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Woordvooraf
Het doet ons genoegen u het Jaarboek 1993/1994
Ik hoop datdepresentatie van deresultaten vanhet
editie akkerbouw te kunnen aanbieden. Ditjaarboek
praktijkonderzoek in dit Jaarboek eenpositievebijbevat korte samenvattende verslagen vanprojecten
drage magleveren aan de ontwikkeling vande secdie door het praktijkonderzoek op het PAGV ende tor.
ROC's werden uitgevoerd enin 1993 zijn afgesloten.
Intotaal betreft het verslagen van ruim 40afgesloten
Allen dieeenbijdrage aanhettotstand komenvan
projecten. Daarbij zijn opvallend veel verslagen over
het Jaarboek 1993/1994 hebben geleverd, wil ik
de handelsgewassen. Dit illustreert dat het praktijkvanaf deze plaats van harte dank zeggen,
onderzoek de laatste jaren relatief veel capaciteit
geïnvesteerd heeft in de produktverbreding en het
Dedirecteur PAGV,
zoeken naar nieuwe gewassen en/of hetoptimaliseir. A.J. Riemens
ren van de teelt van enkele kleinere gewassen.

Aardappelen
Effect van lagere doseringen van middelen en grotere intervallen tussen bespuitingen op
de aantasting van aardappelen door Phytophthora infestans
ir.C.B.Busening.J.K.Ridder, PAGV
Een adviesmodel voor het optimale loofvernietigingsmoment bij pootaardappelen
ir. C.B.Bus, PAGV
De optimalisering van de stikstofbemebtingvanconsumptie-aardappelen
inZuidelijk Flevoland
A.H.J.Rops.ROCDe Kandelaar
Het voorkomen van aardappelopslag
A.H.J.Rops,ROCDe Kandelaar
Toepassing van dierlijke mest inzetmeelaardappelen en suikerbieten
ing. K.H. Wijnholds, regio-onderzoeker S10
De invloed van leguminozen als voorvrucht voor aardappelen en de betekenis
van Verticillium dahliaeen andere bodempathogenen
ir.J.G. Lamers, PAGV

Effect van lagere doseringen vanmiddelen en grotere intervallen tussen bespuitingen opdeaantasting van aardappelen
door Phytophthorainfestans
Effects oflowering dosesoffungicides andlargerintervals between sprayingsoninfection of
potatoes byPhytophthora infestans
ir.C.B. Busening.J.K.Ridder, PAGV

Inleiding
Tegendeachtergrond van hetMJP-G isinditonderzoek nagegaan of het mogelijk is de doseringvan
gewasbeschermingsmiddelen tegen Phytophthora
infestans in aardappelen te verlagen en/of de intervallentussendebespuitingentevergroten zonderde
kans opaantasting onverantwoord te vergroten.Het
onderzoek is uitgevoerd in dejaren 1991, 1992 en
1993 op vier ROC's, metper proefplaats twee verschillende middelen enintervallen tussen debespuitingen, metdrie doseringen enmettwee rassendie
duidelijk verschillen in vatbaarheid.

Proefopzet enuitvoering
Het onderzoek opde ROC's opkleigrond (Rusthoeve, Kollumerwaard en Prof. DrJ.M. vanBemmelenhoeve) isuitgevoerd met de volgendevarianten:
- rassen:Bintje enAgria
- middelen: cymoxanil-mancozeb, chloorthalonil,
fluazinam
- doseringen: 100% (dehoogst genoemde dosering
op het etiket), 75%en50%
- spuitintervallen; I. 7 dagen enII.weersafhankelijk
(in 1993 volgens Prophy). In 1991 en1992was

het ene interval wekelijks spuiten en het andere
'weersafhankelijk' spuiten,datwil zeggen hetinterval oprekken totmeer dan zeven dagen bijongunstige weersomstandigheden en inkrimpen bij gunstige weersomstandigheden voor de schimmel. In
1993 isbijspuitinterval IIgebruik gemaakt vanhet
zogenaamde Prophy-model, een Phytophthorawaarschuwingssysteem datonder andere rekening
houdt met ziektedruk enweersomstandigheden.
- herhalingen:twee.
Op ongeveer 40m afstand vandeproef isinstroken
met eenoppervlakte van 40-100 m 2 respectievelijk
het vatbare ras Bintje en het minder vatbare ras
Nicola gepoot. Hierin is niet tegen Phytophthora
gespoten. Doel van deze onbehandelde stroken was
te zorgen voor een continue lichte Phytophthora-druk
opde proef.
Daarnaast zijn in1993 indeproef zes veldjes, van6
bij 4,5meter, metBintje enzes met Agria aangelegd
waarin eveneens niet is gespoten. Doel van deze
veldjes was om nategaan ofen zoja, wanneervan
nature een Phytophthora-aantasting plaatsvond in de
proef.
Op ROC't Kompas is de proef op dezelfde wijze
aangelegd. Alleen isalsvatbaar rasKaruva gebruikt
enalsminder vatbaar rasAstarte.
Deproeven zijnwatlater dan normaal,omstreeks

Tabel 1. GlobaleweergavevandePD-schaalvoor beoordelingvanPhytophthora inhetloof.
code

10
9

omschrijving
nietaangetast
5-10%plantenaangetastmet 1-5 ziekeblaadjesperplant
10-20%plantenaangetast met± 5zieke blaadjesperplant
>20% plantenaangetastmet± 10zieke blaadjesperplant
veelplantenaangetast. 10% vanalleblaadjesziek
bijnaalleplantenenalleblaadjesaangetast
dehelftvanallebladisvernietigd

half mei,gepoot om nog voldoende groen loof te
hebben indetweede helft van augustus,wanneerde
Phytophthora-druk veelal hoger is danvroeg inhet
groeiseizoen.
De veldjes waren 15meter lang en4,5 meter breed
en werden metbehulp vaneentrekkerspuit behandeld. Veelal werden indeproeven wekelijks waarnemingen gedaan.Alsweinig aantasting aanwezig was
werden aantallen aangetaste blaadjes en stengels
geteld. Bijmeer aantasting werd beoordeeld volgens
een door de PD ontwikkelde schaal (zie tabel1).

Resultatenendiscussie
In totaal zijn gedurende drie jaar 10 proeven uitgevoerd. De resultaten van deze proeven zijn afzonderlijk weergegeven indejaarverslagen vande ROC's.
Deze zijn inde literatuurlijst vermeld. In dit verslag
wordt een selectie vanderesultaten hieruitvermeld.
Van de 10 proeven kwam in éénproef, op ROC 't
Kompas in1992,geen Phytophthoratot ontwikkeling;
in zesproeven wasde aantasting dusdanig beperkt
dat ook develdjes waarop delaagste dosering werd
gespoten bijhetvatbare ras(Bintje), niet hoefdente
worden doodgespoten om besmetting van de overige
veldjes te voorkomen. In drie proeven ontstondwel
een forse besmetting waarbij alle veldjes, dus ook
die met dehoogste dosering van hetminder vatbare
ras, inmeer of mindere mate werden aangetast.De
oorzaak van deze aantasting was een zware drukuit
de omgeving vanuit een niet behandeld veld. Ditveld
grensde in 1992 op ROCKollumerwaard directaan
de proef. In 1993werd deze zware druk op ROC
Kollumerwaard en op 't Kompas veroorzaakt door
een aantasting inde detectievelden dieinde proef
lagen enniet tijdig zijn doodgespoten.
Tabel2.

* de aantasting bij Bintje zwaarder was dan bij
Agria;
* deaantasting bijchloorthalonil iets zwaarder was
dan bijfluazinam;
* de aantasting toenam naarmate de dosering
lager was. Bij Bintje wasde aantasting duidelijk
het zwaarst bij eendosering van50%.
Ook laat deze tabel zien datdemate van aantasting
van hetloof vande100%dosering bijBintje overeen
komt metdievande 75% dosering bij Agria en die
vande75%dosering bijBintje metde50%dosering
bij Agria. Ookin andere proeven waren soortgelijke
effecten aanwezig.
Eenvoorbeeld van een proef waarinwel aantasting

Loofaantastingdoor Phytophthora infestonsopeenproefveldmeteenzware Phytopthoradrukop ROC-Kollumerwaardop10-81993bijtweerassen,tweemiddelenendriedoseringen,volgens PD-schaal(zievoor PD-schaaltabel1).

middel
chloorthalonil

fluazinam

De resultaten vandeze drie proeven worden echter
niet als maatgevend voor de vertaling van deze
proefresultaten naar de praktijksituatie beschouwd
omdat ervan wordt uitgegaan dateenzwaar aangetast aangrenzend onbehandeld gewas niet of zelden
voorkomt. Voor hettesten vandemogelijkhedenvan
doseringen, spuitintervallen, middelen en rassen is
een zware druk echter wel gunstig.
In tabel 2 is de mate van aantasting weergegeven
zoals die op 10 augustus 1993op ROC Kollumerwaard is waargenomen, gemiddeld voor de beide
spuitintervallen. (De mate vanaantasting verschilde
nauwelijks tussen beide spuitintervallen.) Deze proef
is eenvoorbeeld vaneensituatie waarin deaantasting niet inde hand te houden wasals gevolgvan
een zware ziektedruk ontstaan door zwaar aangetaste, in de proef liggende onbehandelde detectieveldjes energ nat weer. Deaantastingscijfers geven een
goed beeld vande verschillen tussen de middelen
chloorthalonil en fluazinam,derassen Agria enBintje
ende driedoseringen.
Dezetabel toont aandatindeze proef, KW 175,

dosering

Agria

Bintje

100%
75%
50%
100%
75%
50%

8,1
7,6
7,1
8,3
7,8
7,6

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

aanwezig wasmaar waarin deze ookbijde laagste
dosering bijBintje niet uitdehand liep, was deproef
op ROC Rusthoeve in 1993,RH 1449.Resultaten
van deze proef zijn vermeld intabel 3.Deaantallen
lesies, aangetaste blaadjes en stengels, van beide
spuitintervallen zijn bij elkaar opgeteld. Bij beide
spuitintervallen werd, inditnattejaar, 13 keer gespoten. Hierbij was spuiten volgens de intervallen van
Prophy gelijkwaardig tot iets beter dan wekelijks
spuiten.
In detabel is het aantal lesies weergegeven op enkele data, waarbij het aantal aangetaste blaadjes
plus stengel(topje)s indenetto veldjes eninderand
apart wordt vermeld. Dit is gedaan om duidelijk te
maken datervanuit de randen wel degelijk Phytophthora-druk aanwezig was. Erzijn waarschijnlijk meer
lesies inde randen waargenomen omdat de randen
bij wind vanuit eenongunstige richting minder goed
worden bedekt en daardoor gemakkelijker worden
aangetast.
Uit tabel 3 blijkt dathetaantal lesies af kannemen.
Dit is vooral het gevolg van het na enige tijd niet
meer herkenbaar zijn vanaangetaste blaadjes of het
afvallen van aangetaste blaadjes. Uitde tabel blijkt
dat op25 augustus en 1 september de meestelesies werden waargenomen endatfluazinam indeze
proef een watbetere bescherming gafdancymoxanil-mancozeb. Bijcymoxanil-mancozeb gafeen lagere dosering minder goede resultaten. Bij fluazinam
deed eendosering van75%niet onder voor 100%;
50% wasweliets minder goed. Toch blijkt uit deze
proef datindenetto veldjes ook bijdelaagste dosering (50%)de aantasting in de hand kon worden
houden. Bijeen vatbaar ras alsBintje ishetadvies
Tabel3.

middel

Hettotaalaantal lesiesop 18/8,25/8,1/9en8/9 bijhet
doseringen,gesommeerdvoor beidespuitintervallenin
dosis

het loof te vernietigen zodra bij voor Phytophthora
gunstige weersomstandigheden meer dan20% van
de planten éénofmeer aangetaste blaadjes hebben.
En 20% van688planten is inde netto veldjes lang
niet bereikt. Hetaantal lesies in Agria is inde tabel
niet vermeld omdat deze in deze proef zeer gering
waren. Over devier genoemde data zijn bijditras in
de netto veldjes slechts in totaal twee aantastingen
waargenomen eninderanden intotaal 74.
Op basis vandit onderzoek blijkt dedosering bij de
bestrijding van Phytophthora infestansdus tekunnen
worden verlaagd. Bij vatbare rassen zoals Bintje is
een verlaging vandedosering mogelijk tot75% van
de maximaal geadviseerde praktijkdosering. Bijrassen meteenbetere loofresistentie kan waarschijnlijk
nog iets verder worden teruggegaan.Zijn de omstandigheden evenwel gunstig voor de schimmel (meer
dan incidenteel een aangetast blad ennatte omstandigheden) dan moet geen risico worden genomenen
de volledoseringteworden toegepast.
Indebeide voorbeelden,zietabel 2en3,gaf fluazinam een iets betere bescherming dan cymoxanilmancozeb enchloorthalonil.OpROC 't Kompas was
in 1993echter cymoxanil-mancozeb iets beter dan
fluazinam enopROC Kollumerwaard was in1992 de
beschermende werking vanfluazinam enchloorthalonil ongeveer gelijk. De beschermende werking van
het loof van aardappelen van dedrie middelen in de
geadviseerde hoeveelheden was in dit onderzoek
dus niet duidelijk verschillend.

