Een gewasbehandeling met diazinon gafin1993 een
aantasting vangemiddeld 14% en toegepast op de
kop van depeen 11% tenopzichte vaneenaantasting van 40% bijonbehandeld. In 1994 was de aantasting bijeenpreventieve gewasbehandeling 11,7%
ten opzichte van circa 60%bijonbehandeld opgrond
van hetaantal gevangen vliegen.
In hetsysteem vangeleide bestrijding van de wortelvlieg kan diazinon gebruikt worden wanneer doorde
hoge populatiedichtheid het bestrijden van de volwassen vliegen teveel risico met zich meebrengt.
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Summary
Based on research carried outby a number of PD
services andthePAGV, a study wascarried out in
1992and 1993to find outwhether supervised controlofthe carrot fly offers possibilities.
Trials using a treatment against adult flies are difficult using the customary methods because treated
and untreated fields canhave a considerable effect
on each other. In 1994 a different approach was
chosen. Carrot was once again sown oncarrot sites
affected in theprevious generation, andbefore the
flight the fields were covered with insect netting.
During theflight they were sprayed through the netting with the agents being studied.
In the four trials, this method did not lead to damage

to the carrots, including in the untreated fields, although carrot flies had been detected. This method
clearly changes the lifestyle of the carrot fly to such
an extent thatit does not mate or deposit eggs.
On the grounds of observations from field trials and
results with supervised control of the carrot fly in
carrot on a large number of sites (650 by 'Groene
Vlieg' and approximately 75 by others), it may be
assumed that control of adult carrot flies withdimethoate produces acceptable results when the population density is not toohigh.
In the case ofhighpopulation densities, usuallyoc

curing at the start of the flight, a treatment against
the larvae canbe recommended (partly curative).
In the trials described, damage in the case of crop
treatment on the carrot crown using chloorfenvinfos
in 1993was unreliable deviant from untreated carrots
onlight clayand sandypeatsoil.
Crop treatment in 1993 using diazinon led to an
average of 14% damage and when applied to the
carrot crown 11%compared with40% damage in the
case of untreated crop. In the case of preventive
crop treatment in 1994, there was 11.7% damage
compared with around 60% in the case of untreated
crop, on thebasis of the number of flies caught.
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Uien
Onkruidbestrijding in deteelt van zaaiuien met herhaalde toepassing
van combinaties van herbiciden naopkomst
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
in zaaiuien 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 ofherbicides after emergence ofthecrop
ir. C.L.M.deVisser,PAGVen ing.L.Hoekstra,SNUiF/PAGV

Inleiding
Tot 1990werd bij de onkruidbestrijding in de uienteelt veel gebruik gemaakt van hetherbicide Lironion
(difenoxuron). In dat jaar werd echter bekend dat dit
middel zou gaan verdwijnen, zodat gezocht moest
worden naar alternatieven. Randvoorwaarde hierbij
was datdetotale inzet van herbiciden indeuienteelt
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 eendergelijk systeem ookbij uien uitkomst kan
bieden. In deze aanpak moet herhaalde malengespoten worden op zeer kleine onkruiden en wordt
een besparing op de middeleninzet bereikt. Ineen
systeem voor lage doseringen is hetin suikerbieten
mogelijk gebleken detoepassing van een bodemherbicide voor opkomst achterwege te laten en ditte
compenseren meteenextra bespuiting in eenlage
dosering naopkomst. Dit kande middeleninzet verder beperken. In dejaren 1991, 1992 en 1993 isin
negen veldproeven een systeem van herhaalde
doseringen van herbiciden na opkomst in zaaiuien
onderzocht. Vandit onderzoek is reeds een uitgebreide rapportage verschenen (Hoekstra, 1994). In
dit artikel wordt volstaan methetweergeven van de
belangrijkste resultaten.

Materiaal enmethoden
In 1991, 1992 en 1993 zijn telkens drie veldproeven
aangelegd opROC De Waag, ROC Van Bemmelenhoeve en ROC Rusthoeve. In deze proeven zijn
diverse combinaties van herbiciden bij herhaalde
toepassing in lage dosering na opkomst vanhet
gewas vergeleken metonbehandeld enmetdetoepassing na opkomst van een mengsel van propachloor metdifenoxuron in twee doseringen alsstan-
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daards. In 1992en 1993is bovendien onderscheid
gemaakt naar wel ofniet toepassen van bodemherbiciden (propachloor en pendimethalin) voor opkomst
van hetgewas. Op develdjes waarop bodemherbiciden zijn toegepast, iseenbespuiting naopkomst in
het vlagblad-stadium achterwege gelaten.
In 1992en 1993werd kort voor opkomst vanhet
gewas het aanwezige onkruid chemisch afgebrand.
De veldjesgrootte was 10m 2 (3x 3,33 m2). De proeven zijn gezaaid met hetrasHysam.
Om hetjuiste tijdstip van onkruidbestrijding tebepalen, is gebruik gemaakt vaneen glasplaat of vliesdoek waarmee de grond werd afgedekt. Als gevolg
van dehogere temperatuur onder de glasplaat of het
vliesdoek komen onkruiden daar eerder op. Dit vergemakkelijkte hetbepalen van hettijdstip waaropde
bespuitingen gestart moesten worden. Eenbespuiting werd herhaald zodra nieuw onkruid werd waargenomen. Hetspuitinterval varieerde hierdoor van 6
tot 16dagen. Gespoten is in 300tot400liter water
per hamet een middelgrote druppel. Erzijn waarnemingen uitgevoerd betreffende deopkomst, hetafrijpen, deopbrengst endeonkruidbezetting.

Resultatenenconclusies
Het onderzoek heeft een11-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 degevoeligheid voor de beide standaarden
(mengsels vanpropachloor metdifenoxuron). Uit de
tabel blijkt dat een aantal perspectiefvolle combinaties vergeleken met destandaarden een beter effect
heeft op veelknopigen, kamille en melganzevoet. In
tabel 108isnadere informatie over de toepassing
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van destandaarden endeperspectiefvolle combinaties samengevat. Veel combinaties hebben zowel
perspectief metalszonder toepassing voor opkomst
van eenbodemherbicide. Voorwaarde iswel dat het
kiemen van onkruid scherp in de gaten gehouden
moet worden, omdat onkruiden snel tegroot worden
voor effectieve bestrijding. Indien eenbodemherbicide voor opkomst achterwege wordt gelaten, isna
opkomst een extra bespuiting noodzakelijk. Steeds
moet kort voor opkomst hetaanwezige onkruid wordenweggebrand. Geconstateerd isdat hetachterwege laten vaneenbespuiting in het vlagbladstadium
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 indemeeste gevallen bereikt.

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

mindering ishetgrootst wanneer geen bodemherbiciden voor opkomst worden toegepast. Meteenextra
toepassing naopkomst kan metdemeeste combinaties het achterwege laten van een bodemherbicide
opgevangen worden. Deze extra toepassing is dan
meestal noodzakelijk tijdens het gevoelige vlagbladstadium. Met een aantal combinaties kan echter
zonder risico op schade gespotenworden.
Literatuur
Hoekstra, L. Onkruidbestrijding in de teelt van zaaiuien met
herhaalde toepassing van combinaties van herbiciden na opkomst. Lelystad,PAGV-verslag nr. 180,88 p. (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 used inonion growing, isnolonger available.
In the period between 1991and 1993research was
carried out on the three regional research farms
ROC De Waag,ROCVan Bemmelenhoeve enROC
Rusthoeve that hasresulted in a 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 onlybe
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 doing so
an extra application after emergence is necessary,
one of which should be applied during thesensitive
crook stage. Most combinations canbe appliedduring thisgrowth stage without any risk forthe crop.
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Onderzoek naar geïntegreerde bestrijding van onkruid inzaaiuien
Research into integrated weed control in spring sown
ir. C.L.M. de Visser, PAGV ening.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 op 102.000 kgactieve stof
per jaar (Dortland en Mulder, 1990). Bij een totaal
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, afhankelijk van
de gebruikte combinatie herbiciden. Hetlijkt er daarom op dat met een volvelds chemische bestrijding
het streefcijfer van 3,74 kgniet gehaald kanworden.
Een alternatief omde inzet vanherbiciden te verlagen, zougevonden kunnen worden in de inzetvan
mechanische onkruidbestrijding tussen de gewasrijen
in combinatie meteenchemische onkruidbestrijding
inderij. 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 van 33%.
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 kanmet de inzet van mechanische onkruidbestrijding tussen de rijen de inzet van herbiciden
maximaal met 60%worden verminderd.
Om het effect van een gecombineerde mechanisch/chemische onkruidbestrijding oponkruidbestrijding, opbrengst envroegrijpheid nategaan, isin de
periode 1991-1993 onderzoek verricht. Hierbij ishet
beddenteelt-systeem vergeleken met een rijenafstand van 50cm. Verder isbijhetonderzoek de teelt
van uien opruggen betrokken. Deze teeltwijze wordt
veel gehanteerd indeecologische teelt eningeringe
mate ookin 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, omde 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 meteen
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) isgebleken dat
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 vanuien
op ruggen, 50cmvanelkaar. Hetschoffelen tussen
de ruggen is uitgevoerd met een hoekschoffel. Bij
een veldproef diein 1993opde ROCRusthoeveis
uitgevoerd, is het beddenteelt-systeem vergeleken
met 50cmduplo-zaai en met50cm multi line-zaai
(drie rijtjes perzaaistrook van8 cm). Deduplo-zaai
is uitgevoerd met zowel een Stanhay-zaaimachine
als een Miniair-zaaimachine. De multi line-zaai is
uitgevoerd met een Stanhay-zaaimachine; bij het
beddenteelt-systeem is gezaaid met een Beckerzaaimachine. Ruggenteelt is in deze proef nietonderzocht. In dedrie proeven teLelystad endeproef
op ROCRusthoeve zijn waarnemingen verrichtbetreffende de opkomst, de groei halverwege het seizoen, hetstrijken enafsterven vanhetloof, de eindopbrengst endekwaliteit nabewaring.
Het perspectief van een volvelds egbewerking is
nagegaan ineenproef in 1993op ROC DeKandelaar. Hierbij isgeëgd voor opkomst, inhetkramstadium, in het vlagbladstadium en op moment dathet
eerste echte blad 3cmlang was. Bijaldeze stadia
is geëgdbij4enbij8kmperuur. Het effect op de

plantdichtheid is waargenomen.

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 van27naar 50cmvlakveldsbij
volvelds chemische onkruidbestrijding gemiddeld niet
in een opbrengstderving te resulteren. Dat deopkomst opdeveldjes metbeddenteelt trager is, is toe
te schrijven aanhetverschil indegebruikte zaaimachine. Ópde veldjes met beddenteelt isgezaaid met
een Becker-zaaimachine en opde 50 cm veldjes met
een Miniair-zaaimachine. Waarschijnlijk was de zaaidiepte niet gelijk, hetgeen onderstreept wordt door
de iets lagere plantdichtheidvande beddenteelt.
Het telen vanuien opruggen heeft gemiddeld geresulteerd in een opbrengstderving (tabel 109).De
analyse vaneenoogst in juni wees ookal in deze
richting. Deuien opruggen leken trager eningeringer aantaltezijn opgekomen enleken zich ook iets

Tabel 109. Gemiddelde resultaten van waarnemingen van deproeven te Lelystad in 1991,1992 en 1993.

behandeling

dagen tussen
zaaien
opkomst

plantdichtheid
(m-2)

(m-2)

opbrengst
(ton.ha'1)

gewichtspercentage
>60mm

onkruiden4'
groeidagen3'

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

LSD 5%1)

0,5

9

3

4,5

5

6

effecten:2'
rijenafstand
teeltwijze
bestrijdingswijze

****
****
**

***

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

****

NS
NS
NS

beddenteelt, 27 cm
vlakveldsteelt, 50cm:
- volvelds chemisch
- chemisch/mechanisch
ruggenteelt, 50 cm
- volvelds chemisch
- chemisch/mechanisch

NS
NS
NS

****

'' 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 en mechanische bestrijdingen waren uitgevoerd.
2)
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minder snel ontwikkeld tehebben. Dereden hiervoor
is wellicht datdevochtvoorziening inderuggen voor
een ondiep wortelend gewas als uien onvoldoende
was. Dekleur en hardheid 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 die de schoffelbewerkingen
aan de uien hebben toegebracht, is waarschijnlijk
terug tevoeren toteen vermindering van deomvang
van de rug,enduseen vermindering vanhetwatervasthoudend vermogen, entotbeschadiging van het
wortelstelsel. Ookbleek 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 vanuien 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 toteenlagere opbrengst. Ditverschil
is voornamelijk terug te voeren opdeproef in 1991.
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 bij dievan uien met
volvelds chemische bestrijding. De onkruiddruk te
Lelystad was overigens niet groot. In 1993werden
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 tabel110.
De toegepaste hoeveelheid bij rijenbespuiting blijft
beduidend onder de streefwaarde van 3,74 kgper
ha.