Aanpassen spuitintervallen
In de zeven in 1991en 1992aangelegde proeven
zijn naast wekelijkse intervallen 'weersafhankelijke'
rasBintje,bijdemiddelencymoxanil-mancozeb
RH 1449.
1september

enfluazinamenbijdrie

8september

18augustus

25augustus
0+30
4 + 88
30 +209

0 + 33
10 + 71
15 +270

0+4
4 +45
4 +41

3 + 9
0+10
0 + 25

0 + 5
0+10
1 +117

0+4
0+0
2 +22

cymoxanil
-mancozeb

100%
75%
50%

1 +6 *
0 +5
2 +11

fluazinam

100%
75%
50%

1 +3
0 +3
1 +4

' 1+6 =één lesie inde nettoveldjes (op 688 planten) pluszes lesies inde randen (op 392 planten).

intervallen aangelegd waarbij in overleg tussenbedrijfsleider enonderzoeker intervallen zijn aangepast
aan de weersomstandigheden.
In vier proeven, drie in 1991 enéénin 1992, waren
de weersomstandigheden gedurende bepaalde perioden zodanig ongunstig voor Phytophthora dat op
basis hiervan besloten kon worden om een aantal
intervallen teverruimen. Ditresulteerde indrie totvijf
keer minder spuiten waarbij geen ('t Kompas1992)
of niet meer Phytophthora in het gewas voorkwam
dan inhet wekelijks gespoten gewas.Als de omstandigheden dusduidelijk ongunstig zijn voor Phytophthora lijken ermogelijkheden tezijn om opbasisvan
'gezond verstand' een aantal bespuitingen uit te
sparen.
Dat deze manier van werken echter ookrisico'smet
zich meebrengt, lieten de andere drie proeven in
1992 zien. In deze proeven werd in het gedeelte
waarin met 'weersafhankelijke' intervallen werd gespoten wél meer Phytophthora waargenomen. Een
voorbeeld hiervan isdeproef in 1992 opROC Kollumerwaard. Indeze proef werden opbasis van op het
oog voor Phytophthora ongunstige omstandigheden
drie bespuitingen uitgespaard door een aantal intervallen meteen week teverruimen. Bijdewekelijkse
intervallen werd 12 keer gespoten enbijdeweersafhankelijke intervallen negen keer. De omstandigheden waren blijkbaar niet juist ingeschat want deze
wijzevanwerken hadwél totgevolgdat de mate van
bestrijding minder wasdandiebij eenstrak zevendaags schema.
Het lijkt er dus op dat bij een verruiming vande
intervallen debescherming alleen dan opeen acceptabel niveau kanworden gehandhaafd alsdefactoren diehetrisico voor infectie bepalen, goed kunnen
worden ingeschat. Waarschuwingssystemen, zoals
bijvoorbeeld Prophy kunnen hierbij een belangrijke
rolspelen.
In 1993zijn op alle drie ROC's de spuitintervallen
voor de eerste keer ookop basis vande adviezen
van Prophy uitgevoerd.Tussendebeide systemenis
daarbij geen duidelijk verschil in aantasting geconstateerd ondanks dat op ROC't Kompas en Kollumerwaard één keer minder vaak isgespoten dan bij
wekelijks spuiten enondanks zeer gunstige omstandigheden voor Phytophthora in 1993. OpROC Rusthoeve isbijbeide intervallen even vaak gespoten,bij
beide 13 keer, hoewel niet steeds opdezelfde data.

Waarschuwingssystemen zoals Prophy kunnen alle
beschikbare kennis over deschimmel,demiddelen,
het perceel, de invloed vanhet weer ende weersverwachting integreren. Hierdoor kunnen ze een
goed hulpmiddel zijn bij het beslissen wanneereen
bespuiting kanworden uitgesteld. Uit verder onderzoek zal moeten blijken in welke mate waarschuwingssystemen bij kunnen dragen aan het verantwoord terugdringen vanhetgebruik van Phytophthora-bestrijdingsmiddelen.

Samenvatting
Bij veel aantasting in een aangrenzend gewas en
gunstige omstandigheden voor de schimmel Phytophthora infestans is het niet mogelijk het gewas
ziektevrij te houden. Ditgeldt voor zowel wekelijkse
bespuitingen metdehoogste geadviseerde hoeveelheden metde gangbare middelen fluazinam, cymoxanil-mancozeb als chloorthalonil enóók voor minder
vatbare rassen alsAgria enAstarte.
Is dedruk evenwel minder, waar bijgoed landbouwkundig gebruik vanwordt uitgegaan,dan bleek hetin
proeven waarin een lichte mate van aantasting voorkwam, mogelijk ook bij een vatbaar ras als Bintje
met de helft vandemaximaal geadviseerde hoeveelheden het gewas in voldoende mate vrij te houden
vanaantasting.
Grotere spuitintervallen dan wekelijks leidden tot een
grotere kans op aantasting. Het vergroten van rjet
interval tussen twee bespuitingen was bij stabiel
droog weer geen probleem,maar zodra het weer iets
minder stabiel isdient er voorzichtig mee teworden
omgegaan. Waarschuwingssystemen lijken een goed
hulpmiddel bij hetverantwoord terugdringen van het
aantalbespuitingen.
Bij wat resistentere rassen alsAgria enAstarte verliep de aantasting trager danbijvatbare rassenals
Bintje en Karuva. Uitgaande van een gelijke mate
van aantasting betekent dit dat resistentere rassen
met minder middel per bespuiting toekunnen dan
vatbare rassen.
Tussen de drie onderzochte middelen fluazinam,
cymoxanil-mancozeb en chloorthalonil waren de
verschillen inaantasting heel beperkt.
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Ridder, J.K. en C.B. Bus. Effect van lagere doseringen van
middelen engrotere intervallen tussen bespuitingen op de aantasting van aardappelen door Phytophthora (KW 175). Proefveldverslag 1993;Uitgave: Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw voor de klei-akkerbouw in Groningen en Friesland, p.62-64 (1994).
Ridder, J.K. en A.G. Elema. Bestrijding van Phytophthora in
aardappelen. Landbouwkundig Onderzoek in Flevoland en
Noord-Holland 1991, p. 176-178(1992).
Ridder, J.K. en A.G. Elema. Bestrijding van Phytophthora in
aardappelen. Proefveldverslag 1991. Uitgave Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw voor de klei-akkerbouw in
Groningenen Friesland,p.69-71 (1992).
Ridder, J.K. en A.G.Elema. Heteffect vanverlaging vandoseringen van middelen en grotere intervallen tussen bespuitingen
op de aantasting van aardappelen door Phytophthora. Resultaten van het Landbouwkundig Onderzoek in Zuidwest-Nederland, 1991, p.24-25 (1992).

Summary
In ten field experiments thepossibilities forreduction
of inputs offungicides against potato late blight were
investigated. Treatments differed in amounts and
kinds of fungicides, in intervals of spraying andin
variety choice. An important aim wasa reductionof
the useof fungicides without increasing therisksof
the spread ofPhytophthora infestans.

Een adviesmodel voor het optimale loofvernietigingsmoment
bij pootaardappelen
Asimplemodelforpredicting theoptimalhaulm killingdateofseedpotatoes
ir. C.B. Bus, PAGV

Inleiding
De rentabiliteit vande pootgoedteelt wordt in sterke
mate bepaald door de knolgrootteverdeling, dieop
zijn beurt sterk samenhangt met het moment van
loofvernietiging. Meer inzicht in de opbrengst en
sortering tijdens degroei van hetgewas zal het vaststellen van deoptimale rooidatum tengoede komen
en daarmee de financiële opbrengst. Een mogelijkheid hiertoe leek hetvervaardigen van een voorspellend model voor deknolsortering vanpootaardappelen. De hoeveelheden indeverschillende sorteringen
kunnen namelijk in enkele dagen aanzienlijk veranderen endeuitbetalingsprijzen voor de verschillende
sorteringsklassen kunnen nogal verschillen. Hierdoor
kan, binnen dedoor deNAKgestelde rooidata,een
paar dagen eerder of later het loof vernietigen interessant zijn.
Een bruikbaar model knolsorteringen zougebaseerd
kunnen worden op:eennauwkeurige proefrooiingin
een pootgoedperceel kort voor de loofvernietiging,
een inschatting vandete verwachten groei per dag
endeprijs van hetpootgoed perpootgoedmaat. Een
Australisch artikel vanSands en Regel (1983) bood
hiertoe houvast. Sands en Regel gaan ervan uit dat
de knolgrootteverdeling met twee parameters beschreven wordt:degemiddelde knolgrootte (u.) ende
spreiding ervan over de knolgrootteklassen (es). Verder wordt ervanuit gegaan datdeparameters u.en
o gedurende de groei vande knollen in eenvaste
verhouding tot elkaar staan. Als na de knolaanleg
het aantal knollen dus niet meer verandert en u.is
aan dehand van een proefrooiing een keer bepaald,
dan kan,aande hand vande geschatte knolgroei
per dag, deverandering in gewichten aanknollen in
de verschillende sorteringen worden geschat. Wel
achtten zijhetmogelijk dat de parameters van ras tot
ras kunnen verschillen.
In depraktijk waren ookenkele handelshuizen al op
de een of andere manier bezig door middel van
proefrooiingen een indruk te krijgen vande te ver-

wachten opbrengst ensortering.
Aan hetverwerken vande monsters van 1986 heeft
F. Metselaar, student LUW(1987), eengrote bijdrage geleverd. Vervolgens heeft hijmede opbasisvan
de resultaten van 1986eenwerkend computerprogramma vervaardigd. In 1992/1993 heeft H.V.Geerligs, student LUW (1993), met behulp van dePAGVproefresultaten een PC-versie vervaardigd van een
beslissingsondersteunend systeem voor het financieel optimale loofvernietigingsmoment voor pootaardappelen.

Proefopzet enmateriaal
Erwerden twee proeven aangelegd waarin meerdere
periodieke rooiingen werden uitgevoerd om het
groeiverloop van de knollen vast testellen. Hiermee
werden de parameters bepaald waarvan Sands en
Regel spraken. Vervolgens werd met behulp van
deze parameters een computerprogramma gemaakt
dat de knolsortering voorspelt. Dit programma werd
vervolgens getoetst opandere proeven waarin nauwkeurig opbrengsten en sorteringen waren bepaald.
Op het PAGV-bedrijf werd daartoe indejaren1986
en 1987 eenproef aangelegd metde volgendeopzet:
- vier duidelijk in knolgrootte en -vorm verschillende
rassen; Spunta, Bintje, Désirée en Marfona;
- plantverband van 22 x 75 cm,gepoot in handwerk;
- potermaat 40/45 mm;
- vier herhalingen;
- looftrekken
1986 : 2/7, 10/7, 17/7, 23/7,28/7, 4/8,12/8
1987 : 2/7, 9/7,16/7, 23/7,30/7,6/8, 13/8;
- netto veldjesgrootte acht planten xvier rijen;
- sorteermaten <15, 15/25, 25/28, 28/35, 35/40,
40/45, 45/50, 50/55, 55/60, 60/65, 65/70 en >70
mm.
In beide jaren werd persortering gewogen enwerd
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het aantal knollen geteld.

Resultaten
In figuur 1 is van Marfona, van 1986 en 1987, de
opbrengst in tonnen per ha en het aantal knollen per
m 2 per sortering, cumulatief weergegeven in de tijd.
Uit deze figuur blijkt dat de totale knolopbrengst >25
mm evenals de knolopbrengst groter dan 28, 35, 45
mm enzovoort van 2 juli tot 4 dan wel tot 13 augustus min of meer rechtlijnig toenam. De knolopbrengst
tussen 28 en 35 mm nam van 2juli tot 4 dan wel tot
13 augustus langzaam af, die van 35 tot 45 mm nam
eerst toe en vervolgens af. De opbrengst van de
grootste maten nam alleen maar toe. Het totale aantal knollen >25 mm bleef vanaf 2 juli in 1986 en
vanaf 9 juli in 1987 ongeveer gelijk (circa 50 per m 2
in 1986 en 80 per m in 1987; figuur 1). Zoals te
verwachten was, nam het aandeel grotere knollen
met later oogsten toe.
Dit beeld was bij alle vier rassen in beide jaren te
zien (zie ook de figuren 2 tot en met 4). Wel was het
totaal aantal knollen bij Bintje hoger dan bij Spunta
en Désirée en bij beide laatste weer hoger dan bij
Marfona in 1986. De eerste keer oogsten vond
plaats bij een opbrengst van 15 à 20 ton per hectare.
In beide jaren veranderde, in de meeste gevallen,
het aantal knollen per m 2 groter dan 25 mm, na deze
oogst nauwelijks meer.
Met behulp van waarnemingen van 1986werden per
ras de parameters u. en o bepaald, alsmede de
omrekeningsfactor om de knolgewichten, zoals
Sands en Regel die gebruikten, naar Nederlandse
sorteringsfracties om te zetten. Nadien vond een
toetsing plaats op resultaten van onderzoek op percelen, waar nauwkeurige proefrooiingen hadden
plaatsgevonden. Op basis van deze schattingen is
echter geconcludeerd (Metselaar, 1987) dat de resultaten van het model niet bevredigend waren. De
door het computermodel voorspelde knolgrootteverdeling week in een (te) groot aantal gevallen nogalaf
van de werkelijke gemeten waarden. Oorzaken hiervan zouden kunnen zijn:
1. Erwerd uitgegaan van een groei per dag van 900
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à 1000 kg per hectare, zoals geldt in een volledig
groen gewas. Dit cijfer is goed te hanteren over
langere perioden maar over een korte periode is
er vaak meer fluctuatie.
2. Niet alle knollen groeien steeds even snel. Over
de groeisnelheid van individuele knollen is nog
relatief weinig bekend. Het is ondermeer afhankelijk van de positie van de plant en de hoeveelheid beschikbaar licht.
Met behulp van proefresultaten van 1987 is het model enigszins aangepast. Toen is ook ingebouwd dat
o, de spreiding over de knolgrootteklassen, wordt
berekend op basis van nauwkeurig sorteren van de
proefoogst in de gewenste klassen. Dit leidde echter
niet tot duidelijke verbeteringen in de nauwkeurigheid
van de schattingen. Vervolgens heeft Geerligs (1993)
het model ingrijpender gewijzigd en onder praktijkomstandigheden getoetst. Hij kwam tot een positiever oordeel. Zijns inziens kan het model onder praktijkomstandigheden met slechts één proefrooiing al
een redelijk betrouwbare voorspelling doen over de
zin om een pootgoedgewas te laten doorgroeien of
het loof ervan te vernietigen.
In de praktijk kan 'het doen van een goede steekproef' een probleem zijn. Hoeveel planten of meters
rug moet je rooien om met 90%zekerheid te kunnen
zeggen dat de vastgestelde opbrengst niet meer dan
1 à 2 ton per hectare verschilt van de werkelijke
opbrengst op het perceel. Wil de schatting van de
opbrengst per sortering gelijk kunnen zijn aan de
werkelijke opbrengst, dan is ook van belang dat de
afstelling van de sorteermachine bij het sorteren van
de proefoogst gelijk is aan de afstelling bij het sorteren van de partij. Door de wijze van sorteren kunnen
vooral langwerpige knollen in een afwijkende fractie
terecht komen.
Door per sortering de verwachte prijzen in te vullen,
is het mogelijk het financieel optimale moment van
loofvernietiging vast te stellen. Het bleek dat in
slechts weinig gevallen het financieel resultaat per
hectare daalt als gevolg van de groei van het gewas.
Bijna altijd was het zo dat met later oogsten de financiële opbrengst toenam. Dit gold zowel voor de
vier rassen in de proeven van 1986 en 1987 op het
PAGV als voor meerdere andere percelen waarin
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Figuur 1. De ontwikkeling van de knolopbrengst en het aantal knollen bij het ras Marïona in 1986 en 1987 in verschillende maten:
cumulatief.
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Figuur 2. De ontwikkelingvandeknolopbrengstenhetaantal knollen bijhetrasBintje in 1986en1987inverschillendematen;
cumulatief.
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Figuur 3. Deontwikkelingvan de knolopbrengst enhetaantal knollen bijhet ras Désirée in 1986en 1987inverschillendematen;
cumulatief.
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Figuur 4. Deontwikkeling vandeknolopbrengst enhetaantal knollenbijhetrasSpuntain1986en 1987inverschillende maten;
cumulatief.
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Tabel4.

Dedoor het computermodel geschatte opbrengst persorteringbijhetras Désirée endedaaruit berekende financiële opbrengst
0, 2... 20 dagen naeen proefrooiing. Bij deproefrooiingwasde opbrengst >15 mm30 tonperha,hetaantal knollen90perm 2
endegeschatte groei perdag 1tonperha.Erisdrie keer metverschillende prijsniveausgerekend.
a

voorbeeld
prijsper 100kg

tijdstip

0
2
4
6.
8
10
12
14
16
18
20

28-35mm
35-50 mm
>50mm
28-35mm 35-50mm

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

22,8
24,6
25,9
26,6
26.9
26,9
26,6
26,0
25,2
24,5
23,6

50-opmm

0,7
1,5
2,8
4,4
6,5
8,9
11,4
14,3
17,2
20,2
23,2

b

c

ƒ120
- 45
- 5

ƒ 80
- 40
- 20

ƒ 60
- 35
- 25

ƒ160
- 163
- 164
- 165
- 164
- 162
- 159
- 156
- 152
- 148
- 144

ƒ131
- 136
- 140
- 144
- 147
- 149
- 152
- 154
- 155
- 157
- 159

ƒ110 perare
- 116
- 121
- 126
- 130
- 134
- 138
- 142
- 146
- 150
- 154

totaal
28,3
30,4
32,6
34,6
36,7
38,8
40,8
42,9
44,9
47,0
49,0

nauwkeurige tussentijdse rooiingen zijn uitgevoerd.
Een voorbeeld voor hetrasDésirée is weergegeven
in tabel 4.Hierbij isaeen extreem voorbeeld waarbij
voor dekleintjes veel betaald wordt envoor degrote
weinig. In zo'n geval ligt het optimale moment van
loofvernietiging vier tot acht dagen nade proefrooiing. In voorbeeld b, waarbij de kleintjes ooknog
extra goed betaald worden, neemt de opbrengst tot
20 dagen nade proefrooiing nogsteeds toe,enin
voorbeeld c,waarin deprijzen van demaat 35-50en
50 opwaarts maar ƒ 10,- per 100 kg verschillen,
neemt de financiële opbrengst heel duidelijk toe
naarmate het loof later wordt vernietigd.
Ook is nagegaan in hoeverre het optimale moment
van loofvernietiging wordt beïnvloed door rooiverliezen, bewaarverliezen en uitschot. Dit was echter
nauwelijks het geval.
Hoewel de vervaardigde programma's waarschijnlijk
op meerdere plaatsen nog verbeterd kunnen worden,
geeft hetweleengoede indruk hoede knolgrootteverdeling enhetfinanciële resultaat tijdens de groei
veranderen.

ton per ha

-

Samenvatting
Op basis van een artikel van Sands en Regel is
getracht eenvoorspellend model voor de knolgrootteverdeling van aardappelen te vervaardigen en
daarmee voor hetoptimale moment vanloofvernietiging van pootaardappelen. De resultaten waren
aanvankelijk onbevredigend omdat schattingen door
het model ineen aantal gevallen teveel afwekenvan
vastgestelde waarden in hetveld. Door enkele aanpassingen is dit verbeterd zodat numetéén proefrooiing eneenopeen PCdraaiend programmaeen
redelijk betrouwbare voorspelling onder praktijkomstandigheden mogelijk lijkt. Voorts bleek indeproeven ineengroeiend gewas hettotale aantal knollen
vanaf eenopbrengst van 15 à 20ton per hectare
nauwelijks meer te veranderen. Ookbleek bij pootaardappelen dat bij invulling van gangbare uitbetalingsprijzen van pootgoed definanciële opbrengst bij
het toenemen van de totale knolopbrengst bijna
steeds toeneemt.
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Summary
Based on Sands and Regel (1983) a model for predicting graded yields of seed potatoes and theoptimal date of haulm killing was developed. Theresults
were tested in the field. It was concluded that a rather satisfying prediction can be made on basis of
one test harvest. Only in few cases the financial results decrease by later haulm killing.

De optimalisering van destikstofbemesting van consumptieaardappelen inZuidelijk Flevoland
Optimization of nitrogen application of ware potatoes onclay soils inZuidelijk Flevoland
A.H.J.Rops,ROCDeKandelaar

Inleiding
In Zuidelijk Flevoland komen nogal eens problemen
voor methetonderwatergewicht ende bakkleurvan
consumptie-aardappelen. Ditis met name het geval
bij departijen dietot laat inhetvoorjaar wordenbewaard. Deindruk bestaat datdit mede een gevolgis
van de stikstofbemesting in combinatie met een
sterke mineralisatie. Omdit na te gaan. werd een
stikstoftrappenproef aangelegd, waarbij de bemesting vanaardappelen in verband gebracht werdmet
de bakkwaliteit. Het onderzoek werd indejaren 1990
tot en met1993 uitgevoerd inZuidelijk Flevoland.

Proefopzet enuitvoering
Het onderzoek werd uitgevoerd opeen praktijkbedrijf
in Zuidelijk Flevoland. De algemene gegevens van
de grondsoort endeteelt inde onderzoekjarenwaren als volgt:
grondsoort
: zware zavel; van 51 tot
56% afslibbare delen;
organischestofgehalte van
5,8 tot 6,8%
van 28 tot 39
K-getal
van 35 tot 39
Pw-getal
van 7,3 tot 7,5
pH-KCL
doperwten
voorvrucht
zie tabel5
bodemvoorraad stikstof
Bintje
ras

Tabel5.

: van 28maart tot14 april;
: 75x37 cm
: stikstof volgens proefschema:zietabel5
fosfaat jaarlijks circa 250
kg tripelsuper
: van 15 september tot 5
oktober

oogstdatum

Jaarlijks zijn vier stikstoftrappen (objecten) in viervoud aangelegd die steeds aan de hand vande
voorraadbemonstering in het voorjaar zijn vastgesteld. Ditresulteerde instikstofhoeveelheden per jaar
zoals die intabel 5zijn weergegeven.
leder jaar istijdens het groeiseizoen eenaantalgewaswaarnemingen uitgevoerd enzijn bijdeoogstde
opbrengsten inverschillende sorteringen vastgesteld.
Tijdens de groeiperiode werden grondmonstersgenomen omdebodemstikstofvoorraad vast testellen.
Aandehand hiervan kon het verloop vandestikstofvoorraad indebodem worden gevolgd enkon zonodigdebemesting van het gewas worden aangepast.

Resultaten
Opkomst en groeiverloop
Indeonderzoeksjaren was deopkomst van deaardappelen regelmatig enopalle objecten vrijwel gelijk.

Bodemvoorraadenstikstoftrappen (objecten) indejaren 1990totenmet1993.