Proef op ROCRusthoeve in1993
In tabel 111 zijn de resultaten vermeld vande proef
die in 1993teColijnsplaat isuitgevoerd. Van een opbrengstderving alsgevolg vanhetverruimen van de
rijenafstand bleek geen sprake. Netalsin de 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 alsgevolg van

Tabel 110. Toegepaste hoeveelheden actieve stof van herbiciden en aantal schoffelbewerkingen in de proeven te Lelystad enROC
Rusthoeve.
1
actieve stof(kg ha" )

proef
PAGV 2968
PAGV 3220
PAGV 3274
RH 1479

volveldsbespuiting

rijenbespuiting

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

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

Geen ruggenteelt opgenomen indeproef.
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aantal malen schoffelen
vlakvelds
ruggen
4
3
3

2

4
2
2

- 1)n

Tabel 111. Resultaten van waarnemingen van de proef te Colijnsplaat in 1993 (RH 1479).
dagen tussen

plant-

zaai en

dichtheid

opkomst

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

gewichtsonkruiden 4 '

opbrengst

(rrf 2 )

groeidagen '

(m"2)

(ton.ha' 1 )

percentage
> 60 mm

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

behandeling

rij 50 cm,duplo, Stanhay:

rij 50 cm, multi line, Stanhay
• volveldsbespuiting

23,8

80

111

44

23,4

85

112

0,1
2,5

78

- rijenbespuiting

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

***
*
***

LSD 5% 1)
effecten: 2 '
rijenafstand

1)
2

NS

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 en mechanische bestrijdingen waren uitgevoerd.

De gecombineerde chemische/mechanische onkruidbestrijding behaalde dezelfde opbrengst alsde volvelds chemische onkruidbestrijding. Het aantalonkruiden op11 juni (tabel 111) lagechter hoger.De
onkruiddruk in deze proef was groot. Gemiddeld
werden oponbehandelde stroken 131 onkruidenper
m 2 geteld. Deze grote onkruiddruk werd onderstreept
door hetaantal 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 de laatste 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.Het is 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.

Proef opROC DeKandelaar in 1993
In tabel 112isaangegeven 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 het eerste 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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Tabel 112. Effect van volvelds eggen in verschillende gewasstadia bij twee rijsnelheden op de plantdichtheid op 4 mei uitgedrukt als
percentage van onbehandeld.
rijsnelheid (km.tï1)
stadium van eggen

4

8

voor opkomst
kramstadium
vlagbladstadium
1 e echte blad 3 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 derijenafstand 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. Debesparing opde 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. Deervaiingen
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 kanworden. Indeproeven isechter strikt vastgehoudenaan
schoffelen tussen derijen bijdechemische/mechanische methode. In de praktijk moet opbasis van de
toestand vandegrond endeweersverwachtingeen
volvelds chemische bestrijding op het moment dat
onkruid bestreden moet worden, afgewogen worden
tegen een schoffelbewerking.
De resultaten vande 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 was significant 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 vande
bereikte resultaten niet geadviseerd worden. Deze
teeltwijze kan het opbrengstniveau van een vlakveldsteelt niet evenaren. De kleur en hardheid van
de uien geoogst vanruggen is bovendien niet beter
dan dievan vlakvelds 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 vanderijenafstand tot50 cm ismogelijk zonder opbrengstderving.
* Een combinatie vanchemische onkruidbestrijding
inderijen 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 danuien gezaaid volgens het duplo-zaaisysteem.

Samenvatting
In de jaren 1991, 1992en 1993 is in veldproeven
nagegaan of ineenruimer plantverband dantotnu
toe gebruikelijk is, de onkruidbestrijding uitgevoerd
kan worden alseencombinatie van chemische bestrijding 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 vaneen volvelds egbewerking verkend.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat verruimingvan
de rijenafstand van 27tot50cm 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 de hand wordt gehouden voor momentendat een
bestrijding nodig is en de grond- en weersgesteldheid een schoffelbewerking op korte termijn niet
toelaten. De besparing die met rijenbespuitingen
bereikt kanworden ineen50cm vlakveldsteelt kan
resulteren ineenverlaging 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 opruggen 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 sown according to advised interrow spacing (30 cm) was
added as anextra comparison. Theinterrow spacing
of 50cmwas applied onridges as well as on plain
field. Crops on50 cm were sown in twin thin lines
while crops on 30cm were sown insingle lines. Ina
seperate field trialin 1993twin thin line sowing on50
cm was compared with triple thin line sowing. In another field trialin 1993overall harrowing was applied
atdifferent growth stages and different speeds.
The research has pointed out that enlarging the in-
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terrow spacing from 30 cm tot50 cm does notdecreaseyield. In crops sown at 50 cm onplain fieldweed
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

166

crop sown at50 cm using chemical/mechanical weed
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 tolargeyield 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 in zaaiuien 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 dat indeperiode 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 heteinde vande winter. Geadviseerd wordt de
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 100 kgperhadeafwijkingen met de
optimale gift per proef kunnen variëren van-99 tot
81 kg N per ha. Dedaarbij horende opbrengstderving kandanuiteenlopen van 0,1 tot2,8ton per 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 te bewerkstelligen (Smit, 1994). HetNBS heeft als principeom
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 hetNBSperspectief
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. Inditartikel worden deresultaten vanhet
onderzoek naar hetNBSende N(P)-rijenbemesting
besproken.
In 1995 zaleengedetailleerd verslag van dit onderzoek verschijnen.

Materiaal en methoden
Onderzochte varianten van NBS
Om een NBStekunnen opzetten,iseen opnamecurve van stikstof nodig, omdat de giften mede gebaseerd worden opde stikstofbehoefte vanhetgewas
gedurende hetseizoen. Op basis van onderzoek dat
in 1988 te Lelystad is uitgevoerd, iseen N-opnamecurve gemaakt. Hieruit isgebleken datdestikstofbehoefte van uien kort nahetverschijnen vanhetvierde echte blad sterk toenam. Tot dittijdstip namende
uien ongeveer 13kgNperhaop.Deopnamesnelheid bedroeg opdat moment 0,7 kg N per ha per
dag. Debehoefte daarna kwam uitop 147 kgN per
ha, terwijl de opnamesnelheid snel steeg naar meer
dan 3 kgperhaperdag. Omde gewenste stikstofgift inhetkader van hetNBS teberekenen, isverder
een buffer nodig. Dit is de minimale hoeveelheid
stikstof dienodig isom eenoptimale stikstofopname
mogelijk te maken. Lang (1988) stelde opbasisvan
zijn onderzoek dewaarde 35 voor. Opdesom 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 0-30en bij hetvierblad-stadium van delaag 0-60, omdat verwachtmag
worden datuien ineen latere fase van degroei stikstof uiteen diepere laag kunnen opnemen. Een NBS
bestaande uittwee giften kan ernu als volgt uitzien:
-gift voor zaai : N-gift =13+35-N-mineraal, 0-30
-gift bij4-blad : N-gift =147 +35-N-mineraal,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 was bereikt. 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 hetNBS isinhetonderzoek opgenomen. Het onderzoek is uitgebreid met een variant
met drie bemestingstijdstippen, waarvan het derde
tijdstip het moment van50% bolvorming is. Dit tijdstip isgenomen alslaatst 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 op moment van bolvorming109
kg Nperhaopgenomen hadden. Na ditmoment bedroeg debehoefte nog 51 kgNperha. Indeperiode
tussen hetvierblad-stadium endebolvorming is dus
96 kgNperha nodig. HetNBSmetdrie giften ziet
er dan als volgtuit:
- gift voor zaaien

: N-gift = 13+35- N-mineraal, 0-30
- gift bij vierblad-stadium : N-gift = 96 + 35 - Nmineraal, 0-60
- gift bij bolvorming
: N-gift = 51 + 35 - Nmineraal, 0-60
Naar deze vorm van het NBSzal worden gerefereerd alsNBS3 (160/35).
Inhet onderzoek isop basis vandeeerste resultaten
een aantal varianten opgenomen. Zois nagegaanof
de buffer weggelaten kan worden. Ook isdestikstofopname van160kgperhaverlaagd tot 125kg per
ha. Bijhetvierblad-stadium isdan10enbij bolvorming 85kgNperhadoor hetgewas opgenomen. In
het laatste jaar iseen variant onderzocht waarbijde
grond alleen bijhet vierblad-stadium is bemonsterd.
Vóór de zaai is 30kgNperha 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 1994 gewerkt 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, 1993 en 1994 4 cm naast
de zaairij enop5 cm diepte aangebracht enin1992
5 cmonder dezaairij. Devloeibare mest is met behulp vaneen spuittank waarop per zaaikouter een
afgeplatte cylinder was aangesloten, in de grond
geïnjecteerd. De cylinder hadeen opening 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 metvaste
giften van50, 100of 150kgNperhaenonbehandeld. In deproef uitgevoerd ophetOBS ishet NBS
alleen vergeleken met onbehandeld eneen 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 nadroging bij30°C.
Monsters vande eindoogst zijn bewaard om nate
gaan of de onderzochte wijzen en tijdstippen van
bemesting invloed hebben op de bewaarkwaliteit.

Resultaten
Toepassing NBS
In tabel 113 ishetNBS gebaseerd opeen maximale
N-opname van160kgperhaeneenbuffer van 35
kg Nperha vergeleken met vaste giften vóór de zaai
van 50,100 of 150 kg Nper ha enonbehandeld.De

cijfers in de 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 het moment dat hetaantal 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 vande 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 100 kgperha.Dit cijfer isberekend
als het verschil vande beschikbare stikstof ende
uiteindelijk teruggevonden stikstof. De beschikbare
stikstof is de somvande N-mineraal vóór dezaai,
de gegeven kunstmest Nende N-mineralisatie.De
hoeveelheid teruggevonden stikstof isde som van de
N-mineraal die nade oogst inde 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 betekent dat

Tabel 113. Vergelijking tussenvaste giftenstikstof voor zaaienbemestingvolgens het NBSinzaaiuienmettweeofdrie giften.Gemiddeldenvanvijfproeven.

object31
onbehandeld
VZ50
VZ100
VZ150
NBS 2
NBS 3
LSD 5%
1

(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.ha-1)

0
50
100
144 2)

N-mineraalkort
nadeoogst

kaleuien
nabewaring

(%)

' N-verliesberekendzoalsvermeldindetekst.
Opeenvandevijf proevenwasslechts 120kgNperhagegeven.
' VZ=giftenvoorzaai;NBS=giftenvolgens NBSmetdaarachtervermeldhetaantalgiften.