1990
bodemvoorraad
objecten

pootdatum
pootafstand
bemesting

AB-

CD-

1

stikstofhoeveelheden perobject inkgperha
1991
1992

1993

98

101

94

76

50
110
170
230

50
110
170
230

60
120
180
240

80
140
200
260

Object Cisdeadviesgift =285-1,1 N-mineraal(0-60cm).
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Over hetverdere groeiverloop endeafrijping zijn tijdens de zomer waarnemingen uitgevoerd betreffende de loofontwikkeling vanhetgewas endegrondbedekking aan het einde vanhet groeiseizoen.De
resultaten vande uitgevoerde waarnemingen zijn in
tabel 6 weergegeven.
Bij delage N-gift (object A)bleef de loofontwikkeling
in alle jaren watachter bijde hogere giften, die onderling ergweinig verschilden. In twee vande drie
jaren was de ontwikkeling bij de hoogste gift wat
overdadig. De grondbedekking in augustus was
steeds bijdelaagste stikstofgift hetgeringst enbij de
hoogste gift hethoogst. In 1990was degrondbedekking laag in vergelijking met de andere jaren. Dit
werd veroorzaakt door een aantasting vande vuilboomluis. Het gewas was op dat moment al ver
afgestorven.

stikstofbehoefte vast te stellen door middel van een
nitraatbepaling in de bladsteeltjes. Dit leverde geen
betrouwbare resultaten: gegevens daaromtrent zijn
daarom niet opgenomen intabel7.
De voorraad aan bodemstikstof in juli was hoger
naarmate er meer stikstof werd gegeven. Vooral in
1990 en 1992 waren devoorraden, vermoedelijkals
gevolg vaneensterke mineralisatie, erg hoog. Ook
in augustus nam devoorraad nogtoemet detoename vande gift; inde jaren 1992en 1993duidelijk
minder dan in 1990.Het vroeg afsterven vanhet
gewas, als gevolg vaneenaantasting door de vuilboomluis zalde hoge voorraad in 1990hebbenbeinvloed. Demineralisatie zaltijdens ennahetafsterven vanhet gewas zijn doorgegaan. De reststikstof
na deoogst lagin 1992 opeen hoog enin 1993op
een aanvaardbaar niveau.

Stikstofvoorraad in de bodem tijdens het
groeiseizoen ennadeoogst

Knolopbrengst, maatverdeling, uitval en
onderwatergewicht

De bodemvoorraad aan minerale stikstof die op
enkele tijdstippen in het groeiseizoen werd vastgesteld isvermeld intabel 7.In 1991 isgetrachtde

De resultaten vande knolopbrengst envan enkele
opbrengstkenmerken zijn samengevat inde tabellen
8 en 9.In 1990 bleek de aantasting van hetgewas

Tabel6.

Loofontwikkeling van het gewas

injuli en de grondbedekking eind augustus n de jaren 1990totenmet1993
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1992

1991

1993

objecten

loof-'
ontw.

grond-'
bedekking

loofontw.

grondbedekking

loofontw.

grondbedekking

loofontw.

A
B
C
D

7
8
8
8

30
35
35
35

7
8
8
9

70
80
80
90

6
7
8
8

70
80
80
90

6
7
8
8

grondbedekking

.
-

1

Waarderingscijfer voor loofontwikkeling injuli; 10=goede ontwikkeling.
Percentage grondbedekking met groen loof eind augustus.
- Geen waarneming.
2

Tabel 7.

Resultaten vande stikstofvoorraad inde bodemlaag van0-60 cmop enkele tijdstippen ende reststikstof in deze laag na de
oogst indejaren 1990,1992 en 1993.

-,

1990
aug.

objecten

febr.1

juli

A
B
C
D

98

113

85

-

-

268
324

251
269

1

Stikstofvoorraad alle objecten.
2
Reststikstof.
- Geen waarneming.
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nov.*

febr.

juli

.
-

94

42
99
284

-

1992
aug.

1993
aug.

nov.

febr.

juli

nov.

41
35
68

112
117
128

76

82

34

-

-

-

-

-

118
190

97
70

75
82
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Tabel8.

Relatieve netto knolopbrengst,onderwatergewicht en bakcijfer vandeobjectenindejaren 1990totenmet 1993.
1990

1991
bakcijfer

rel.
knol
opbr.

owg

99
104
100
103

360
355
349
349

owg

99
100
100
101

430
432
428
422

1993

1992
bakcijfer

rel.
knol
opbr.

rel.
knol
opbr.

owg

96
99
100
101

394
390
385
382

bakcijfer
(mei)

rel.
knol
opbr.

owg

3,70

95
98
100
100

369
337
333
328

bakcijfer
(nvt)

objecten

A
B
C
D

-

100=ton/ha 81,5

Tabel 9.

-

63,0

3,90

4,90

81,6

71,9

Relatieveknolgrootteverdeling van de nettoopbrengstin

5,00

drie maten indejaren 1990 toten

met 1993.

1990

1991

1992

1993

rel opbrengst
<40 40/50 >50

rel opbrengst
<40 40/50 >50

rel opbrengst
<40 40/50 >50

rel opbrengst
<40 40/50 >50

14
13
14
13

12
11
12
12

objecten

A
B
C
D

7
8
9
8

78
82
77
82

25
24
24
23

door de vuilboomluis een gelijke invloed te hebben
op alle objecten; daarom zijn de resultaten van dat
jaar normaal inde tabellen meegenomen.
In de onderzoeksjaren waren de verschillen in de
totale netto knolopbrengst tussen de stikstoftrappen
niet erg groot. Het verschil tussen de laagste gift
(object A) ten opzichte van de hogere giften was
maximaal 5% (tabel 8). In 1991 bleef het verschil
beperkt tot 2%. Ook in de maat >50 mm was de
opbrengst van de laagste stikstofgift gemiddeld het
laagst. Per jaar varieerde het verschil van 4 tot 7%.
In de andere maten (<40 en 40/50 mm) waren de
verschillen minimaal.
In allejaren daalde het onderwatergewicht naarmate
de stikstofhoeveelheid toenam. In 1993 waren de
verschillen groter dan in de overige jaren;toen kwamen er bij de hogere stikstofhoeveelheden hele lage
gehalten voor.
De gemeten bakcijfers in 1992 en 1993 laten nagenoeg geen verschil zien tussen de lage en de hoge
stikstofgift. Ook de niet opgenomen uitvalpercentages vertoonden maar geringe verschillen tussen de
stikstoftrappen.

62
65
64
66

12
13
13
12

20
20
19
19

64
66
68
69

6
5
5
5

11
9
10
9

79
83
85
86

Conclusies
Het vierjarig onderzoek in consumptie-aardappelen
(Bintje) over de optimale stikstofbemesting in verband met de kwaliteit, dat op een sterk mineraliserende grond in Zuidelijk Flevoland is uitgevoerd,
heeft geleid tot de volgende conclusies:
- Een gift van 110 -140 kg Nper ha bleek optimaal
uit het oogpunt van gewasontwikkeling, knolopbrengst en maatverdeling. Het onderwatergewicht
en de bakkwaliteit werden bij deze stikstofgift bijna
niet beïnvloed. Ook de hoeveelheid reststikstof na
de oogst was wellicht nog (juist) aanvaardbaar.
- De resultaten geven aan dat op de sterk mineraliserende kleigronden in Zuidelijk Flevoland de optimale stikstofgift op consumptie-aardappelen (Bintje) tussen de 110 en 140 kg per ha zal zijn. Voor
deze gronden zal het advies op basis van een
grondanalyse in het voorjaar met circa 60 kg Nper
ha kunnen wordenverlaagd.

Samenvatting
Een vierjarig stikstoftrappenonderzoek op een sterk
mineraliserende kleigrond inZuidelijk Flevoland heeft
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aangetoond dat de ontwikkeling van een aardappelgewas bij een stikstofbemesting van 110 tot 140 kg
N per ha voldoende tot goed was. Bij deze gift was
de bodemvoorraad stikstof tijdens het groeiseizoen
voldoende om aan de behoefte van het gewas te
voldoen en was de reststikstof na de oogst in de
meeste jaren aanvaardbaar. Een bemesting van 110
tot 140 kg N per ha heeft gemiddeld de maximale
opbrengst gegeven met een onderwatergewicht dat
in de meeste jaren voldoende was. De bakkwaliteit
werd door deze gift niet nadeligbeïnvloed.
Deze resultaten leiden tot de conclusie dat op de
sterk mineraliserende kleigronden in Zuidelijk Flevoland de optimale stikstofgift op consumptieaardappelen (Bintje) tussen 110 en 140 kg N per ha zal
liggen. Hierdoor zal het bestaande advies op basis
van grondanalyse, met circa 60 kg N per ha, kunnen
wordenverlaagd.
Literatuur
Rops, A.H.J., Landbouwkundig Onderzoek in Flevoland en
Noord-Holland 1990,p. 148-151 (1991), 1991, p. 110-113
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(1992), 1992,p. 107-110(1993).

Summary
A four-year nitrogen gradation study on a highly mineralizing clay soil in South Flevoland showed that
thedevelopment of apotato crop with nitrogenapplication of 110to 140kg Nper hectare wasadequate
togood. Withthis application, the nitrogen contentof
the soil during the growing season was sufficient to
meet the needs of the crop and theresidual nitrogen
following harvest was acceptable in most years. An
application of 110 to 140kg N per hectare gave on
average the maximum yield with an underwater
weight which was adequate in most years. Thisapplication had no detrimental effect on the frying quality. Theseresults led to the conclusion that on highly
mineralizing clay soil in South Flevoland theoptimum
nitrogen application on warepotatoes (Bintje) will lie
between 110and 140kg Nper hectare. Thismeans
that the current recommendation based on soil analysis, can be reduced by approximately 60 kg N per
hectare.

Het voorkomenvan aardappelopslag
The prevention of volunteer potatoes
A.H.J. Rops, ROC DeKandelaar
dingsmogelijkheid danis suikerbieten het aangewezen gewas. Wordt echter uitgegaan vande kansop
de minste vermeerdering vanhetaardappelcysteaaltje, dan ishetantwoord moeilijker tegeven.
Óp een perceel dat na aardappelen in de herfst
wordt geploegd enwaarop in hetvoorjaar suikerbieten worden gezaaid, zullen deverliesknollen minder
gauw bevriezen.De kans op opslaginhet voorjaar is
dan groot ener zaleenintensieve bestrijding nodig
zijn. In de loop van de zomer moet vaak worden
vastgesteld datertoch nog alwatopslagplantenaan
de bestrijding zijn ontkomen. Deze kunnen onder
andere eventueel aanwezige aaltjes vermeerderen.
Wanneer hetaardappelperceel voor de inzaai vande
wintertarwe niet wordt geploegd, maar slechts licht
wordt bewerkt danisde kans ophetbevriezenvan
de verliesknollen groot. In het voorjaar zullen dan
vermoedelijk weinig opslagplanten voorkomen. Verder zullen de opslagplanten door hetgewas worden
onderdrukt en door een onkruidbestrijding worden
geremd in de groei, zodat er planten ontstaan met
slechts éénof enkele stengels eneen gering wortelstelsel.

Inleiding
Op de meeste akkerbouwbedrijven is aardappelopslag een regelmatig terugkerend probleem. Omdat
deze opslagplanten goede waardplanten zijn voor
grondgebonden ziekten, kan opslag een bedreiging
zijn voor de bodemgezondheid.
Naar hetvoorkomen enbestrijden van aardappelopslag is al veel onderzoek uitgevoerd. Aande hand
hiervan wordt depraktijk geadviseerd over demaatregelen die hiertegen kunnen worden genomen.
Toch leidt ditniet altijdtothetgewenste resultaat.

Probleemstelling
Bij het totale pakket van maatregelen voor deopslagbestrijding ishetmetname nogonduidelijk welk
volggewas het beste na aardappelen kan worden
geteeld op zwaardere, weinig slempgevoelige gronden. Moeten dit suikerbieten zijn waarin de opslag
goed kanworden bestreden, of wintertarwe waarin
de opslag vermoedelijk minder is,maar waarin bijna
niets aandebestrijding kanworden gedaan?
Indien gekozen wordt voor de beste opslagbestrij-

Hoewel ook deze opslagplanten zullen bijdragenaan
een vermeerdering van aardappelcysteaaltjes, doet

Tabel 10. Algemenegegevensvandeproefvelden indejaren 1991,1992en1993.
1992

1991
grondsoort
rasaard. (voorvr.)
aanleggrondbewerk.
zaaidatumw.tarwe
raswintertarwe
aantalvorstdagen
min. gemetentemp.
grondbew.voorzaai
suikerbieten
zaaidatums.bieten
aard.opslagbestr.in:
- wintertarwe
- suikerbieten
(ca. 1 juli)

klei59% afsibb.
Saturna
10 dec. 1990
10 dec. 1990
Pagode

klei63% afslibb.
Bintje
1 nov.1991
1 nov.1991
Pagode

1993
klei61%afsl.
Bintje
21 dec.1992
5jan. 1993
Florida

32

22

18

-13°C

-8°C

-9°C

1 xrotorkopeg
28maart

1xrotorkopeg
11april

1xrotorkopeg
29maart

11MCPP+
11 Starane/ha
Roundup/stick

1 IMCPP+
11 Starane/ha
Roundup/stick

1,51 MCPP+
11 Starane/ha
Roundup/stick
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zich de vraag voor op welk niveau deze vermeerdering ligt ten opzichte van de vermeerdering in
suikerbieten zoals eerder isomschreven.
Naar aanleiding hiervan is in overleg met deskundigen besloten omineen strokenproef (als demonstratie) een aantal gegevensteverzamelen alvorens met
fundamenteel onderzoek testarten.
In 1991, 1992 en 1993 werd eenstrokenproef aangelegd ophetROC DeKandelaar. Hierin zoudende
effecten van de grondbewerking en volggewas op
het aantal aardappelopslagplanten worden vastgesteld.