2)
3
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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 zaai50,100 of 150 kg Nper ha werd
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gegeven. Er is volstaan is meteenvaste giftvan
30 kg N per ha ongeacht de N-mineraal in de
grond vóór dezaai;
In de tweede plaats is onderzoek naar een systeem vandrie giften in 1994 niet meer uitgevoerd.
De vorige jaren hadden immers duidelijk gemaakt
dat de derde gift gemiddeld gering was(19kgN
per ha), omdat rond het moment van50% bolvorming in de laag 0-60 gemiddeld 90 kg N perha
aanwezig was. Hiervan werd 46kggevonden in de
laag 0-30cm, waar zich demeeste wortels vande
uien bevinden (Greenwood et al, 1992). Vanaf de
bolvorming hebben uien nog maximaal 51 kgN per
ha nodig. De behoefte aan extra bemesting indeze
situatie lijkt niet groot. Hiervoor bestaat een aantal
aanwijzingen. Deuien die slechts 50kgN per ha
vóór de zaai kregen toegediend en evenveel opbrachten als zwaarder bemeste uien (tabel 113)
lieten nade oogst slechts 30kg Nperha achter,
waarvan 10 kg in de laag 0-30cm. Daarbij komt
dat prei, waarvan hetwortelstelsel veel lijkt op dat
van uien, stikstof zeer efficiënt kan opnemen (De
Willigen, 1994). Tenslotte kanuitdeNBS-opnamecurve afgeleid worden datde 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 ofstikstofbehoefte van hetgewas. Dit is
gedaan omdat deze gift betrekking heeft op een

lange periode. Indeze periode moet niet alleen rekening gehouden worden met de hoeveelheid N diehet
gewas nog moet opnemen endebuffer die daarvoor
nodig is,maar ook met bodemprocessen alsmineralisatie, uitspoeling, denitrificatie etc. Daarbij komtdat
uit figuur 31 isgebleken datdemaximale stikstofopname sterk kanvariëren.
In tabel 114 zijn de gemiddelde resultaten vande
twee proeven in 1994 opgenomen. Uitdetabel blijkt
dat delaagst gehanteerde streefwaarde van100 kg
N perhaniet toteen opbrengstderving leidde. In één
van beide proeven wasdit echter wel degelijk het
geval. Bovendien is reeds beschreven dat een
streefwaarde van115kgNperhatentijde vanhet
vierblad-stadium niet voldeed. De optimale streefwaarde opdatmoment moet dan tussen 125 en160
kg Nperhaliggen. Metdeze waarden werd samen
met de vaste gift vóór het zaaien 65 respectievelijk
104 kg Nperhagegeven. Reeds eerder werd vermeld dat hetweglaten vande buffer niet leidde tot
een opbrengstderving bijeenstreefwaarde van 147
kg N per ha rond het vierblad-stadium. De hierbij
behorende N-gift bedroeg gemiddeld over twee proeven intotaal 73kgperha.Bijdeproef diein1992is
uitgevoerd op het OBS te Nagele bleek achteraf
geen stikstof nodig te zijn geweest en bedroeg de
stikstofvoorraad inde laag 0-60cmtentijde van de
eerste bijbemesting op de veldjes waarop vóór de
zaai geen Nwas gegeven gemiddeld 121 kgN per

Tabel 114. Vergelijking tussen vaste giften stikstof vóór zaai met een NBS inzaaiuien waarbij vóór zaai een vaste gift van 30kgperha is
gegeven enbijhettweeblad-stadium de N-mineraal in de laag 0-60cmis aangevuld toteenstreefwaarde. Gemiddelden van
twee proeven in 1994.

object21
onbehandeld
VZ50
VZ100
VZ150
NBS 200
NBS 160
NBS 125
NBS 100
LSD 5%

N-mineraalkort
nadeoogst
(kg.haf)

berekend
N-verlies1'
(kg.ha1)

aantalgeoogste
bollen
(m"2)

opbrengst
(ton.ha1)

0
50
100
150
149
104
65
44

32
40
50
78
82
55
46
44

0
28
61
72
79
57
36
15

88
87
89
90
91
90
93
86

32
35
37
40
36
36
37
35

0,8
1,0
1,2
1,3
1,0
1,5
1,1
1,1

-

17

20

5

4

0,4

stikstofgift
(kg.ha"')

kaleuien
nabewaring

(%)

' N-verlies berekend zoals vermeld indetekst.
VZ=giften voor zaai; NBS =giften volgens NBS metdaarachter vermeld de streefwaarde.

2)
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ha. Eenstreefwaarde tussen de 125en 160kgN
per hazou bijdeze proef dus terecht totslechts een
geringe N-gift hebben geleid. Tenslotte moet indit
verband gemeld worden dat bij het NBS3 (160/35)bij
de tweede gift eenstreefwaarde van131 kg N per
ha isgehanteerd 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 in eenNBS mettwee bemestingstijdstippen waarschijnlijk zou hebben voldaan. Bovenstaande gegevens lijken een streefwaarde tussende
125 en 160 kgNper haterechtvaardigen.

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 per proef uitgedrukt tenopzichte vanhetNBS-object metdezelfde
streefwaarden en uitsluitend volveldstoepassingen.
De N-rijenbemesting gafnooit een opbrengstverho-

ging en bleek ookniet te resulteren in eenhogere
LAI (leaf area index) tentijde vande eerste bijbemesting in mei/juni. Deopbrengst bleef zelfs inde
meeste proeven onder de 100%. Hieruit kan afgeleid
worden dat de techniek vande rijenbemesting de
groei vande 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 de NP-rijenbemesting tot significant meer opbrengst te hebben
geleid invergelijking met de volveldsgift. 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 wasook 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-

Tabel 115. Effect van het toedienen van deeerste NBS-gift inzaaiuien alsrijenbemesting (eventueel incombinatie met een fosfaatgift)op
een aantal gewas- enbodemkenmerken. Decijfers zijn uitgedrukt alspercentage van ofals verschil inabsolute cijfers met het
vergelijkbare NBS-object met uitsluitend volveldsgiften.

proefplaats
Lelystad

proefjaar
1991
1992
1993

Wieringerwerf

1993
1994

Colijnsplaat

1

1994

giftbij of onder
derij(kg.ha- )

N
13
27
27
7
16

P2O6

opbrengst

(%)

(%)

107

-

135

87

-

16
16

87

14
33

.

14
42

76
94

14
33

-

14
42

76
94

Statistisch betrouwbaar verschil tussen rijenbemesting en volveldsbemesting.
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LAlin
mei/juni

N-mineraalbijrijenbemesting minus
N-mineraalbijvolvelds
kort na de oogst
(kg.ha1)

110"

15
34
22
28
12

100
105

8
13

96
97

-21
-17

103
102

102
100

-25
-17

85
100
129 1)

96
91
125"

92

93

67 1»

88
86
124
94
127"
95
98

102
94
99
94

8
13

4
17

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 isdat 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 dejonge 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 tegeven.

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 Nper 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 envervolgens 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 moetworden.
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 dat een vermindering vande opbrengst bijNrijenbemesting te wijten is aande toepassingstechniek. Hierbij kangedacht worden aanhet verstoren
van hetzaaibed. Hetis echter ookmogelijk datdoor
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 inhetseizoen meer lichtop
te vangen. Ditkan leiden toteen aanzienlijke verhoging van de 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 tebieden tenopzicht van een vaste
gift vóór hetzaaien van100kg N perha.Een opbrengstderving envermindering vandekwaliteitvan
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 eenpolyfosfaat wordt
toegevoegd, kan ditopgronden meteen 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 inmindering wordt gebracht. Deze streefwaarde is de hoeveelheid stikstof diehet gewas tothet
volgende tijdstip van bemesting of de oogst nodig
heeft, vermeerderd met een minimum-hoeveelheid
stikstof dienodig is om opname mogelijk te maken.
Voor uien is hierbij uitgegaan vantwee of drie tijdstippen van bemesting. 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 kgNperhabij 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 omdeeerste gift in vloeibare
vorm als rijenbemesting toete dienen eventueel in
combinatie meteen toevoeging vaneenpolyfosfaat.
Tenslotte is het effect 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 voor een
systeem waarbij vóór dezaai eengeringe gift wordt
gegeven zonder grondbemonstering enindetweede
helft van meieen bijbemesting opbasis van dehoeveelheid minerale stikstof in de grond. Deze bijbemesting moet berekend worden alshetverschil tussen eenstreefwaarde van 140kg N per haende
voorraad minerale stikstof inde grond indelaag060 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. Welwerd duidelijk dathet

toevoegen vancirca 80kgP 2 0 5 perhaalspolyfosfaat kanleiden toteenversnelde begingroei en een
hogere opbrengst.
Literatuur
Amans, E.B. en J.H.G. Slangen. The effect of controlled-release fertilizer 'Osmocote' on growth, yield and composition of
onion plants. Fertilizer Research 37,p. 79-84 (1994).
Brewster, J.L., H.R. Rowse en A.D. Bosch.The effects of subseed placement of liquid N and P fertilizer on the growth and
development of bulb onions over a range of plant desnities
using primed and non-primed seed. Journal of Horticultural
Science,66,p. 551-557(1991).
Butt, A.M.Vegetative growth,morphogenesis and carbohydrate
content of the onion plant as afunction of light and temperature
under field- and controlled conditions. Veenman en Zonen NV,
Wageningen, 211 p. Mededelingen Landbouwhogeschool
Wageningen,68-10(1968).
Greenwood, D.J., J.J. Neeteson, A. Draycott, G. Wijnen, G. en
D.A. Stone. Measurement and simulation of the effects of
N-fertilizer on growth, plant composition and distribution of soil
mineral-N in nationwide onion experiments. Fertilizer Research
31, p. 305-318(1992).
Kato, T. Physiological studies on the bulbing and dormancy of
onion plant. I. The process of bulb formation and development.
Journal of the Japanese Society for Horticultural Science,32,p.
229-237(1963).
Lang, C. Kulturbegleitende Nmin-Sollwerte (KNS)-System. Gezielte N-Versorgung der Sommerzwiebel. Gemüse 24, p.
140-144(1988).
Neeteson, J.J., D.J. Greenwood en E.J.M.H. Habets. Dependance of soil mineral N on N-fertilizer application. Plant and
Soil, 91, p.417-420 (1986).
Scharpf, H.C.en U.Weier. Temporary fixation andimmobilisation, respectively, of nitrogen aspotential disturbance variablefor
an exact control of the nitrogen fertilisation in vegetable growing. Abstracts of the XXIVth International Horticultural Congress, Kyoto,Japan,0-54-2, p.97(1994).
Smit, A.C. Stikstofbenutting. In: Harverkort et al.(eds).Themadag Stikstofstromen in de Vollegrondsgroenteteelt. Lelystad,
PAGV-themaboekje nr. 18,p.9-22 (1994).
Willigen, P. de. Een model voor de opname en uitspoeling van
stikstof in de teelt van spruitkool en prei. In: Harverkort et al.
(eds).Themadag Stikstofstromen inde Vollegrondsgroenteteelt.
Lelystad, PAGV-themaboekje nr. 18,p. 58-69 (1994).
Zink, F.W. Studies onthe growth rateand nutrient absorptionof
onion. Hilgardia,37,p. 203-218(1966).

Summary
Between 1991and 1994research was conductedin
8 field trials into the applicability ofa system forsplit
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 at that
time. This threshold value equals theamount of nitrogen thatisneededbythe crop until the next application timeoruntilharvest increased withaminimum
amount ofmineral nitrogen inthesoil to enableuptake by the crop. For onions twoor three application
times were considered. Thefirst application timewas
planned before sowing, the second atthe 4-leaf-slage andthethird at50% bulb formation. The corresponding threshold values with three application times
were 48, 131and 86 kg Nper haand with twoapplication times 48and182kgNperha. 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 inareduction of theamount of nitrogen applied. However, a
split application system in which thenitrogen is applied before sowing atasmall rate irrespective ofthe
soil mineral Nandinthesecond half ofMay seems
a worthwhile alternative. Thelatter amount should be
calculated as the difference between a threshold
value of 140kgNperha and the amount ofsoil mineral Ninthe layer 0-60 cm. Theamount ofnitrogen
applied before sowing didnothave an influenceon
thejuvenile growth rate ofthe onions.Also, thenitrogen row treatment 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.

177

Overige onderwerpen
Mogelijkheden voor afrikaantjes als bestrijders
van wortellesie-aaltjes inde vollegrondsgroenteteelt
ir.L.P.G. Molendijk, mw. ing.B.M.A. Kroonen-Backbier
ening.J.A.J.M. Rovers, PAGV
Deoptimale inrichting van oogst en/of verwerkingslijnen;
een verkenning
ir.C.F.G. Kramerening. C.G.M. Geven, PAGV
Beregeningsbeperkingen en gewenst onderzoek voor de akkerbouw
en groenteteelt in de vollegrond
ir.C.F.G. Kramerening.J.Alblas, PAGV
Onderhoud van geautomatiseerde informatiesystemen
ing.A. Grunefeld enir.W.A. Dekkers, PAGV

Mogelijkheden voor afrikaantjes als bestrijders vanwortelIesie-aaltjes inde vollegrondsgroenteteelt
Possibilities tocontrolPratylenchus penetrans byAfricanmarigold (Tagetes sp.)
ir. L.P.G. Molendijk, mw. ing. B.M.A.Kroonen-Backbier en ing.J.A.J.M.Rovers, PAGV

Inleiding
Wortellesie-aaltjes (geslacht Pratylenchus) kunnen
met name opdelichte gronden schade veroorzaken
in een breed scala aan groentegewassen. Het zijn
de soorten P.penetrans en P crenatus dievoor de
groenteteelt van belang zijn. P.penetrans veroorzaakt schade in peen, sla, andijvie, augurk, prei,
sjalot, selderij en witlof. P.crenatus is vooral voor
peen schadelijk (peenmoeheid).
Bij peen isnaast deopbrengstderving inkilo's vooral
de kwaliteitsverslechtering alsgevolg vanaantasting
door deze aaltjes van belang.
De symptomen zijn bovengronds weinig specifiek;er
is sprake van plekken met achterblijvende groei.
Ondergronds vertonen de wortels bruine ingevallen
plekjes (lesies). Bij zeer zware aantasting gaat dit
over in rot van het wortelstelsel. Tot op heden is
natte grondontsmetting de meest gekozen oplossing
om deteelt opgronden waar deze problemen voorkomen, mogelijk temaken.
In hetkader van het Bedrijfs Systemen Onderzoekvollegrondsgroenteteelt wordt er onderzoek gedaan
naar de mogelijkheid om metgerichte gewassenkeuze en gewasrotatie het hele complex aan bodemziekten te beheersen en de afhankelijkheid van
grondontsmettingsmiddelen tot een minimum tebeperken. In de extensievere bedrijfssystemen iservoor gekozen inderotatie eens indedrie ofvier jaar
een 'rustgewas' te telen. Gezien het grote aandeel
aan dicotylen in eengroente-bouwplan is de meest
voor de handliggende keuze eengras of een graan.
Maar vanwege de waardplantgeschiktheid vangras
of graan voor Pratylenchus-soorten is deze keuze
minder logisch. Door deopname van Gramineeënin
het bouwplan zouden opde lichte gronden de problemen met wortellesie-aaltjes versterkt kunnen gaan
optreden.
Devraag voor het onderzoek is dan ookoferandere
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mogelijkheden zijn omhet zogenaamde 'rustjaar' in
te vullen.
Op basis van deuit literatuur beschikbare informatie
dat afrikaantjes (Tagetes) wortellesie-aaltjes actief
bestrijden en het op de markt zijn van een 'reuze
afrikaan', handelsnaam Nemanon, waaraan zeer
sterke aaltjesbestrijdende effecten worden toegedicht, werd erin 1991 en1992 te Meterik onderzoek
gedaan naar de praktische mogelijkheden van afrikaantjes binnen degroenteteelt.
Voor de praktijk zijn op dit moment drie soorten
afrikaantjes van belang; Tagetes minuta, Tagetes
patuia en Tagetes erecta.
T.minuta iseenin Nederland weinig geteelde soort,
die een hoogte tot twee meter kan bereiken. Deze
soort komt onder Nederlandse omstandigheden niet
tot bloei. T. minuta wordt onder de handelsnaam
Nemanon opde markt gebracht en gepropageerdals
algemene aaltjesbestrijder.
T.patuia is het bekende lage afrikaantje en deT.
erecta ishethogere afrikaantje, diebeide in menige
tuintevinden zijn.

Proefopzet
In samenspraak met onderzoekers uitdebollenteelt,
de fruitteelt en de boomteelt werd een vergelijking
opgezet tussen deTagetessoorten T. minuta (Nemanon), T. patuia en T. erecta.
Het PAGV-onderzcek werd in 1991 en 1992insamenwerking uitgevoerd opROC Noord-Limburg.
In tabel 1 zijn de proefgegevens voor beide jaren
weergegeven.
In beide jaren werd opeenperceel meteenlemige
zandgrond besmet met P penetrans, opgebouwd
onder devoorvrucht gras, eenproefveld aangelegd.
Het proefveld werd opgedeeld in veldjes van 9 x
1.70 meter. Indeweek voor het zaaienwerd in elk

Tabel 116. Proefgegevens Tagetes proeven 1991en 1992, ROC Noord-Limburg.

voorvrucht
grondsoort
besmettingsniveau
P. penetransbijstart
proefobjecten

aantal herhalingen
zaaidatum
zaaimachine
zaaiafstand
zaaizaadhoeveelheid
opkomst

1991

1992

gras
zandgrond, 3,5% humus
16-18% leem

gras
idem

180 per 100ccgrond
T. minuta(Nemanon)
T. patuia

130/100cc
T. patuia
T. eiecta
braak
6
1juni
idem
idem
idem
na 1week

onkruidbestrijding

10
27 mei
Thilot 1-rijig,handduw
35 cm;4rijen per bed
circa3kg/ha
Nemanon: na2weken
T. patuia: niet
schoffel enhandmatig

bewerking einde teelt
(half maart)

Nemanon afgevoerd
grond gefreesd

veldje vanuit eenvaste monsterplek van4 m een
bouwvoordiep monster gestoken van60 stekendat
door het Bedrijfslaboratorium in Oosterbeek op aaltjes isonderzocht.
Na afloop vande proef werd heteffect vandeverschillende Tagetessoorten bepaald door in het volgendvoorjaar de eindpopulatie vandeaaltjes vastte
stellen door uit dezelfde monsterplekken opnieuw
een monster tenemen entelatenonderzoeken.

Resultaten1991
De kiemkracht van het T.patuia zaad bleek zeer
slecht te zijn zodat er vaneengewas geen sprake
was. De Nemanon groeide na eeneveneens trage
start zeergoed.
Voor de onkruidbestrijding kon met schoffelen wordenvolstaan.
Na deeindbemonstering in 1992 bleek de populatie
P penetrans onder T. minuta (Nemanon) slechts

11. Betanal+
11. Goltix+
handmatig
ingewerktmet
frees

zeer weinig gedaaldtezijn (gemiddeld 4%,zie figuur
33).

Resultaten1992
In 1992 washetmetde kiemkracht vanbeide Tagetessoorten in orde en konde proef zonder problemenvolgens planwordenuitgevoerd.
In figuur 33zijn de resultaten voor de P.penetrans
weergegeven zoals zeberekend konden wordenna
de eindbemonstering in1993.
De afname van het wortellesie-aaltje onder zwarte
braak bleef beperkt tot4%wat overeen komt metde
afnamediein 1991 onder T.minuta werd aangetroffen. Deafname onder T.erectawas40% en onder
T.patuia 80%. De verschillen tussen de Tagetessoorten onderiing enmet de braak zijn alle statistisch
significant.
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Effecten opandere aaltjes
De enige andere plantparasitaire aaltjessoort diein
deze proefvelden veel voorkwam washetspeldaaltje, Paratylenchusprojectus.Ofditook een schadelijke aaltjessoort is,is niet bekend. Eenandere soort
uit dit geslacht is Paratylenchus bukowinensis waarvan welschadegevallen inmetname schermbloemigen zijn gerapporteerd. De soorten binnen ditgeslacht zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden,
vandaar dat het bedrijfsiaboratorium in Oosterbeek
het gehele geslacht totvoor kort indeadviseringals
ééngroep beschouwde.
In figuur 34 staan de gemeten reductiepercentages
voor ditspeldaaltje weergegeven.
Alleen deafname van 60% onder T. patuia verschilt
significant vanhet object braak. Het lijkt er dus op
dat deze Tagetessoort eenactieve afname van het
speldaaltje teweegbrengt. Ditisechter gezien het feit
dat ditaaltje een ectoparasiet isendeplant dus niet
binnendringt niet voor de handliggend.
Belangrijk echter isdatditaaltje zich niet op Tagetes
vermeerdert.
Uit andere proeven mag de conclusie getrokken
worden dat Tagetes-soorten ook geen waardplant
zijn voor hetNoordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla). EenPAGV-proef opROC van Bemmelenhoeve heeft laten zien datT. patuia hetvrijlevende wortelaaltje Paratrichodorus teres,deoverbrenger
van het tabaksratelvirus, wel vermeerdert.

tegen aaltjes moet het gewas minimaal drie maandenophet veld staan en goed onkruidvrij zijn.
Voor hetbereiken van een voldoende standdichtheid
en doorworteling van debouwvoor is3tot5kgzaad
per ha nodig. Dekosten perkgzaaizaad bedragen
70 gulden. Uitzaaien gebeurt metzaaimachines,die
langwerpig zaad goed kunnen verzaaien. In de
boomkwekerij is hiermee reeds veel ervaring opgedaan. Hetzaad moet 0,5 tot 1 cmdiep weggelegd
worden. De kwaliteit en de vochttoestand vanhet
zaaibed zijn van belang voor het waarborgen van
een goede opkomst. Na opkomst, die meestal binnen vier dagen plaatsvindt, groeit het gewas niet
direct door. Na zes tot acht weken is doorgaans
sprake van een redelijk gesloten gewas.
Een goede onkruidbestrijding is belangrijk vooreen
optimale werking vanTagetes. Twee totdrie bespuitingen met 1 liter Betanal plus 1 liter Goltix (lage
dosering) op klein onkruid geeft eengoed resultaat.
Mechanische onkruidbestrijding door middel van
schoffelen en aanaardend schoffelen in combinatie
met chemische onkruidbestrijding isook mogelijk.De
Tagetes moet dan welopeen ruimere rijafstand(30
cm) worden gezaaid.
Voor eengoede groei vanhet gewas kaneenstikstofbemesting nodig zijn. Afhankelijk vande nateelt
wordt het gewas in het najaar of hetvolgend voorjaar ingewerkt.

De conclusie is dat T.minuta, de 'reuze Tagetes'
Nemanon, zijn naam wat groeilengte betreft waarmaakt, maar hetalsactieve bestrijder vanwortellesie-aaltjes laat zitten. De lage T.patuia heeft het
sterkste wortellesie-aaltjes dodende effect, gevolgd
door T. erecta.

T. erecta en T.patuia zijn goed bruikbaar om in
plaats vanbraak of andere groenbemestingsgewassenteworden geteeld.Zeker inbouwplannen waarin
groenten voorkomen en erinhet verleden problemen
waren met wortellesie-aaltjes, valt ditteoverwegen.
Er mag niet worden gesteld dat afrikaantjes alle
aaltjes zondermeer bestrijden. In sommige gevallen
fungeert het gewas als elke andere niet-waardplant
en in andere gevallen kan er zelfs vermeerdering
van aaltjes optreden zoals hetgeval ismetP.teres.
Voor bouwplannen metbloembollen en/of pootgoedaardappelen zijn afrikaantjes daarom minder geschikt.

De teelt van Tagetes blijkt praktisch goed uitvoerbaar. BinnenhetBedrijfs Systemen Onderzoek-vollegrondsgroente isnu tweejaar ervaring opgedaan.
Tagetes isvorstgevoelig enkan daarom pasnahalf
mei gezaaid worden. Voor een optimale werking

Onderzoek naar de waardplantstatus van Tagetes
voor andere bodemgebonden ziekten en plagen is
gewenst. Hierbij moet met name worden gedacht
aan derattekeutelziekte, Sclerotinia sclerotiorum,de
vroege verwelkingsziekte, Verticilliumdahliae enhet
maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi.

Discussie enconclusie
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Door de teelt van T. patuia kan voor het wortellesieaaltje een grondontsmetting uitgespaard worden.

Summary
Rootlesion nematodes (Pratylenchidae)areimportant
ptantparasitic nematodes fora large range ofvegetable crops. Especially in carrots large damage and
quality loss occurs causedby infections ofPratylen-
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chuspenetrans. Field experiments in 1991and 1992
with different species of Tagetes (African marigold)
showed that T. patula and T. erecta are not only
none-hosts to P.penetrans but have a nematicidal
effect on this species. The species T. minuta, sold
under the commercial name Nemanon, had no nematicidal effect at all. GrowingAfrican marigold as a
green manure crop is a feasible method to controlP.
penetrans in a none chemicalway.