Proefopzet enuitvoering
Op een gerooid perceel aardappelen waarvan de
sporen zijn losgetrokken meteenondergrondwoeler
werden instroken van16meter breed en260meter
lang in de herfst de volgende grondbewerkingen
uitgevoerd:
A - cultivateren
B - cultivateren +kopeggen
C - spitten +kopeggen
D - ploegen +kopeggen
Over een lengte van circa 200 meter werden de
stroken ingezaaid met wintertarwe. Op de overige60
meter zijn in hetdaaropvolgende voorjaar suikerbietengezaaid.
Enkele gegevens van het perceel, de bewerkingen
ende gewassen zijn intabel 10vermeld.

Resultaten
Circa half juni is in beide gewassen opdeverschillende banen het aantal opslagplanten geteld. Per
object zijn vier tellingen (herhalingen) uitgevoerd. In
tabel 11 iseen overzicht vanderesultatengegeven.
De meeste opslagplanten werden aangetroffen opde
grondbewerkingen spitten en ploegen. In 1992was
het aantal duidelijk hoger danin 1991 en 1993.Na
een oppervlakkige grondbewerking (cultivateren)
kwamen intwee vandedriejaren inhet geheel geen
opslagplanten voor. Dat ditinhetvoorjaar van1992
wel hetgeval wasmoet worden toegeschrevenaan
de minder intensieve vorst tijdens de winterperiode.
Bij de kerende grondbewerking washet aantalopslagplanten in het voorjaar duidelijk hoger danna
cultivateren. Hierbij zijn minder verliesknollen bevroren, omdat een groot gedeelte door de bewerking
dieper indebouwvoor werd gebracht. Door hetland
te spitten, werden de verliesknollen wat meer door
de bouwvoor verdeeld waardoor er gemiddeld wat
meer knollen zijn bevroren dan bijploegen.
Ten aanzien van het aantal opslagplanten in de
volggewassen geven de resultaten aandat bij alle
grondbewerkingen indesuikerbieten gemiddeld drie
tot vier keer zoveel opslagplanten voorkwamendan
in wintertarwe. Ditgeeft aan datdeopkomst vande
opslagplanten in de wintertarwe wordt belemmerd
en/of wordt geremddoor het gewas.
Gemiddeld kregen deopslagplanten inde wintertarwe circa twee stengels. Ook werden deplanten door
de onkruidbestrijding indewintertarwe met MCPPen
Starane ergin groei geremd. Aande opslagplanten
kwamen gemiddeld steeds twee tot drie nieuwe
knollen; het wortelstelsel was veelal minimaal. In de

Tabel 11. Gemiddeldaantalaardappelopslagplanten per bewerkingper 10rrf.

bewerking
A - cultivateren
B - cultivateren+
kopeggen
C - spitten+
kopeggen
D - ploegen+
kopeggen
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1991
wintertarwe
suikerbiet

1992
wintertarwe
suikerbiet

1993
wintertarwe
suikerbiet

0

0

5

21

0

0

0

0

5

24

0

0

1

14

25

72

11

33

5

18

31

82

13

13

suikerbieten groeiden de opslagplanten weelderig en
zou zonder een bestrijding een normale wortel- enknolproductie zijnverkregen.

over zal nader onderzoek uitgevoerd moeten worden.
Literatuur

Samenvatting
In 1991,1992 en 1993 werd op het ROC De Kandelaar in stroken het effect van de grondbewerking na
aardappelen op de opslag van de verliesknollen in
de volggewassen wintertarwe en suikerbieten onderzocht. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat
na de oogst van aardappelen met een minimale
grondbewerking (kopeg/schudeg) de aardappelopslag vaak goed kan worden bestreden; in twee van
de drie jaren was dit het geval. Bij een kerende
grondbewerking (ploegen) zullen vele verliesknollen
onvoldoende bevriezen, wat de nodige opslag geeft
in het volggewas.
In het volggewas wintertarwe kwamen duidelijk minder opslagplanten op (een derde tot een vierde) dan
in het volggewas suikerbieten naaardappelen.
De bestrijding van de opslagplanten is in suikerbieten goed mogelijk, maar leidt bijna nooit tot de bestrijding van alle opslagplanten. In wintertarwe kan
alleen door een chemische onkruidbestrijding in dit
gewas, de groei van de opslagplanten worden geremd.
Ten aanzien van de vermeerdering van het aardappelcyste-aaltje werd geen informatie verkregen.Hier-

Rops, A.H.J. Landbouwkundig Onderzoek in Flevoland en
Noord-Holland 1992,p. 122-124 (1993) en 1993,p. 142-146
(1994).

Summary
In theperiod 1991to 1993,the effects of soil tillage
upon volunteerpotatoes werestudied in thefollowing
crops of sugarbeets and winterwheatat the Regional
Research Centre 'DeKandelaar'. It was found thatin
most years a minimum tillage (cultivation) after the
harvest of the potatoes can prevent volunteer potatoes almost completely. After ploughing a lot of tubers will not freeze sufficiently and these will give
volunteerpotatoes in the following crop. In the following winter wheat crop clearly less volunteer potatoes appeared than in the sugar beet crop. In sugar
beets it is quite possible to control volunteer potato
plants to a large extend,but not completely. Inwinter
wheat chemical control is insufficient, but the growth
of volunteerpotatoplants is lacking.
In this experiment the effect of volunteer plants on
the epidemic of potato Cystnematode(Gl) could not
bestudeed.
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Toepassing vandierlijke mest in zetmeelaardappelen en suikerbieten
Application of organic livestock manure in starch potatoes and
ing. K.H. Wijnholds,regio-onderzoeker SIO

sugarbeets

Inleiding

Materialen

Toediening vanorganische mest kaneen aanzienlijke bijdrage leveren aan de mineralenvoorziening
voor het gewas en aande instandhouding van de
structuur en vruchtbaarheid vande grond. Daarom
werd in herfst 1986en voorjaar 1987gestart met
twee meerjarige proeven (VM 601 en VM602),
waarin de toepassingsmogelijkheden van dierlijke
mest ineenveenkoloniale vruchtopvolging: zetmeelaardappelen, suikerbieten, zetmeelaardappelen en
(zomer)tarwe werden onderzocht. Door wijziging in
de proefopzet eninspelend opdeaanscherpingvan
de uitrijdregels isdemest sinds 1991 inhetvoorjaar
toegediend aande zetmeelaardappelen en de suikerbieten ineenstreefdosering vanmaximaal 70 kg
P 2 0 5 perhectare. Dit verslag heeft betrekking op de
resultaten van hetonderzoek inde jaren 1991 tot en
met 1993 metdegewassen zetmeelaardappelen en
suikerbieten.

Indeproeven zijn twee mestsoorten, namelijk kippedrijfmest (KDM) en varkensdrijfmest (VDM) vergeleken metkunstmest. Binnen ieder object zijn vijf stikstoftrappen aangelegd. De stikstoftrappen werden
geselecteerd op basis van de adviesbemesting,
waarbij een werking van 70à75%van destikstofuit
de mest isverondersteld door toepassing van injectie. Aangezien degehaltes van dekippemest steeds
lager waren dan verwacht mocht worden op basis
van de gemiddelde waarden van het BLGG, (zie
tabel 12)ister compensatie bij deze objecten KAS,
tripelsuper en patentkali bijgestrooid. Door deze
compensatie zijn deN-trappen bijdeverwerkingvan
de resultaten bij beide mestobjecten alsgelijk ingeschat. Bijaanwending van10tonKDM wasdit respectievelijk 106 kgN,79kgP 2 0 5 en61 kgK 2 0per
ha, bij20tonVDM respectievelijk 130kgN,78kg
P 2 O 5 en130kgK2Operha.

Tabel 12. De samenstelling van de dierlijke mest (g/kg mest) en de totale hoeveelheid nutriënten (kg/ha) die met de dierlijke mest is
toegediend (KDM=kippedrijfmest, VDM=varkensdrijfmest) in de jaren 1991 t/m en 1993. Ter vergelijking de gemiddelde
samenstelling van kippedrijfmest en varkensdrijfmest die het Bedrijfslaboratorium voor grond en gewasonderzoek te Oosterbeek(BLGG)hanteert.
N
g/kg
1991
1992
1993

KDM
KDM
KDM
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2o5

K-,0

N
kg/ha

P205
kg/ha

g/kg

KjO
kg per ha

6.6
7.3
8.3

4.0
2.9
4.0

2.1
3.7
5.3

65
73
83

42
29
40

21
37
53

10.6

7.9

6.1

106

79

61

VDM
VDM
VDM

8.8
7.7
8.8

4.2
3.9
4.9

7.0
7.3
7.7

175
154
176

83
78
98

139
146
154

VDM(BLGG)

6.5

3.9

6.8

130

78

136

KDM(BLGG)
1991
1992
1993

p

Tabel 13. Proefveldgegevens proeven VM601 enVM602indejaren 1991,1992en1993.

ras
voorvrucht
pootdatum
oogstdatum
toedieningmest
objecten

stikstofstrooien

VM 601 1991

VM 602 1992

VM6011993

Logita
zomertarwe
12april
18september
18maart
10 ton KDM
20 ton VDM
kunstmest
12 april

Astarte
suikerbieten
8april
14 oktober
24maart
10 ton KDM
20 ton VDM
kunstmest
31maart

Astartevoorgekiemd
zomertarwe
14april
14september
9maart
10 ton KDM
20 ton VDM
kunstmest
29maart

Onderzoek bijzetmeelaardappelen
Bij zetmeelaardappelen werd dedierlijke mest in het
voorjaar toegediend voor de grondbewerking.
Enkele proefveldgegevens zijn vermeld intabel 13.
Bij de aanwending van 10ton KDM, respectievelijk
20 tonVDMper hectare werd de kunstmeststikstof
op vijf niveaus (0,40,80,120 en 160kgNper ha)
toegevoegd. Toediening van uitsluitend kunstmeststikstof vond plaats in hoeveelheden van respectievelijk 0,160, 220, 280 en 310 kgNperha. Een aanbod van220kg Nper ha geldt opdeze plaats als
adviesgift. Ditaanbod komt bijhetgebruik van mest
tot stand door aanvulling met 80kgNper ha.

Resultaten
De resultaten van ditonderzoek zullen alsgemiddelde vande driejaren worden gepresenteerd. Daaraan
voorafgaande zullen per jaar de ontwikkeling en
oogstkenmerken van het gewas beknopt worden
aangegeven.
In 1991 toonde het gebruik vandierlijke mest zich
duidelijk in het gewas, door eenduidelijke stikstofwerking resulterend in een donkerder gewas met
name bij de lage kunsmeststikstoftrappen. Bij het
object waarbij alleen kunstmest isgebruikt, werdhet
maximale uitbetalingsgewicht bereikt bijeengiftvan
220 kgNperha. Ditopbrengstniveau was vergelijkbaar methetniveau datwerd bereikt bijeen giftvan
80 of40kgNperha bij toepassing van respectievelijk kippedrijfmest en varkensdrijfmest.
In 1992was bijdelage kunstmeststikstoftrappen het
gewas duidelijk donkerder van kleur bij de toepas-

sing van dierlijke mest. Bij het object zonder mest
werd het maximale uitbetalingsgewicht opnieuwbereikt bij een gift van 220 kg N per ha. Ditopbrengstniveau is vergelijkbaar met het niveau dat
werd bereikt bijeengift van 80Nperhabijtoepassing van varkensdrijfmest. Bij het object kippedrijfmest werdditopbrengstniveau niet gehaald. Mogelijk
als gevolg van het abusievelijk niet compenseren
vande fosfaatgift (gift totaal 29kgperha ten opzichte van 78kgperhaP 2 0 5 ).
In 1993 toonden tijdens het groeiseizoen de drijfmestobjecten zich gunstig ten opzichte van het
kunstmestobject. Hierbij was het opvallend dat varkensdrijfmest iets gunstiger leek dan kippedrijfmest.
Tot inseptember bleven degeconstateerde verschillen tussen de stikstoftrappen ende toepassing van
mest zichtbaar. Bijhetobject kunstmest werd net als
in beide voorgaande jaren hetmaximale uitbetalingsgewicht bereikt bijeen gift van 220kgNperha.Dit
opbrengstniveau is vergelijkbaar met hetgeen werd
bereikt bijeen gift van 80kgNperhabijtoepassing
van kippedrijfmest engeen stikstof bijdetoepassing
van varkensdrijfmest.
De gemiddelde opbrengstgegevens over deze drie
jaren zijn vermeld intabel14.
Het maximale veldgewicht werd bijhetkunsmestobject bereikt bijeengift van220kgNper ha, zowel
gemiddeld over dedrie onderzoeksjaren alsper jaar.
Praktisch hetzelfde opbrengstniveau werd bereikt bij
de toepassing van20ton VDM, aangevuld met 40
kg Nperha. Dit niveau werd niet bereikt bijdetoepassing vankippedrijfmest, maar de verschillen zijn
niet-significant. Gemiddeld genomen was VDM beter
dan KDM. Ookzonder eenaanvullende kunstmestgift werden bij gebruik van drijfmest acceptabele op-
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Tabel14. Veldgewichtinrelatievecijfersgemiddeldover dejaren 1991t/m 1993(100=46.3ton/ha).
object

10 ton KDM
20 ton VDM
kunstmest

kunstmest N-trappen(kgN/ha)

0

40

80

120

160

91
102
75

96
104

99
101

100
103

102
104
99

220

105

280

310

103

102

280

310

gemiddeld
98
103
97

L.S.D.object =4%.
L.S.D.object * N-trap=5%bijhetzelfde mestobject,7%bijkunstmesten8%bijvergelijking tussendeobjecten.

Tabel 15. Onderwatergewicht ingram/5kggemiddeldoverdejaren 1991t/m1993.
kunstmestN -trappen(kgN/ha)

object

10 ton KDM
20 ton VDM
kunstmest

0

40

80

120

160

493
487
494

497
480

494
486

488
478

479
484
483

220

492

482

488

gemiddeld
490
483
488

L.S.D.object =6.
L.S.D.object * N-trap=8bijhetzelfdemestobject, 12bijkunstmesten 13bijvergelijkingtussendemestobjectenenkunstmest.

Tabel16. Uitbetalingsgewicht inrelatievecijfersgemiddeldover dejaren 1991t/m 1993(100=59.5ton/ha).
object

10 ton KDM
20 ton VDM
kunstmest

kunstmestN -trappen(kg/ha)

0

40

80

120

160

93
102
76

99
102

101
100

101
100

100
103
98

220

108

280

102

310

102

gemiddeld
99
101
97

L.S.D.object =3%.
L.S.D.object * N-trap=5%bijhetzelfdemestobject, 7%bijkunstmesten8%bijvergelijking tussendeobjecten.

brengsten verkregen.
Als maat voor hetzetmeelgehalte zijn intabel 15 de
onderwatergewichten vermeld.
Er bestond in deze proeven, tegen de verwachting
in, geen duidelijk verband tussen het onderwatergewicht endehoogte van deN-gift. Bijhetgebruik van
varkensdrijfmest washet onderwatergewicht gemiddeld lager danbij het gebruik vankippedrijfmesten
bijna significant lager danbijhetgebruik van kunstmest.
Intabel 16zijndeuitbetalingsgewichten vermeld.
Het uitbetalingsgewicht was gemiddeld bijde toepassing van kunstmest iets lager dan bijhetgebruik van
mest. Hetmaximale uitbetalingsgewicht werd bereikt
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bij hetkunstmestobject bijeen gift van 220 Nper ha;
het verschil metdatvanVDM(enKDM)aangevuld
met 40tot80kgNperhais echter niet significant.
BijdeNO-traphebben demestobjecten een duidelijk
hoger uitbetalingsgewicht dan de kunstmestvariant
(zie figuur 5).

Conclusie
In deze proeven kon met een voorjaarstoediening
van drijfmest een besparing op de hoeveelheid
kunstmeststikstof worden bereikt. Deoptimale giftbij
het kunstmestobject was 220kgNperha. Ompraktisch hetzelfde uitbetalingsgewicht te halen, wasbij
het gebruik vanvarkensdrijfmest geen tot maximaal
40 kgNperha nodig enbij hetgebruik vankippedrijfmest ongeveer 80 kgNper ha.

uitbetalingsgewicht
90-

80

70"

60

kippemest
o- — -e varkensdrijfmest
3
Q
geendierlijkemest

30
50

100
150
200
kunstmestgiftkg/ha

250

300

Figuur5. Uitbetalingsgewicht (in ton per ha) in relatie tot de stikstofgift bij toepassing van verschillende organische mestsoorten en
kunstmest,gemiddeldoverdejaren 1991t/m1993.

Onderzoek bij suikerbieten
Voorafgaande aan de grondbewerking werd inhet
voorjaar dierlijke mest uitgereden. Enkele proefveldgegevens zijn vermeld intabel17.
Bij de aanwending van 10ton KDM, respectievelijk
20 ton VDM per hectare werd de kunstmeststikstof
op vijf niveaus (0,30,60,90en 120kg Nper ha)
toegevoegd. Toediening van uitsluitend kunstmeststikstof vond plaats in hoeveelheden vanrespectievelijk 0, 60,120,180 en 240 kgNper ha. Een kunstmest-aanbod van maximaal 180kg N per ha geldt
op deze plaats alsadviesgift. Ditaanbod komt bij het
gebruik van mest totstand door aanvulling met 60kg
N per ha.

Resultaten
De resultaten vanditonderzoek zullen als gemiddelde vandetwee jaren worden gepresenteerd. Daaraan voorafgaande zullen per jaar deontwikkelingen
oogstkenmerken van het gewas beknopt worden
aangegeven.
In 1991 moest de proef als gevolg van nachtvorst

worden overgezaaid op24april. Tijdens het groeiseizoen waren demestobjecten duidelijk donkerdervan
kleur, hetgeen duidt opeenruimer aanbod vanstikstof. Denazomer was erg droog, metalsgevolgdat
het opbrengstniveau (gemiddeld 6300 kg suikerper
ha) erg laag was. In 1993waren de mestobjecten
duidelijk donkerder van kleur bijde lage kunstmeststikstoftrappen. Demaximale suikeropbrengst bereikt
bij de gift van180N,wasvergelijkbaar met20 ton
varkensdrijfmest en 30 kg N per ha (totaalaanbod
153 kg Nper ha)en kippedrijfmest + 60 N (totaalaanbod 183 kgper ha).
De gemiddelde wortelopbrengsten inbeide jaren zijn
vermeld intabel18.
Dewortelopbrengst was gemiddeld hethoogst bijhet
gebruik van varkensdrijfmest. De opbrengst bijhet
kunstmestobject was gemiddeld het laagst. Het
hoogste opbrengstniveau datbereikt werd metkunstmest lagbij180 kgNperha. Ditisvergelijkbaar,met
het object 10ton KDM aangevuld met 60tot90 kgN
per ha.Bij varkensdrijfmest isereen tendens tot een
iets hogere opbrengst, bijalle stikstoftrappen.
In tabel 19 zijn de suikergehaltes vermeld. Daaruit
blijkt,datmettoenemende N-aanbod zowel bijdierlij-
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Tabel 17. ProefveldgegevensproevenVM601 en VM602indejaren 1991en1993.

ras
voorvrucht
zaaidatum
oogstdatum
toedieningmest
objecten

VM602 1991

VM602 1993

Hilde
zetmeelaardappelen
24april(overzaai)
14oktober
18maart
10 ton KDM
20 ton VDM
kunstmest

Evita
zetmeelaardappelen
5april
21oktober
9maart
10 ton KDM
20 ton VDM
kunstmest

Tabel 18. Relatievewortelopbrengstengemiddeld

van de aren 1991 en 1993 (100 = = 47.0ton/ha).

object

10 ton KDM
20 ton VDM
kunstmest

0

30

60

90

96
101
77

99
104

100
104
92

103
103

N-trappen
120
100
104
95

150

180

240

101

97

240

gemiddeld

gemiddeld
100
103
92

L.S.D.object =4%,bijvergelijkingbeidemestsoorten3%.
L.S.D.object * N-trap=4% bijhetzelfdemestobject,6%bijkunstmesten8%bijvergelijkingtussendeobjecten.
Tabel 19. Suikergehalte inprocentenindejaren 1991en1993.
kunstmestN -trappen(kg/ha)

object

10 ton KDM
20 ton VDM
kunstmest

0

30

60

90

120

17.2
16.8
17.4

17.0
16.6

17.0
16.4
17.2

16.7
16.3

16.5
16.3
16.9

180

16.7

16.4

16.9
16.5
16.9

L.S.D.object =0.2%.
L.S.D.object * N-trap=0.2 %bijhetzelfde mestobject,0.3%bijkunstmesten0.4%bijvergelijking tussendeobjecten.

ke mest alsbij kunstmest hetsuikergehalte daalde.
De suikergehaltes lagen bij VDMop een lager niveau danbij KDM enkunstmest. Alsrekening wordt
gehouden metde stikstof uit de dierlijke mest,dan
bleek het suikergehalte bij een bepaald N-aanbod
constant te zijn. Bijvoorbeeld bij een totaalaanbod
van 120 kgNperha isdit17.0,16.8 en 16.9,bij een
totaalaanbod van 180 N 16.5,16.4 en 16.7 voor
respectievelijk kippedrijfmest, varkensdrijfmest en
kunstmest.
De opbrengsten aan suiker zijn weergegeven intabel
20.
Bij een lage kunstmestgift gaftoediening van dierlijke
mest een duidelijke verhoging van de suikeropbrengst. Tussen debeide mestsoorten bestond geen
aantoonbaar verschil. De suikeropbrengst bij de
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stikstofgift van180kgNper habij hetgebruikvan
kunstmest isvanvrijwel hetzelfde niveau alsbij het
gebruik vanvarkens- of kippedrijfmest. Eenbesparing opde stikstofgift is mogelijk van 90tot 150 kg
per ha, voor respectievelijk kippe- en varkensdrijfmest (ziefiguur6).

Samenvatting
In twee meerjarige proeven zijn de mogelijkheden
onderzocht van de voorjaarstoepassing van kippeen varkensdrijfmest, voor zetmeelaardappelen en
suikerbieten,bijverschillende stikstofniveaus.
Zetmeelaardappelen
Uitgaande vandeindeze proeven optimale stikstof-

Tabel20. Suikerop brengst inrelatievecijfers in d

ejaren1991 en 1993 (100 =7.92ton/ha).

object

10 ton KDM
20 ton VDM
Kunstmest

0

30

60

99
102
80

101
103

101
102
95

kunstmestN-trappen(kg/ha)
120
150
90
103
101

99
101
96

180

240

gemiddeld

95

101

100
102
93

L.S.D. object =5%.
L.S.D. object * N-trap= 5%bijhetzelfdeobjecten9%bijvergelijkingtussendeobjecten.

suikeropbrengstt/ha
10

1993

Q

- - - r - -n-

7

10ton dunne kippemest/ha
ty. _ ^ 20 tondunne varicensmest/ha
G
^ geen dierlijke mest

50
100
kunstmestgiftkg/ha

150

200

250

Figuur 6. Suikergewicht (intonperha)inrelatietotdestikstofgift bijtoepassingvanverschillende organischemestsoortenenkunstmestin
dejaren 1991en1993.

gift voor zetmeelaardappelen van220kg Nper ha,
werd:
- bijdetoepassing van 10m 3kippedrijfmest, aangevuld met 80à 120 kgNperha(totaalaanbod 200240 kg N per ha),een iets lager veldgewicht en
een gelijk onderwatergewicht bereikt. Het uitbetalingsgewicht viel daardoor iets lager uit,maarwas
niet significant.
- bijdetoepassing van 20m 3 varkensdrijfmest, aan-

gevuld met 40kgNperha(totaalaanbod 160 kg N
per ha),hetzelfde veldgewicht bereikt. Het onderwatergewicht was echter lager, zodat ook het uitbetalingsgewicht wat lager uitviel, maar ookdit verschil was niet significant.
Suikerbieten
Uitgaande vaneenoptimale stikstofgift voor suikerbieten van 180 kg N perha,werd indeze proeven:
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- bij de toepassing van 10 m 3 kippedrijfmest, aangevuld met 60 à 90 kg N per ha (totaalaanbod 180 210 kg N per ha), een vergelijkbare wortelopbrengst en suikergehalte bereikt.
- bij de toepassing van 20 m 3 varkensdrijfmest, aangevuld met 30 à 60 kg N per ha (totaalaanbod
150 - 180 kg N per ha), een iets hogere wortelopbrengst, maar een iets lager suikergehalte bereikt.
Het suikergewicht lag op een vergelijkbaar niveau.
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Summary
In the period 1991-1993, the effects of slurry (pigs
and chickens) was studied in growing starch potatoes and sugarbeets. For both crops, fertilizer nitrogen could largely be replaced by slurry without influencing yield and quality. The field experiments were
carried out onpeaty soils.