De optimale inrichting vanoogst en/of verwerkingslijnen; een
verkenning
Theoptimalsetupofharvestand/orworking uplines;a reconnaissance
ir. C.F.G. Kramer en ing.C.G.M. Geven,PAGV

Inleiding
Logistiek management is eenvakgebied gericht op
de ontwikkeling van technieken en systemen ten
behoeve vanhetzo doelmatig mogelijk inrichtenen
beheersen vande goederenstroom voor eenbedrijf
of produktieproces. In dit artikel zal worden nagegaan in hoeverre vanuit logistiek management een
analysemethode kan worden aangegeven (voor de
praktijk) alshulpmiddel voor een zodoelmatig mogelijke inrichting (organisatie) van produktieprocessen
(bewerkingsketens, goederen of produktenstromen)
zoals dievaak bijhet oogsten enveilingklaarmaken
voorkomen.
Onder eenbewerkingsketen wordt eenserie bewerkingen verstaan die een produkt achtereenvolgens
moet ondergaan binnen eenbeperkte periode. Hierdoor isdevoortgang vandeenebewerking afhankelijk van de voortgang vande andere bewerkingen
zoals datvaak het geval is bij:
- oogst en transport van produkten al dan nietmet
inschuren;
- oogsten, schonen en inpakken van vollegrondsgroenten voor deverse markt.
Wanneer voor de verschillende bewerkingen inde
keten meerdere werkmethoden mogelijk zijn, neemt
het aantal mogelijkheden waarop de bewerkingsketen inprincipe kanworden ingericht snel toe. Zozijn
er, wanneer indeketen drie bewerkingen voorkomen
die elk volgens drie verschillende werkmethoden
kunnen worden uitgevoerd,inprincipe 3x3x3= 27
verschillende mogelijkheden voor inrichting vande
bewerkingsketen.
De te behalen capaciteit enarbeidsproduktiviteitmet
de keten wordt verder mede bepaald door hetaantal
mensen datgelijktijdig wordt ingezet. Wat dit betreft
zijn in principe twee uitersten te onderscheidennamelijk:
- Minimaal gelijktijdige inzet vanhetaantal mensen
door deachtereenvolgende bewerkingen naelkaar
met dezelfde mensen (werkploeg) uit te voeren

(volgtijdige werkuitvoering). Bijvoorbeeld eerstmet
twee man twee kipwagens volrooien, vervolgens
stoppen met rooien en met dezelfde mensen het
produkt transporteren en inschuren. Dete behalen
capaciteit metde bewerkingsketen wordt hierdoor
minimaal benut. Het voordeel kan zijn datmen
minder ofgeen (losse) arbeid hoeft aante trekken.
- Alle bewerkingen vinden gelijktijdig plaats door
verschillende mensen of werkploegen (gelijktijdige
werkuitvoering of werkorganisatie). Dete behalen
capaciteit wordt hierbij bepaald door de bewerking
met dekleinste capaciteit.
Het aantal (theoretische) mogelijkheden waaruiteen
keuze gemaakt moet worden, neemt alsgevolg hiervan nogverder toe. Nogcomplexer wordt het(hoewel dit op vollegrondsgroentebedrijven nog nauwelijks voorkomt) wanneer metdezelfde verwerkingslijn
meerdere produkten moeten worden geproduceerd
en ofopbasis vanbestellingen metkorte levertijden
moet worden geproduceerd.
Doel van ditproject isnu(onder andere opbasis van
literatuuronderzoek betreffende logistiek management) methoden aan te geven die ondersteuning
kunnen bieden bij:
- inventarisatie en kwantificering van de relevante
keuzemogelijkheden;
- hetmaken van een zogoed mogelijke keuze.
Hierop zalin hetvolgende deel vanhet artikel worden ingegaan.

Te onderscheiden stappen en
hulpmiddelen
Bijdeinrichting kunnen devolgende stappen worden
onderscheiden:
1. Leghetinte richten proces vast inclusief eventuele gewenste produktiecapaciteit en andere
omgevingsrelevante factoren die van belang
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kunnen zijn (bijvoorbeeld specifieke produkteisen of transportafstanden van het produkt tussen bewerkingen).
Mogelijke hulpmiddelen hierbij zijn naast kennis
van het verwerkingsproces en de technische
mogelijkheden, de systeem- en goederenstroomanalyse en de systematische layoutplanning.
2. Bepaal per uit te voeren bewerking binnen dit
produktieproces de (bewerkings)capaciteit), de
benodigde arbeidsinzet en de investeringen en
kosten per mogelijke werkmethode voor de
betreffende bewerking. Benodigde gegevens en
mogelijke hulpmiddelen (voor het verzamelen
hiervan) zijn (standaard)taaktijden en programma's ter berekening van taaktijden voor meer
specifieke situaties, alsmede (werk)methoden
en tijdsstudies voor nieuwe werkmethoden die
nog niet zijn vastgelegd.
Geef specificaties aan ten aanzien van (minimum)eisen voor de in te zetten hulpmiddelen,
de benodigde investeringen en de kosten in
relatie totwijze van inzet.
3. Bepaal op grond van de gegevens verzameld
onder punt 2 voor het produktieproces als geheel (de bewerkingsketen) de mogelijke (combinatie) van werkmethoden met bijbehorende
capaciteit, benodigde arbeidsinzet, investeringen en kosten.
Naast het systematisch nagaan van alle relevante mogelijkheden en hun consequenties zijn
mogelijke hulpmiddelen hierbij optimalisatie of
simulatiemodellen.
4. Maak een keuze op basis van de onder punt 3
geïnventariseerde mogelijkheden. Wanneer
deze niet voldoen, ga terug naar punt 1of 2 om
na te gaan of nog andere mogelijkheden kunnenworden gevonden.
Mogelijke hulpmiddelen hierbij zijn de berekende kengetallen onder punt 3 en de uitkomsten
van optimalisatie of simulatiestudies.

hier kort worden ingegaan aan de hand van het
proces rooien en inschuren. De gebruikte cijfers zijn
als voorbeeld bedoeld en hebben verder geen realiteitswaarde.
1.

Vastleggen te analyseren proces.
Proces:
Rooien met één- of tweerijige wagenrooier en
inschuren.
Relevante factoren voor keuzesituatie:
- drie trekkers op het bedrijf aanwezig en
inzetbaar waarvan de zwaarste zowel een
één- als tweerijige rooier kantrekken;
- twee vaste arbeidskrachten aanwezig, losse
arbeid kost 20 gulden per uur;
- twee kipwagens op bedrijf aanwezig met
capaciteit van 8ton;
- afstand schuur land gemiddeld 500 meter;
- gemiddelde opbrengst per ha50ton.

2. Vastleggen capaciteit, benodigde arbeidsinzet,
investeringen en kosten per mogelijke werkmethode per bewerking.
In tabel 117 zijn bovengenoemde parameters
fictief aangegeven. Voor de investeringen en
kosten is uitgegaan van de keuzesituatie éénrijige rooier, tweerijige rooier of loonwerk. De investering en vaste kosten zijn daarom alleen
aangegeven voor de rooimachine bij de verschillende werkmethoden per bewerking. Hierbij
is voor de éénrijige rooier uitgegaan van een
gebruik van 25 ha per jaar en voor de tweerijige
rooier van 50 ha. Verder is verondersteld dat bij
drie kipwagens een trekker en wagen kunnen
worden geleend. Voor de variabele kosten van
het transport is een gulden per ton aangehouden.

Illustratie aan de hand van een
eenvoudig voorbeeld

3. Capaciteit, arbeid, investering en kosten gehele
bewerkingsproces afhankelijk van te maken
keuzes ten aanzien van werkmethode per bewerking en grootte van de (gelijktijdig) in te
zettenwerkploeg.

Op de in het voorgaande beschreven stappen zal

Inprincipe zijn er op grond van de gegevens
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Tabel 117. Veronderstelde capaciteit per uur, aantal benodigde personen, investering in één- of tweerijige rooier, vaste kosten rooier en
variabele machinekosten per bewerking per werkmethode.
investering
guldens

bewerking

werkmethoden

capaciteit/uur

- rooien
en vullen
wagen

wagenrooier
1 rijer

10 ton/uur

2 personen

60.000

2 rijer

20 ton/uur

2 personen

80.000

loonwerk

20 ton/uur

1 persoon

0

2 kipw. 8 ton
stortbunker
8 ton
3 kipw. 8 ton
stortbunker
8 ton
vanuit stortbunker naar box

20 ton/uur

1 persoon

0

40 ton/uur

2 personen

0

40 ton/uur

1 persoon

0

- transport
en legen

- inschuren
1)

arbeid

kosten
guldens1'

20% inv. of
ƒ 9,6/ton
(bij 25 ha)
ƒ 6,4/ton
(bij 50 ha)
ƒ 400/ha
of ƒ 8/ton
ƒ 1/ton
var. kosten
ƒ 1/ton
var. kosten

Vaste kosten rooier en variabele machinekosen per bewerking.

onder punt 2 voor de keten als geheel 3 x 2 x 1
= 6 verschillende inrichtings- en/of werkmethoden. Hierbij gaan we van de veronderstelling uit
dat per bewerkingsmethode maar één werkploeg wordt ingezet. Kan dit ook variëren dan
wordt het aantal mogelijkheden nog weer groter.
Veronderstellen we dat we kunnen kiezen uit
een werkploeggrootte (voor de gehele keten)
van twee, vier of vijf man dan zijn er (theoretisch) 18 verschillende keuzemogelijkheden.
Hiervan zijn er in onderstaande acht geselecteerd, uitgaande van een volgtijdige werkorganisatie met een minimale werkploegomvang en
een gelijktijdige werkorganisatie waarbij alle
functies gelijktijdig zijn bezet. Een en ander
resulteert in de keuzemogelijkhedentabel (tabel
118).
In tabel 119 zijn op grond van de gegevens uit
tabel 117 voor de verschillende keuzemogelijkheden de te behalen capaciteit, de arbeidsprestatie per manuur, de benodigde investering ten
behoeve van de rooier en de kosten van het
rooien met de variabele kosten voor transport
en arbeid aangegeven. Hierbij is voor de éénrijige rooier eenjaarcapaciteit van 25 ha verondersteld en voor de tweerijige rooier één van 50

ha.
4.

Maken van een keuze
Uit tabel 119blijkt dat de laagste kosten per ton
niet samenvallen met de laagste capaciteit en
investering. De laagste kosten worden gerealiseerd bij keuzemogelijkheid 2. De capaciteit is
echter laag (8 ton per uur, 25 ha per jaar); het
aantal beschikbare rooibare uren per jaar zal bij
25 ha moeten zijn: 25 x 50 (ton per ha) / 8 (ton
per uur) = 156 uur. De hoogst haalbare capaciteit blijkt 20 ton per uur te zijn. De laagste kosten per ton worden bij deze capaciteit gerealiseerd bij keuzemogelijkheid 5 (rooien in loonwerk). Bij een te rooien oppervlakte van 25 ha
per jaar is het aantal noodzakelijke rooibare
uren per jaar hier slechts 25 ha x 50 ton per ha
/ 20 ton per uur = 62,5 uur, er vanuitgaande dat
de loonwerker dan direct beschikbaar is. Op
basis van deze kengetallen kan, aangevuld met
bedrijfsspecifieke overwegingen, in principe een
keuze worden gemaakt. Eventueel zouden de
consequenties van de keuzemogelijkheden nog
meer gedetailleerd kunnen worden nagegaan
met een simulatiemodel of een bedrijfsoptimalisatiemodel.
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Tabel 118. Keuzemogelijkheden bij rooien en inschuren bij een volgtijdige werkorganisatie met een minimale werkploegomvang of een
gelijktijdige werkorganisatie waarbijallefunctiesgelijktijdig zijnbezet.
werkmethode
keuzenr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1rijer
2rijer
1rijer
1rijer
loonwerk
loonwerk
2rijer
2rijer

transport

werkploeg

2kipwagens
2kipwagens
2kipwagens
3kipwagens
2kipwagens
3kipwagens
3kipwagens
3kipwagens

2personen
2personen
4personen
5personen
4personen1
5personen ,1)
4personen
5personen

werkorganisatie
volgtijdig
volgtijdig
gelijktijdig
gelijktijdig
gelijktijdig
gelijktijdig
gelijktijdig
gelijktijdig

Inclusief arbeid loonwerker.

Tabel119. Te behalen capaciteit, de arbeidsprestatie per manuur, benodigde investering voor de rooier en de kosten voorde gehele
keten.

nr.

capaciteit
vandeketen
(tonnen)

prestatie/
manuur
(tonnen)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5,7
8
10
10
20
20
20
20

2,8
4
2,5
2,0
51>
4D
5
4

investering
(guldens)
60.000
80.000
60.000
60.000
0
0
80.000
80.000

kostenpertongehele keten(inguldens)
(rooien+variabele transportkosten
+variabele arbeidskosten)
9,6 +1
= 10,62)
6,4 + 1
= 7,43)
9,6 + 1+4 =14,62)
9,6 + 1 + 6 = 16,6
8 + 1 + 1 =10
8 + 1 + 2 =11
6,4 + 1 + 2 = 9,43)
6,4+ 1+3 = 10,43)

1

' Inclusief arbeidloonwerker.
' Bij25haperjaar.
3)
Bij50haperjaar.

2

Discussie
In deze paragraaf willen wekort ingaan op de mogelijkheden op welke wijze de verschillende stappen
methodologisch ofanderszins kunnen worden ondersteund respectievelijk ontwikkeling ondersteuningsmogelijkheden mogelijk/zinvolis.

teem, procesanalyse, goederenstroom ensystematische layoutbeschrijvingstechnieken kunnen
mogelijk hulpmiddelen zijn om tot een goede
beschrijving en afbakening te komen. Tenslotte
kan nogvoor alle vier stappen kennis vanmodelleringsmogelijkheden van processen worden
genoemd.

1. Afbakenen envastleggen teanalyseren verwerkingsproces methierin voorkomende bewerkingen.

2. Vaststellen mogelijke werkmethoden perbewerking met bijbehorende verwerkingscapaciteit,
arbeidsinzet, investeringen enkosten.

Deze stap is evenals de volgende erg processpecifiek en vraagt op de eerste plaats veel
inzicht inde procesmogelijkheden en-onmogelijkheden gezien hetteverwerken produkt. Sys-

Vaststellen van mogelijke werkmethoden met
bijbehorende kengetallen vraagt inzicht in de
procesmogelijkheden en onmogelijkheden ende
vporhanden zijnde technische mogelijkheden.
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Kennis van het bedrijf waarvoor de keten moet
worden ingericht, is van belang om te komen tot
een zo goed mogelijke bedrijfsspecifieke invulling. Benodigde investeringen en hieraan verbonden kosten zullen op grond van hiervoor
genoemde kennis vrij nauwkeurig kunnen worden ingeschat. Wat betreft capaciteit en arbeidsbehoefte zal er meestal rekening mee
moeten worden gehouden dat naast de werkmethode deze sterk beïnvloed kunnen worden
door (weers)omstandigheden tijdens de oogst
en/of de kwaliteit van het geoogste produkt.
Voor gemechaniseerde veld-, transport- en
overslagwerkzaamheden zijn onder andere door
het IMAG computerprogramma's ontwikkeld
waarmee op systematische wijze capaciteiten
en arbeidsbehoeftes kunnen worden begroot.

langrijke rol speelt.
De verwerkingsketens die we thans op vollegrondsgroenteteeltbedrijven aantreffen, omvatten echter in het algemeen slechts een klein (in
vergelijking met bijvoorbeeld de verwerkende
industrie) aantal bewerkingsstappen en meestal
gaat het om produktie op voorraad of contract
en niet om produktie op bestelling met sterk in
de tijd wisselende bestel- of verkooporders. De
inrichting van deze ketens ondersteunen met
simulatiemodellen zal ook gezien de inspanning
die moet worden gepleegd om dergelijke modellen toepasbaar te maken in het algemeen niet
zinvol zijn. Voorbeelden van analytische oplossingsmodellen die de inrichting van de keten
meer strategisch (investeringsbeslissingen) op
bedrijfsniveau ondersteunen zijn onder andere
de standaard lineaire programmerings matrices
ontwikkeld voor akkerbouw op klei en veen en
voor bedrijven met grove vollegrondsgroenten in
de jaren zeventig. Deze zijn thans niet meer
operationeel.

3. Vaststellen keuzemogelijkheden met bijbehorende parameters voor de gehele keten op basis
van gegevens verzameld onder punt 2 en de
gelijktijdig in te zetten mensen, machines en
werktuigen.
Inprincipe kunnen met de gegevens onder punt
2 verzameld (aangevuld met te stellen randvoorwaarden aan capaciteit en aantal gelijktijdig
in te zetten mensen) de keuzemogelijkheden
met bijbehorende parameters worden vastgesteld. Analytische en/of experimentele (bijvoorbeeld met behulp van simulatie) oplossingsmethoden kunnen de berekening van de betreffende parameters en het maken van een keuze
hieruit ondersteunen. Een analytische oplossingsmethode hiervoor is het computerprogramma 'Afstemmen van bewerkingsketens bij veldwerkzaamheden' ontwikkeld door het IMAG. De
behoeft aan simulatie zal groter zijn naarmate:
- De keten complexer van aard is door bijvoorbeeld een groot aantal bewerkingsstappen
en/of meerdere produkten die met de bewerkingslijn moeten worden geproduceerd.
- Beslissingen frequenter genomen moeten
worden doordat bijvoorbeeld produktie op
voorraad niet mogelijk is, korte levertijden
moeten worden gerealiseerd en bestelde
hoeveelheden sterk kunnen wisselen. Met
andere woorden als onzekerheid een be-

Een voorbeeld van een simulatiemodel voor het
simuleren van bedrijfsinrichting en arbeidsinzet
op akkerbouwbedrijven is het model ORSPEL,
ontwikkeld op het IMAG. Op het PAGV worden
thans de gebruiksmogelijkheden van dit model
nagegaan.
4.

Het maken van een keuze.
Vaak zal op basis van de onder punt 3geïnventariseerde keuzemogelijkheden met hun bijbehorende kengetallen een keuze kunnen worden
gemaakt. Bij belangrijke keuzes en/of een sterke interactie van de oogst of verwerkingslijn met
de andere bedrijfsactiviteiten zal men vaak ook
de consequenties voor het totale bedrijf nog
willen nagaan om een goede keuze te kunnen
maken. Hiertoe zullen de geïnventariseerde
keuzemogelijkheden met een bedrijfsmodel
systematisch moeten worden doorgerekend
zoals bijvoorbeeld het Bedrijfseconomisch advies model gebruikt door de DLV of een eventueel beschikbaar optimalisatie- of simulatiemodel
bij complexe beslissingssituaties.
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Conclusies
Wanneer voor de verschillende bewerkingen in een
oogst- of bewerkingsketen meerdere werkmethoden
mogelijk zijn, neemt het aantal mogelijkheden waarop de keten kanworden ingericht en gebruikt snel
toe.
Door een systematische inventarisatie van bewerkingscapaciteit, benodigde arbeidsinzet, investeringen enkosten permogelijke werkmethode eninrichtingswijze (relevant voor debetreffende bedrijfssituatie) zal voor eenvoudige ketens zoals die meestalop
vollegrondsgroentebedrijven voorkomen een optimale
keuze gemaakt kunnen worden. Naast een goede
kennis vanhetverwerkingsproces ende technische
mogelijkheden kunnen hierbij analytische technieken
als systeemanalyse, goederenstroomanalyse, layoutplanning en eventueel lineaire programmering worden ingezet.
Inzet vansimulatie is met name interessant als de
complexiteit (groot aantal bewerkingen en/of produktsoorten per verwerkingslijn) en/of onzekerheid(produktie niet ot nauwelijks opvoorraad mogelijk, sterk
wisselende bestellingen) grootis.
Bij belangrijke keuzes en/of een sterke interactie
(van deinterichten oogst ofverwerkingslijn) metde
andere bedrijfsactiviteiten verdient het aanbeveling
ook deconsequenties nate gaan vande keuzemogelijkheden op bedrijfsniveau alvorens een definitieve
keuzetemaken.

Samenvatting
Wanneer voor de verschillende bewerkingen in een
oogst of bewerkingsketen meerdere werkmethoden
mogelijk zijn, neemt met het aantal bewerkingen
en/of werkmethoden per bewerking hetaantal mogelijkheden waarop de keten kanworden ingericht en
gebruikt snel toe. Nagegaan is welke technieken
kunnen worden gebruikt omeen optimale keuze te
kunnen maken uitde mogelijkheden. Door een systematische inventarisatie van bewerkingscapaciteit,
benodigde arbeidsinzet, investeringen en kostenper
mogelijke werkmethode en inrichtingswijze zal voor
eenvoudige ketens zoals die meestal opvollegrondsgroentebedrijven voorkomen een optimale keuze

gemaakt kunnen worden. Naast een goede kennis
van hetverwerkingsproces ende technische mogelijkheden kunnen hierbij technieken alssysteemanalyse, goederenstroomanalyse, layoutplanning en
eventueel lineaire programmering worden ingezet.
Gebruik van simulatie ismet name interessant alsde
complexiteit en/of onzekerheid groot is.Bijbelangrijke keuzes en/of een sterke interactie vandeoogstof
verwerkingslijn met de andere bedrijfsactiviteiten
verdient hetaanbeveling ook de consequenties na te
gaan vande keuzemogelijkheden op bedrijfsniveau
alvorens een definitieve keuze temaken.
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Summary
When forthe different treatments in a chain a number oftreatment-methods arepossible than thenumber of possibilities in which the chain canbeset
increases very quick. Ithasbeen worked outwhich
methods canbeused to make anoptimal choice. By
a systematical inventory ofworking-capacity, needed
labour, investments and costs for every possible
treatment-method andmethod of set up for simple
chains a choice canbemade. Beside agood knowledge of the handling- and technical possibilities,
technics like systems analysis, analysis of movements of goods, planning of layout andlinear programming are technics which canbe used. Use of
simulation models can beinteresting when the complexity or uncertainly are important features. With
important choices and/or a strong interaction with
other farmactivities, the consequences for the total
farm should also beanalysed before making achoice.

Beregeningsbeperkingen en gewenst onderzoek voor de akkerbouw en groenteteelt inde vollegrond
Irrigation limitations and desired research for arable farming and field production of vegetables
ir.C.F.G.Kramerening.J.Alblas, PAGV

Inleiding
Daling van het grondwaterpeil endehiermee samenhangende verdroging van natuurgebieden is met
name voor provinciale overheden aanleiding beperkingen te overwegen ofopte leggen aan kunstmatige beregening inde land- entuinbouw. Naar aanleiding van vragen omonderzoek iseen studie verricht
naar aard enbetekenis van beregeningsbeperkingen
voor de teelt van akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten en eventueel gewenst onderzoek.
De studie is uitgevoerd door een werkgroep vanhet
PAGV enIKC.

Beregening enverdroging
De daling van degrondwaterstand ishetgevolgvan
tal vanverschillende ingrepen. Debelangrijkste oorzaken zijn: peilverlaging onder andere door verbetering vande waterafvoer ten behoeve vande landbouw, stadsuitbreiding en drink- en industriewaterwinningen.
Hoewel als gevolg van beregening de grondwaterstand locaal en tijdelijk sterk kan dalen, isde structurele bijdrage aande landelijke grondwaterstandsdaling gering. Debijdrage van beregening aan verdroging moet daarom vooral locaal worden beoordeeld.
Verder bleek dat hetbeperken vanwateronttrekkingen naast peilverhoging één van demogelijke maatregelen tegen verdroging vormt. Door het uitvoeren
van deze anti-verdrogingsmaatregelen kande landbouw zowel geconfronteerd worden meteentoename vandedroogteschade alsgevolg vaneenberegeningsverbod alsmet een toename vandenatschade alsgevolg van peilverhoging.
Voor akkerbouw- (mogelijk met uitzondering van
snijmaïs) en/of vollegrondsgroentegewassen zijn op
basis vande thans beschikbare informatie op korte
termijn geen algemeen gewasgerichte beregenings-

beperkingen te verwachten zoals die thans gelden
voor grasland in Brabant en Limburg. Wel kunnen
plaatselijk of regionaal vergunningen worden geweigerd omdat deze in strijd zijn metandere belangen
(zoals natuurwaarden) diemen zwaarder laatwegen.
Kwantitatieve gegevens die kunnen aangeven in
hoeverre en in welke omvang dit voor de teeltvan
akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen daadwerkelijk hetgeval is.zijn niet bekend. Welisduidelijk dat het belang vanberegenen steeds vaker zal
moeten worden aangetoond. Ookwordt waarschijnlijk binnenkort eenheffing vankracht voor grondwateronttrekkingen van meer dan 40.000 m 3 per jaar
per bedrijf. Hetaantal land- en tuinbouwbedrijvendat
meer verbruikt dan40.000 m 3 is overigens beperkt
en is door LEI-DLO geschat op ruim 100 ineen
gemiddeld jaar enop ruim 1000in eenzeer droog
jaar. Grondwater tenbehoeve vanberegeningsdoeleinden blijkt overigens inNederland vooral te worden
aangewend voor grasland. Hetmet grondwater beregenbaar areaal cultuurgrond bestaat voor circa driekwart uit grasland, circa 17% uit bouwland envoor
11% uit tuinbouwgronden.