De invloed vanleguminozen alsvoorvrucht voor aardappelen
en debetekenis van Verticilliumdahliae en andere bodempathogenen
The influence of leguminous preceding crops on the yield of potatoes and the incidence of
Verticillium dahliae and other soil-born pathogens
ir. J.G. Lamers, PAGV

Inleiding
In deproef PAGV 450 werden zesgewassen, waaronder drie peulvruchten, geteeld in continuteelt en
ook inafwisseling metelkaar (Huiskamp enLamers,
1992). Daar deze proef na twaalf jaar in 1990 zou
worden beëindigd, diende de mogelijkheid vanafbouw zich aan. Eén vraagstelling zouinhetelfdeen
twaalfde jaar onderzocht kunnen worden, namelijk
bouwen leguminozen alsvoorvrucht voor aardappelen Verticillium dahliae op. Op het proefveld 'De
Schreef' had Hoekstra (1989) aangegeven,datlagere opbrengsten vanaardappelen naerwten of luzernewaarschijnlijk veroorzaakt werden door V. dahliae.
Om ditteonderzoeken, werd hettestgewas aardappelen tweejaar naalle gewassen incontinuteelt of in
rotatie geteeld endeaantasting gescoord.

Materiaalen methode
De proef bestond uiteen noordelijk gedeelte met de
zes gewassen in zes permanente blokken naast
elkaar en eenzuidelijk gedeelte met dezelfde gewassen in afwisseling naast elkaar. De vruchtopvolging
van de gewassen in rotatie was: veldbonen - vlas erwten - snijmaïs - bruine bonen - zaaiuien. Deze
rotatie was vanaf het zevende jaar van de proef
aangelegd. Daarvóór werd 12 jaar een driejarige
rotatie vanaardappelen - suikerbieten - wintertarwe
met grasgroenbemestingsgewas aangehouden.Met
uitzondering vanerwten enaardappelen haddende
zes gewassen sinds het in cultuur nemen (1971)
nooit eerder op het proefveld gestaan.
Op deze twaalf blokken van ieder 50 x 45 meter
werden stroken van drie meter breed beteeld met
aardappelen van hetras Bintje. Deze stroken werden
opgedeeld indrie herhalingen. Hetgewas aardappe-

len werd geteeld zoals indepraktijk gebruikelijk.Per
blok werd inhetvoorjaar dehoeveelheid N-mineraal
bepaald enop basis hiervan deN-giftvastgesteld.
Lichtinterceptiemetingen werden uitgevoerd met een
lichtstok van 0,75 meter, die gevoelig is voor het
fotosynthetische actieve (PAR) licht. Eén lichtstok
werd onder hetgewas gehouden,deandere lichtstok
stond opgesteld aande hoek vanhet veld en mat
het inkomende PAR-licht. Door middel van telemetrie
stonden de twee stokken in contact met elkaar en
kon gelijktijdig hetinkomende enhetdoor hetgewas
gaande licht worden gemeten. Minimaal werden tien
metingen per strook uitgevoerd.
Alleen inheteerstejaar van deafbouwproef werden
de ziektewaarnemingen invijfvoud uitgevoerd en de
bepalingen vandedoorwas intweevoud.Alle andere
bepalingen werden indrievoud uitgevoerd.
De Verticillium-aantasting vanhet gewas werd eind
juni/begin juli vastgesteld aantien stengels per herhaling (50stengels perstrook) inheteerste jaar en
20 stengels per herhaling in het tweede jaar (60
stengels perstrook). De stengels werden één minuut
ontsmet inchloor-bleek-loog. Twee stukjes van 3 cm
lengte werden overlangs doorgesneden en in de
lengte met het snijvlak naar beneden op de NPXagarbodem uitgelegd. Naongeveer vijf dagen werd
met een pincet schimmelgroei veelal aan het eind
van de stengel verwijderd en op een PDA-bodem
geënt. De NPX-schalenstonden ineen broedstoofbij
20°C endePDA-schalenbijkamertemperatuur. Vele
weken werden de schalen beoordeeld op uitgroei
van schimmels.
De Verticillium-aantasting werd ookaan heteind van
het seizoen beoordeeld aan20stengels perherhaling in heteerste jaar endertig perherhaling in het
tweede jaar. Deze stengels waren nog groen en
verzameld vóór hetdoodspuiten. Deonderste 50 cm
vandestengels werden buiten weggelegd onder een
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voorvruchten en bijgevolg het land langer groen
bleef. De opbrengst werd vooral beïnvloed door de
beginontwikkeling, waardoor nabruine boon, vlasen
erwten de hoogste netto opbrengsten gerealiseerd
werden. De opbrengst na ui, maar vooral na maïs
bleef achter. Deoorzaak voor detrage beginontwikkeling bleek de bodemstructuur te zijn (r=-0.91).De
hoeveelheid grondtarra (kluiten) wasaanzienlijk. De
trage gewasontwikkeling leidde tot meer doorwas,
die het gewas langer groen hield. De doorwasknollen
waren goede intacte knollen (ketting), waarvan de
hoeveelheid in hetveld voor deoogst bepaald was.
Na veldbonen wasdeopbrengst 11% lager. Hoewel
de aardappelen na veldboon in beginontwikkeling
niet veel achterbleven bij de aardappelen na erwt,
was hetgewas aan heteind vanhetseizoen duidelijk veel eerder afgestorven.
De opbrengst na de diverse gewassen in rotatie
bleef in het algemeen ver achter bij die in continuteelt. Namaïs werd de laagste opbrengst gemeten,
na erwt en ui de hoogste opbrengst. Een goede
beginontwikkeling leidde tot de hoogste opbrengst,
eventueel nogbevorderd door eengoede grondbedekking aan het eind van het seizoen.
In hettweede jaar was deopbrengst na continuteelt
van bruine boon opnieuw het hoogst. Ook nu bleef

overkapping. Er waren ook stengels verzameld na
het doodspuiten, die een veel hoger niveau van
besmetting lieten zien. Deze gegevens zijn niet
weergegeven. De mate van rattekeutelziekte was
relatief laag, omdat alleen deonderste 50cm vande
stengel gescoord is op de aanwezigheid vanrattekeutelsymptomen.
De Rhizoctonia-stengelaantasting is in juli vanhet
tweede jaar bepaald aan20 stengels per herhaling
vandecontinuteelt blokken. De lakschurftbezetting is
van alle velden bepaald door aan 100 knollen de
mate van lakschurftbezetting tescoren invijf klassen
en deze omterekenen naar een index. De mate van
netschurft-aantasting is aan dezelfde knollen bepaald, ingedeeld invier klassen enookineen index
omgerekend.

Resultaten
Groeiaardappelen
In het eerste jaar groeiden de aardappelen nade
voorvruchten ui en maïs in continuteelt minder snel
uit, waardoor hetland later dicht was (tabel 21).Dit
hadtotgevolg,dat ermeer doorwas optrad nadeze

Tabel21. Derelatieve nettoopbrengstinheteerstejaar (100=62.6tonper ha)enhettweedejaar (100=54.2tonper ha),delichtinterceptie in het photosynthetisch actieve licht, de hoeveelheid tarra (ton per ha) en de hoeveelheid doorwasknollen per 1,5 m2.
Waarnemingen inaardappelen nadiversevoorvruchten incontinuteeltotinrotatie.
netto opbrengst
jaar1
jaar2
CONTINUTEELT
erwt

ui
bruineboon
vlas
veldboon
maïs
ROTATIE
erwt

ui
bruineboon
vlas
veldboon
maïs

LSD
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lichtinterceptievoor-ennaiaar
junij1
junij2

grondtarra
aug. j1
aug. j2

jaar 1

doorwas
jaar 2

jaar1

99
96
100
98
89
85

83
88
100
85
93
88

74
57
81
75
66
56

89
87
90
89
86
82

73
75
29
54
26
67

27
27
23
8
40
45

8
22
8
7
11
26

22
14
11
6
21
14

2
6
0
0
2
3

84
85
81
81
80
77

91
74
99
81
100
85

76
70
57
72
57
63

89
89
86
90
88
90

13
51
26
18
50
13

1
5
1
4
2
3

8
16
22
10
21
12

12
13
11
24
11
15

1
1
0
0
1
0

5

5

5

7

de opbrengst na veldbonen achter (7%),maar dit
was nogmeer hetgeval voor de andere voorvruchten. Eenvoorspoedige beginontwikkeling bleek ook
dit jaar ergbelangrijk te zijn voor de eindopbrengst.
Alleen degoede beginontwikkeling naerwten en vlas
kwam niet terug in een goede opbrengst. Na vlas
waren deaardappelen snel afgestorven. Ditgold ook
voor alle voorvruchten in rotatie. De beginontwikkeling van aardappelen na continuteelt van maïs vieldit
tweede jaar wederom tegen.

zoen alsaan heteind van het seizoen na vlas duidelijk toegenomen tezijn. Deaantasting door V. tricorpus trad in het eerste jaar niet op en was inhet
tweede jaar nahetgewas uihethoogst (45%) en na
veldbonen en maïs hetlaagst (8%).
De aanwezigheid van rattekeutels in de aardappelstengels als gevolg van Sclerotinia sclerotiorum
aantasting was inhet eerstejaar hoger naveldbonen
(5%) dan na de andere gewassen;inhet tweede jaar
was deze hoger na ui, erwt en vlas (13%)enhet
laagst na veldbonen. Uit correlatieberekeningen
bleek, dat alleen in het tweede jaar de rattekeutelaantasting betrouwbaar gecorreleerd was metde
netto opbrengst (r=-0,57). Debezetting van de knollen met lakschurft veroorzaakt door Rhizoctonia
solaniwas inbeidejaren erg laag.

Ziekteverloop
Uit de ziekte scores bleek, dat V.dahliae in beide
jaren op het continuteeltgedeelte al in juli ineen
hogere mate optrad naveldbonen, dan nadeandere
gewassen (tabel 22). Ditbleek ook aan heteindvan
het seizoen nogzote zijn. Na erwten wasde aantasting enigszins verhoogd, of vroeg in het seizoen
meetbaar of aan heteind vanhetseizoen. Devoorvruchten inrotatie hadden altijd een hoge aantasting
door V, dahliae en waren in het algemeen eerder
afgestorven. In heteerste jaar waser eenbetrouwbare correlatie tussen de verticillium-aantasting en
de netto opbrengst (r=-0.74). De V.albo-atrum aantasting bleek inbeidejaren zowel vroeg inhetsei-

In het eerstejaar was deze na vlas relatief iets hoger
en inhettweede jaar namaïs. Destengelaantasting
was toen na maïs ook al iets hoger geweest. De
aantasting door netschurft was over degehele proef
vrij hoog, maar was niet gecorreleerd met deopbrengst. Zo ookwerden er nauwelijks Pratylenchus
neglectus-aa\\\es gevonden, dieeenaantasting door
Verticillium zouden kunnen verergeren.