Mogelijkheden het beschikbare
water (economisch) efficiënter te
benutten
Profielverbeteringen die een goed rendement opleveren, zijn reeds grotendeels uitgevoerd. Zowel inde
kleigebieden als in de zandgebieden zullen veel
droogtegevoelige gronden voor de verbetering van
de vochtvoorziening derhalve aangewezen blijvenop
beregening. Waterconservering door middel van een
variabele drainage-ontwateringsbasis met behulp van
een in de hoogte verstelbare uitmonding vande
(hoofd)drain lijkt economisch perspectief te kunnen
bieden enzounader moeten worden onderzocht op
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haalbare effecten entoepassingsmogelijkheden in de
praktijk. De aanleg van bassins om het neerslagoverschot indewinter tekunnen benutten, blijkt minstens
twee totdrie maal duurder tezijn dan beregeninguit
grondwater. Beregening op deze wijze is dan ook
nauwelijks of geen alternatief bij beregeningsverboden of heffingen ophetgebruik van grondwater.Ten
aanzien van beregeningsapparatuur is vooral een
goede verdeling die weinig of niet beïnvloed wordt
door de wind van belang voor een efficiënte aanwending van het beregeningswater. De beregeningssproeiboom met een haspel met constante intreksnelheid biedt hiervoor het meeste perspectief zo
blijkt uitDuits onderzoek. Dehoge beregeningsintensiteit metname opzavelgronden kaneenbeperking
zijn voor een doelmatige inzet van grotere giftenper
keer. Voor de vaste ofverplaatsbare buizeninstallatie
blijkt dat een sproeiersverband van 12 x 24 meter
een aanzienlijk betere verdeling geeft dan 18 x24
meter. Met druppelbevloeiing kan in principe de
meest efficiënte aanwending van beregeningswater
worden bereikt. Dete realiseren waterbesparingzal
echter evenals meststofbesparing bij rijenbemesting
sterk gewasafhankelijk zijn. Vanwege de hoge kosten voor de toepassing biedt druppelbevloeiing
voorts alleen enig perspectief bij meerjarige en/of
zeer hoog salderende gewassen dieeen zeer regelmatige vochtvoorziening vereisen. In dit verband
wordt er in Duitsland voor gepleit om de toepassingsmogelijkheden en kosten van te ontwikkelen
mobiele druppelbevloeiingsinstallaties nader teonderzoeken.
Ondersteuning vandeberegeningsbeslissingen door
directe meting vande vochttoestand vande grond
(door middel vantensiometers of de grondboormethode) is met (eventueel) het bijhouden vaneen
vochtbalans debeste methode voor eenzo efficiënt
mogelijke aanwending van beregeningswater. Inde
praktijk worden ze echter weinig of niet toegepast.
Oorzaken zijn niet geheel duidelijk, maar moeten
waarschijnlijk worden gezocht in hetgeringe directe
voordeel of hetzich onvoldoende realiseren hiervan
in relatie tot de inspanning die voor een goedgebruik moet worden geleverd.
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Effecten van beregening en rendement
Uit de literatuurstudie naar beregeningseffecten en
rendement bleek hetvolgende. Door hetniet geheel
volledige inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve
opbrengsteffecten enhette behalen prijsniveaumet
en zonder beregening inrelatie totdedroogtegevoeligheid vande grond en de te maken kosten voor
beregening, is het moeilijk algemene uitspraken te
doen over hetrendement van beregening. Opgrond
van de beschikbare gegevens magechter verwacht
worden datbijeen beregeningsverbod opdroogtegevoelige gronden de meeste vollegrondsgroenteteelten zullen verdwijnen enditvoor akkerbouwbedrijven
met aardappelen in het teeltplan aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben.

Conclusies
Voor akkerbouw- (mogelijk met uitzondering van
snijmaïs) enof vollegrondsgroentegewassen zijnop
basis vande thans beschikbare informatie op korte
termijn geen algemene gewasgerichte beregeningsbeperkingen te verwachten zoals die thans gelden
voor grasland inBrabant en Limburg.
Profielverbeteringen die een goed rendement opleveren, zijn reeds grotendeels uitgevoerd. Zowel inde
kleigebieden als in de zandgebieden zullen veel
gronden voor de verbetering vandevochtvoorziening
derhalve aangewezen blijven opberegening.
Waterconservering door middel van een variabele
drainage-ontwateringsbasis met behulp van eenin
de hoogte verstelbare uitmonding van de (hoofd)
drain lijkt economisch perspectief te kunnen bieden
en zou nader moeten worden onderzocht ophaalbare effecten entoepassingsmogelijkheden indepraktijk.
Aanleg vanbassins omhetneerslagoverschot in de
winter te kunnen benutten, blijkt minstens twee tot
drie maalduurder te zijndan beregening uit grond-

water.
Op grond van de beschikbare gegevens magverwacht worden dat bij een beregeningsverbod op
droogtegevoelige gronden de meeste vollegrondsgroenteteelten zullen verdwijnen en dit voor akkerbouwbedrijven metaardappelen inhet teeltplan aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben.

Samenvatting
Het beperken vanwateronttrekkingen onder andere
ten behoeve vanberegening vormt naast peilverhoging één vandemaatregelen tegen verdroging. Voor
akkerbouw- en/of vollegrondsgroentegewassen kunnen plaatselijk of regionaal vergunningen worden
geweigerd omdat deze in strijd zijn metanderebelangen (zoals natuurwaarden) diemen zwaarder laat
wegen.
Profielverbeteringen die een goed rendement opleveren, blijken reeds grotendeels te zijn uitgevoerd.
Waterconservering door middel van een variabele
drainage-ontwateringsbasis zou nader moeten worden onderzocht ophaalbare effecten en toepassingsmogelijkheden. Deaanleg vanbassins om hetneerslagoverschot indewinter te kunnen benutten, blijkt
minstens twee totdrie maal duurder tezijn dan beregening uit grondwater. Eengoede verdeling is een
belangrijke factor voor een efficiënte aanwendingvan
beregeningswater. De beregeningssproeiboom met
een haspel met constante intreksnelheid van de
slang biedt hiervoor het meeste perspectief. Verwacht magworden datbijeen beregeningsverbodop
droogtegevoelige gronden de meeste vollegrondsgroenteteelten zullen verdwijnen en dit voor akkerbouwbedrijven met aardappelen inhetteeltplan aanzienlijke financiële gevolgen zal hebben.
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Summary
In The Netherlands in some regions permissioncan
be refused to use(ground)water for ecological reasons. Forarable farming andfield production ofvegetables it is surveyed how to use efficiently the
available water.
Improvement of profiles which are profitable are
mostly already done. Conservation bychange ofthe
drainage level insummer has perspective forfurther
research. Building basins to use the precipitation
from winter insummer isatleast two tothree times
more expensive astheuseofgroundwater. Anegal
distribution is very important to useirrigation water
efficiently.A reel installation with sprinklerboomhas
the most perspective for practical economical use
and an egal distribution of thewater.It is expected
that the most field vegetable crops disappear from
drough sensitive landifirrigation isforbidden.

Onderhoud van geautomatiseerde informatiesystemen
Maintance of computerized information
ing. A.Grunefeid enir.W.A. Dekkers, PAGV

systems

Inleiding
Van 1987 tot 1994is het PAGV intensief betrokken
geweest bijdeontwikkeling van deteeltbegeleidingssystemen BETA, CERA en KOBAS. Het merendeel
van deprojecten 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 het Agrarisch 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 totéén 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 onderzoëkskennis 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 ende waarden van gegevens
kunhen 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 isdatvaker, omdat
de gegevens van de verschillende teeltwijzen verspreid over het jaar bekend worden. Ookkenniskan
veranderen, bijvoorbeeld omdat onderzoek tot nieuwe inzichten leidt. Eenvoorbeeld is het aanpassen
van het bemestingsadvies.
Naast het 'pure' onderhoud is er in dit project met

name gewerkt aan hetuitwerken 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 systemeninde toekomst gewaarborgdis.

Resultaat
In dit project is bijgehouden hoeveel tijd aanwelke
soort onderhoud is besteed. Met name het gegevensonderhoud van het teeltbegeleidingssysteem
CERA is aandeorde geweest. Ditzelfde onderhoud
voor BETA werd door het Instituut voor Rationele
Suikerproduktie (1RS) ende suikerindustrie gedaan.
Indekorte tijd dat de indepraktijk draaiende versies
van BETA en CERA onderhouden zijn, zijn er geen
grote inhoudelijke veranderingen geweest.
De onderhoudbaarheid voor de toekomst werdgewaarborgd 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 inde projecten is geëvalueerd en een PAGV-verslag waarin
de nog niet gepubliceerde kennis die indeteeltbegeleidingssystemen is verwerkt, is beschreven (Dekkers en Grunefeid, 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
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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 van dit rapport eenintern rapport en een
PAGV-verslag verschenen, waarin respectievelijk de
werkmethode is geëvalueerd ende nogniet eerder
beschreven inhoud van de teeltbegeleidingssystemen isbeschreven.
Literatuur
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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.

Nogverkrijgbare PAGV-uitgaven 1
Verslagen
207. Waarnemingsmethoden voor bepalingvanverschillen inonvolledige resistentie
bijvollegrondsgroenterassen. Ir.J.Hoek, ing.I.P.M.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 enopname van stikstof bijhoge 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.Krikke endrs. ing.B.J.M. Meijer, augustus 1995
ƒ 25,203. Resultaten vanonderzoek voor geïntegreerde bestrijdingvanonkruiden inzaaiuien.
Ir.C.L.M,de Visser en ing.L. Hoekstra,juli 1995
ƒ 15,202. Stikstofbemesting ennutriëntenopname vanwitte kool.
Dr. ir.AP. Everaarts en C.P.de Moei,juli 1995
ƒ 15,201. Effecten vanwintergewassen opverliezen enbenuttingvan stikstof bijdeteelt
van snijmaïs.
Ir.W.van Dijk, ir.J.Schröder, L.ten Holte en ing.W.J.M,de Groot,juli 1995
ƒ 15,200. Interactie tussen rassen enproefplaatsen bij witlof.
Ing. A.R. Biesheuvel en ir. G.van Kruistum,juni 1995
ƒ 15,199. Ontwikkeling van eengewasgroeimodel voor peenop basis van SUCROS87.
Ir.C.L.M,de Visser, ing.J.A. Schoneveld en ing.M.H.Zwart-Roodzant, juni 1995 . . .
ƒ 20,198. Stikstofbemesting ennutriëntenopname vanbloemkool. Dr. ir.A.P. Everaarts en
C.P.de Moei, maart 1995
ƒ 15,197. Toedieningdierlijke mestop loss,dal-en lichtezavelgrond.
Ing. S. Postma, mei 1995
ƒ 20,196. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw; beknopt overzicht technische en
economische resultaten.Ir. F.G. Wijnands, ing.P.vanAsperen,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 naarde mogelijkhedenvan eenwaarschuwingssysteem voor
Phytophthorainfestansinaardappelen. 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.van Kruistum, ing.A.R.Biesheuvel, ir. R.C.F.M.vanden Broek, ing. P.M.T.M. Geelen en ing.J.G.M.Jeurissen,
maart 1995
ƒ 15,193. Hetforceren van asperges ineengeconditioneerde ruimte.J.T.K. Poll, ir.W.van den
Bergen ir.C.F.G. Kramer, maart 1995
ƒ 15,192. Optimalisering vande N-voedingvanzetmeelaardappelen. Ir.C D .vanLoon,
ing. K.H. Wijnholds enir.A.H.M.C. Baltissen,november 1995
ƒ 15,191. De invloedvan plantveredeling, zaaitijdstip enkoude-tolerantieopde stikstofbenuttingdoor maïstijdens dejeugdgroei. Ing. D.A. vander Schans, ir.W.van Dijk
endr. ir. O. Dolstra,juni 1995
ƒ 15,190. Aspectenvan deteelt vancrambe. Ing. N.van Dijkenir.G.E.L. Borm, april 1995 . . .
ƒ 15,189. Maatregelentegenverbruiningsziekte tervergroting van deopbrengstzekerheid van
karwij. Resultatenvanonderzoek 1990-1994. Ir.A. Evenhuis ening.B.Verdam,
maart 1995
ƒ 25,188. Stikstofbemesting, zaaidichtheid engroeiregulatie bij haver. Dr. ir.A. Darwinkel,
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A.H.J. Ropsen ing.K.H.Wijnholds, maart 1995
ƒ 15,187. Reactie vangraszaad opfosfaatbemesting. Ing. J.W. Steenhuizen, ing.J.G.N.Wander,
ir. P.A.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. Ontwikkeling van eenbiotoets voor het aantonenvan herinplantproblemenbij
asperge.J.T.K. Pollen ing.Th.Huiskamp,december 1994
ƒ 15,184. Vergelijking enverloopvandezaad-encarvonopbrengst vankarwij endille.
Ing. H.J.vander Mheen,december 1994
ƒ 15,183. Effectenvanplantdatumenplantdichtheid opgroei,ontwikkeling,opbrengst en
sorteringvan spruitkool (Brassica oleraceavar. gemmifera).
Dr. ir.A.P.Everaarts enC.P.de Moei, november 1994
ƒ 15,182. Inventarisatie vanonderzoeksvragen overdefosfaatvoorziening. Ing.J.Alblas,
ir.W.van Dijken ing.C.A.Ph. vanWijk, november 1994
ƒ 15,181. Modificatie rassenkeuzetoets AM, PAGVen Hilbrands-laboratorium 1993. Ing.T.G.
van Beers,drs. H. Regeer en ir. L.P.G. Molendijk, oktober 1994
ƒ 15,180. Onkruidbestrijding indeteelt vanzaaiuien met herhaalde toepassing van combinaties
van herbiciden naopkomst. Ing. L. Hoekstra,oktober 1994
ƒ 15,179. Herfstbehandeling van roodzwenk- enveldbeemdgewassenopzandgrond.
Ir.G.E.L. Borm, oktober 1994
ƒ 15,178. Onderzoek naar effectieve chemische bestrijding van bladvlekkenziekte enkoprot en
naarvoorspellingvan 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 der Werf
en ing.W.C.A. van Geel,september 1994
ƒ 15,176. Bedrijfssystemen-onderzoek Vredepeel- Invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1993.
Ing. B.M.A.Kroonen-Backbier, ir.Y.Hofmeester enir. F.G.Wijnands, september 1994
ƒ
15,175. Inhoudelijke beschrijving vandeteeltbegeleidingssytemen BETA, CERA enKOBAS.
Ir.W.A. Dekkers en ing.A.Grunefeld,augustus 1994
ƒ 20,174. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in het Noordelijk kleigebied.
Drs.AT. Krikke en ing.A. Bos,augustus 1994
ƒ 35,173. Opbrengst, rendement enkwaliteit 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. van Soesbergen en ing.J.Alblas,juli 1994
ƒ 15,171. Chemische bestrijding vanvalse meeldauw (Bremia lactucae)insla.
Ing. R. Meier, mei 1994
ƒ 15,170. Zaadkwaliteit enveldopkomstvanwitlof. Ir.G.van Kruistum, ing.J.J.Neuvel en
ir.W.vanden Berg,mei 1994
ƒ 15,169. Optimalisatie vandeteelt en afzet van kwaliteitsrogge voorde maalindustrie.
Ing. S. Postma,april 1994
ƒ 15,168. Onderzoek naarvermindering vande stikstofbemesting doortoepassing van
Rhizobiumphaseoli bijstamslaboon Phaseolus vulgaris L
Ing. J.J. Neuvel,ing.H.W.G. Floot, ing.S. Postma en ir.M.A.A. Evers, maart 1994 ..
ƒ 15,167. Onderzoek naarde mogelijkhedenvanstikstofrijentoedieningbijsuikerbieten.
M.A. vander Beeken P.Wilting,maart 1994
ƒ 15,166. De invloedvan het weeropdetoepassing van gewasbeschermingsmiddelen.
Ing. E. Boumaenprof.dr. ir. L.Wartena,januari 1994
ƒ 15,165. Mens- enmilieuvriendelijke treksystemenvoor witlof: eenverkenning van
mogelijkheden. Ing. E.A. van Os, ir.C.F.G. Kramer, ir. G.vanKruistum,
ing. F.X.C.Looijesteijn,dr. H.H.E. OudeVrielink,januari 1994
ƒ 15,-

164. Zekerheidvandeveldopkomst bijpeen.
Ing.J.A. Schoneveld,december 1993
ƒ 15,163. Dewaardplantgeschiktheid van groenbemestingsgewassen voor het Noordelijk
wortelknobbelaaltje. Ir.J.G. Lamers en ing.Js. Roosjen,december 1993
ƒ 15,162. Herfstbehandeling van Engels raaigras bestemdvoorde eerste entweede zaadoogst,
envan veldbeemden roodzwenk bestemdvoor detweede en laterezaadoogst op kleigronden. Ir.G.E.L. Borm, december 1993
ƒ 20,161. Bestrijdingvan hetgerstevergelingsvirus 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 bestrijding vanbladvlekkenziekte in
zaaiuien. Ir.C.L.M,de Visser, september 1993
ƒ 25,158. Biospectron,eensysteemvan mineraalvoorziening voor wintertarwe
Dr. ir.A. Darwinkel enA. Bramsvik,juli 1993
ƒ 15,157. The infomationmodelforcrop protection inarablefarming
Ir.A.J.Scheepens, april 1993
ƒ 15,156. Perspectievenvandeteelt vanbrouwgerst buiten hetZuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D. Timmer, april 1993
ƒ 15,155. Produktie- enkwaliteitsverloop bijsnijmaïs. Ing. D.vander Schans,
ing. H.M.G. van der Werf 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 bijde oogst van ijsbergsla enbloemkool;eenverkennende studie.
Ing. C l Dekker ening.B.J.van der Sluis,februari 1993
ƒ 15,152. Informatiemodel "gewasgroei en-ontwikkeling". Ir. P.W.J. Raven,ing.W.Stol,
dr.ir. H.van Keulen,ing. R.F.I.van Himste,dr. M.A. van Oijen en ir. H. Marring
maart 1993 ..
ƒ 15,151. Invloed vanvarkensdrijfmest ophet nitraatgehalte vangroenten. Ir.H.H.H. Titulaer,
december 1992
ƒ 10,150. Planning van deoptimale 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 opdeuitspoeling vanstikstof bijdeteelt van snijmais.
Ir.J.Schroder, L.ten Holte, ir.W.van Dijk, ing.W.J.de Groot, ing.W.A. de Boer
en ir. E.J.Jansen,november 1992
ƒ 10,147. Koolvliegbestrijding met behulpvanzaadcoating met insecticiden inbloem-en
spruitkool. A. Ester, november 1992
ƒ 10,146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invullinggewijzigde voortzettingvanaf 1991.
Ing.J.Boermaenir.Y.Hofmeester, november 1992
ƒ 10,145. Voorjaarstoediening vandunne dierlijke mest opkleigronden. ing.G.J.M,van Dongen
en ing.J.Alblas,oktober 1992
ƒ 10,144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw/opzet eneerste 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 bij erwten,veldbonen, bruine bonen,snijmaïs,vlas en
zaaiuien. Ing. Th.Huiskamp en ir.J.G. Lamers,oktober 1992
ƒ 10,142. Bestudering van hetgroeiverloop vanzaaiuienenbouw van eengroeimodel.
Ir.C.L.M, de Visser,juni 1992
ƒ 25,141. Analyse van hetgebruik ende acceptatie vanteeltbegeleidingssystemen inde
praktijk. Ing. A. Grunefeld enir.W.A. Dekkers,februari 1992
ƒ 10,-

140. De invloedvan pootgoedbehandeling op het aantal stengels enknollen bij
aardappelen. Ir.C.B. Bus,april 1992
139. De invloed vande intensiteit van het bouwplanoppootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) 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 bewarenvanfijne peenop het veld, onder stro en inde natte
koeling. Ing.J.A. Schoneveld,december 1991
136. Kwantitatieve aspecten vandeverdelingsnauwkeurigheid van meststoffen.
Ing. D.T. Baumann,december 1991
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige grond. Ing. A. Bos endrs.A.T.Krikke,december 1991
134. Het verloop vanwegrotten van moederknollen bijpootaardappelen.
Ing. J.K. Ridderen ir. C.B. Bus,december 1991
133. Information modellingfor arablefarming. Integrale vertalingvan verslag67
(Het globale informatiemodel Open Teelten),oktober 1991
132. Groei,ontwikkeling enopbrengst vanwitte kool inrelatietot hettijdstip van
planten. Dr.ir.A.P.Everaarts en C.P.de Moei,september 1991
131. Teeltaspecten vanwintergerst vooropbrengst en kwaliteit. Dr. ir.A. Darwinkel,
september 1991
130. Landbouwtechnische -.economische,bedrijfskundige -en milieu -aspecten bij het
toedienen endirect inwerkenvandierlijke organische mest inde akkerbouw ende
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J.van Dongen,september 1991
129. Bepalingvan de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir.P.W.J.Raven,
ing. H. Drenth,ing.S.R.M.Janssens endrs.A.T.Krikke
128. Effect vande hoogte en eendelingvan destikstofbemesting opdeopbrengst en
kwaliteit van zomergerst. 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.vander Wel,
mei 1991
122. Debepalingvan deopbrengst van eenperceel snijmaïs bijdeoogst.
Ing. H.M.G. vander Werf MSc, irW.vanden Bergen ing.A.J.Muller, april 1991 . . .
120. Biotoets voetziekten inerwten .Ir. P.J.Oyarzun, maart 1991
Publikaties
78a. Jaarboek 1994/1995 akkerbouw, november 1995
78b. Jaarboek 1994/1995 vollegrondsgroenteteelt, november 1995
77. Jaarverslag 1994,juni 1995
76. Werkplan 1995,januari 1995
75. Kwantitatieve informatie 1995,december 1994
74. Onkruidbestrijding indegraszaadteelt. Ir.P.Baltus,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 1992/1993 akkerbouw,oktober 1993
70b. Jaarboek 1992/1993vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993
69. Kwantitatieve informatie 1993-1994,september 1993

ƒ 10,-

ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ
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ƒ

10,-

ƒ

10,ƒ 10,-

ƒ 10,ƒ

10,

ƒ

ƒ 10,10,-

ƒ 10,ƒ
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10
10

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

30
30
20
20
30
15
30

/
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

20,20,15,30,20,30,-

68. Planningvan devervangingsinvestering van eenmachine ofwerktuig. Ir. H.B.
Schoorlemmer endrs.A.T.Krikke,augustus 1993
67. 28jaar DeSchreef, april 1993
62. Verspreidingvanonkruiden enplanteziekten metdierlijke mest -een risico-analyse
Ir.A.G.Elema endr. ir.Scheepens, augustus 1992
59. Bedrijfshygiëne inde praktijk. Ir.Y.Hofmeester

ƒ 20,ƒ 40,ƒ 15,ƒ 15,-

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 enziektenvan aardappelen,november 1991

ƒ 15,ƒ 35,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 15,ƒ 15,-

Teelthandleidingen
68.
67.
66.
65.
64.
63.
62.
61.
60.
59.
58.
57.
56.
55.
54.
53.
52.
51.
50.
49.
48.
47.
46.
45.
44.
43.
42.
41.
40.
39.
38.

Teelt van peulen endoperwten voor deverse markt,juli 1995
Teelt vancourgette enpompoen,april 1995
Teeltvan stamslabonen,december 1994
Teeltvan andijvie,december 1994
Teeltvan suikerbieten,september 1994
Teelt van sla,augustus 1994
Teelt van bleekselderij, maart 1994
Teelt van haver,februari 1994
Teelt van karwij,januari 1994
Teelt vandille,januari 1994
Teeltvan maïs,december 1993
Teeltvan consumptie-aardappelen, november 1993
Teelt van prei,oktober 1993
Teeltvan knolvenkel,augustus 1993
Teeltvan broccoli,juli 1993
Teeltvan suikermaïs,juli 1993
Teeltvanzaaiuien,juni 1993
Teeltvan bloemkool, april 1993
Teeltvan Digitalis lanata,februari 1993
Teeltvanthijm,februari 1993
Teeltvandoperwten,december 1992
Teeltvan groene asperges, november 1992
Teeltvan peterselie enbladselderij,oktober 1992
Teeltvanzomergerst,juni 1992
Teeltvan rammenas, april 1992
Teeltvan boerenkool, maart 1992
Teeltvanwitte asperge,december 1991
Teeltvanwinterrogge, december 1991
Teeltvan radicchio,november 1991
Teeltvan plantuien,november 1991
Teeltvan spinazie,november 1991

ƒ 25,ƒ 25,ƒ 40,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 40,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 35,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,-

37.
36.
35.
34.
33.
32.

Teelt van schorseneren,oktober 1991
Teelt vanpeen,juni 1991
Teelt vantriticale, april 1991
Teeltvanvlas, april 1991
Teelt vantuinbonen, maart 1991
Teelt van rabarber, februari 1991

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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 uwilt ontvangen.
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (intotaal) ƒ 15,- extra over te maken.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen:
- akkerbouw-praktljk:
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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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.
- Bostel-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 hetjaarverslag.
- 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
mogelijk tot 1november van het abonnementjaar.