Tabel 22. De Verticillium r/aW/ae-aantastJng begin juli enseptember, de V.a/öo-am/m-aantasting begin juli enseptember, de V. tricorpusaantasting injuli vanhettweede jaar, enhetpercentage aardappelstengels metrattekeutels van S.sclerotiorum in september,
geteeld nadiverse voorvruchten incontinuteelt ofin rotatie.

jul.jl
CONTINUTEELT
erwt
ui
bruineboon
vlas
veldboon
maïs
ROTATIE
erwt
ui
bruineboon
vlas
veldboon
maïs
LSD

44

8
0
84
10

-

17

Verticillium dahliae
jul.j2
sep. j1
sep. j2

jul.jl

12
7
0
15
22
5

6
0
4
4
23
0

36
12
33
10
60
16

14

-

43
18
30
50
18
41

93
79
91
92
88
86

-

17

15

20

Verticillium albo-atrum
jut. j2
sep. j1
sep. j2

V.tricorpus S.scle'otiorum
sep. j l
sep. j2
jul. j2

13
23
23
33
17
7

0
2
5
16
1
3

10
14
16
48
3
13

28
45
23
32
8
8

1
1
3
1
5
1

13
14
8
12
2
9

-

-

2
4
3
1
8
2

0
9
0
1
8
0

-

6
8
3
3
2
0

6
11
4
7
3
6

18

24

5

15

5

9

6
30
15
2

-
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Discussie
Uit de waarnemingen blijkt, dat V. dahliae zich niet
kan vermeerderen op alle leguminozen in dezelfde
mate. Het testgewas aardappelen werd in beide
jaren in grote mate aangetast na 10 ot 11jaar continuteelt van veldbonen. In mindere mate trad aantasting op na erwten. Aannemende dat er evenwicht is
in de vermeerdering en afbraak van de microsclerotien van verticillium, betekent dit dat erwten een
minder goed waardgewas is dan veldbonen. De
leguminoze bruine bonen gaven helemaal geen vermeerdering van V.dahliae te zien. Het blok met de
voorvruchten in rotatie was zwaar aangetast. Vijf jaar
voorafgaande aan deze proef had hier een driejarige
rotatie met aardappelen gelegen. Het besmettingsniveau met V.dahliae was daarom hier nog zo hoog.
De eenmalige teelt van veldbonen bleek nu als voorvrucht niet tot een hogere aantasting te leiden. Dat
V. dahliae in het eerste jaar van de afbouwproef
schade heeft gegeven, kan worden afgeleid uit de
betrouwbare correlatie met de opbrengst en uit de
versnelde afsterving na continuteelt veldbonen ondanks een wat latere start van het gewas. Het opvallende is dat een jaar later het gewas na continuteelt
veldbonen ondanks een hoge aantasting ten opzichte van andere voorvruchten in continuteelt toch lang
groen bleef en dat er geen correlatie was met de
opbrengst. Uit onderzoek van Wander e.a. (1992),
bleek dat in het Zuidwesten de opbrengst van aardappelen na erwten met wel 7% achterblijft, net als op
het proefveld van 'De Schreef' (Hoekstra en Lamers,
1993). Ook in het Noordoosten constateerde Wijnholds (1993) een soortgelijk lagere zetmeelopbrengst
van aardappelen naerwten.
Het groeiverloop van het aardappelgewas werd het
eerste jaar ook in belangrijke mate bepaald door de
bodemstructuur, vastgesteld door middel van de
hoeveelheid meegeöogste grondtarra. De tragere
beginontwikkeling na de continuteelt van ui en maïs
leidde tot doorwas, die het gewas langer groen hield.
Deze doorwasknollen waren goede uitgegroeide
knollen. De tragere beginontwikkeling na veldbonen
leidde weliswaar tot doorwas, maar deze hield het
gewas niet langer groen (V.dahliae).
De aantasting door V. albo-atrum bleek na continuteelt vlas consequent hoger te zijn, dan na andere
voorvruchten. In het tweede jaar was dit gewas ook
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eerder afgestorven en had een relatief lage opbrengst. Na de voorvruchten in rotatie bleef het aantastingsniveau laag, terwijl ook de opbrengst laag
bleef. Daarom is het niet waarschijnlijk, dat V.alboatrum de opbrengst belangrijk beïnvloedde. In nog
mindere mate geldt dit voor V. tricorpus, die slechts
in één jaar werd waargenomen en geen relatie vertoonde met de opbrengst. Opgemerkt moet worden,
dat het onderscheid tussen V.dahliae en V.tricorpus
op de NPX-agarschaal moeilijk te maken was, zeker
waar mengpopulaties leken voor te komen. De relatief hoge aantastingspercentages van V. albo-atrum
ten opzichte van andere proefnemingen kan het
gevolg zijn van de isolatiemethode. Sporen en
schimmelweefsel van V, albo-atrum zouden op de
stengel, die op de NPX-agarplaat ligt, meer tot ontwikkeling komen en bij het afenten op PDA bijgevolg
tot een hogere frequentie leiden (persoonlijke mededeling Bollen).
In Nederland wordt van de veronderstelling uitgegaan, dat rattekeutelziekte in consumptie-aardappelen geen schade doet. De eerdere afsterving van het
gewas in september leidt nauwelijks tot een lagere
produktie. Daarentegen geeft de rattekeutelziekte in
pootaardappelen wel schade, doordat verkorting van
de groeiperiode in de produktieve zomermaanden
plaatsvindt. In het tweede jaar was het gewas eind
augustus al afgestorven en de hogere aantastingscijfers voor de rattekeutelziekte kunnen toen wel voor
schade hebben gezorgd, zoals blijkt uit de correlatie
met de opbrengst. Opvallend is, dat in dat jaar geen
schade van de Verticillium-verwelkingsziekte kon
worden vastgesteld. De lichtinterceptiemetingen
vertoonden geen correlatie met de opbrengst of met
de rattekeutelziekte, wel met de Verticillium-verwelkingsziekte. De voorvruchten in continuteelt leidden
in het eerste jaar tot aantastingsniveau's van rattekeutelziekte, die in het tweede jaar precies andersom
waren. Op het moment, dat Sclerotinia sclerotiorum
zich verspreidt door de lucht zijn invalspoorten op de
stengel van belang, zoals afgevallen bladeren (snelle
afsterving) of geknakte stengels (bij een groen en
zwaar gewas). De invalspoort was in de twee jaren
wellicht totaal verschillend. Mogelijk dat de aantasting door rattekeutelziekte niet zozeer de afsterving
van het blad beïnvloedt, maar wel het transport van
de voedingsstoffen naar de knol. De besmettingsbron zou het blok met continuteelt van bruine boon

kunnen zijn, aangezien in eerdere jaren alleen hier
rattekeutels gevonden werden (Huiskamp en Lamers, 1992). Vanuit dit blok kon besmetting van het
hele blok plaatsvinden. De heersende bodembesmetting in de afzonderlijke blokken is op deze korte
afstanden dan van geringbelang.
Het interpreteren van aantastingscijfers van aardappelen, die opdiverse blokken met gewassen incontinuteelt groeien, en het koppelen aan vermeerderingscijfers of gewasreacties dient met de nodige
voorzichtigheid te gebeuren. Uit het onderzoek van
Oyarzun e.a. (1994) was gebleken, dat de bodemreceptiviteit (ziektewering) voor bijvoorbeeld twee erwtenpathogenen, namelijk Thielaviopsis basicoia en
Fusarium solani f.sp. p/s/, aanzienlijk verschilde voor
de diverse blokken. Voor het blok met de veldbonen
was deze tamelijk hoog, voor die met vlas daarentegen laag. Het erwtenpathogeen Aphanomyces euteichus daarentegen, gaf voor alle blokken een hoge
bodemreceptiviteit te zien. De continuteelten leidden
tot eenverschillende bodemflora, dieeenverschillende invloed hebben op gewaspathogenen. Daardoor
veranderen de populatiedynamica en de schaderelaties.
Uit onderzoek van Mol (persoonlijke mededeling)
bleek bovendien, dat een V. daW/ae-isolaat, afkomstig van het blok met continuteelt van veldbonen,
zich qua warmteminnendheid en pathogeniteit onderscheidde van een isolaat afkomstig vanaardappelen.
Ook dit gegeven houdt in, dat de gegevens met
voorzichtigheid geïnterpreteerd moetenworden.
De conclusie die getrokken kan worden, is dat een
eenmalige teelt van een waardplant voor V.dahliae
(veldbonen) op een veld, dat besmet is met dit pathogeen, op dit proefveld niet tot een meetbare verhoging van de aantasting heeft geleid. Meerdere
jaren verbouw van waardplanten,zoals veldbonen en
erwten, heeft wel tot een hogere aantasting van de
verwelkingsziekte geleid. Deze hogere aantasting
heeft in één van de twee jaren geleid tot lagere opbrengsten. Bruine bonen,vlas, uien en maïs bouwen
geen besmetting met V. dahliae op. In éénjaar bleek
een hogere aantasting met rattekeutelziekte samen
te gaan met lagere opbrengsten. Voorvruchten hadden in deze proef geen eenduidige invloed op de
mate van rattekeutelaantasting.

Samenvatting
De invloed van de voorvrucht peulvruchten op de
Verticillium-aantasting van het gewas aardappelen
werd bestudeerd in de afbouwfase van proef PAGV
450. Hier hadden 10 en 11 jaar lang drie peulvruchten (veldbonen, erwten, bruine bonen) en drie andere gewassen (vlas, maïs, ui) in continuteelt gelegen.
Op een nabij gelegen strook lagen deze zes gewassende laatstevierjaar ook inafwisseling met elkaar.
Hieraan was een driejarige rotatie met aardappelen
vooraf gegaan.
De voorvrucht peulvruchten geteeld in rotatie bleek
de hoge V. daW/ae-aantasting van de aardappelen
niet eenduidig te veranderen in tegenstelling tot de
strook met de continuteelten. Hier bleek, dat de
erwten enigszins en de veldbonen in hoge mate
hadden geleid tot een hoog besmettingsniveau van
de hierna geteelde aardappelen. Dit leidde in het
eerste jaar van onderzoek tot een versnelde veroudering van het gewas ten opzichte van voorvruchten
met een soortgelijke (vroege) ontwikkeling van het
gewas aardappelen. Opbrengstverschillen correleerden betrouwbaar met de V.daW/ae-aantasting. Daarentegen trad er geen correlatie op in het tweede jaar
van onderzoek. De opbrengstverschillen correleerden
in het tweede jaar beter met de mate van rattekeutelaantasting. Deze aantasting bleek niet consequent
door de voorvrucht beïnvloed te worden. Dat peulvruchten duidelijk niet identiek reageren, blijkt uit het
feit,dat bruine bonen niet tot een hogere Verticilliumaantasting leiden en de hoogste opbrengsten werden
gerealiseerd na continuteelt van dit gewas.
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Summary
Potatoes were grown after peas, field beans, kidney
beans, forage maïs, flax and onions. These crops
were grown 10 or 11 years continuously and also
during thelast 4 or5years in rotation with each
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other. Before this period of 4-5 years with the six
crops in rotation, potatoes were cropped in a three
year rotation for 12years.
Thepotatoes were attacked by V.dahliae to a high
level after the crops in rotation, but not consequently
differened for the preceding leguminous crops in the
two years. In contrast the preceding leguminous
crops in continuous cropping showed in both years
low levels of V. dahliae after onions, forage maïs,
flax and kidney beans, increased levels after peas
and high levels after field beans. The V. dahliae-incidence correlated well with the yield only in the first
year. In the second year yield differences correlated
well with the Sclerotinia sclerotiorum-incidence. However this disease is more air-borne than soil-borne
and no consequent relation with the preceding crop
couldbe found.

Granen
Bestrijding van hetgerstevergelingsvirus in granen
ing.R.D. Timmer, PAGV
Voorspelling van het eiwitgehalte van brouwgerst
ing. R.D.Timmer, PAGVenir. I.D.C. Duijnhouwer, TNO-voeding
Optimalisatie van de teelt en afzet van kwaliteitsrogge voor de maalindustrie
ing. S.Postma, PAGV
Effecten van stikstof,zaaidichtheid engroeiregulatie op opbrengst
en opbrengstvorming van haver
dr.ir.A. Darwinkel, PAGV, A.H.J.Rops,ROCde Kandelaar
ening.K.H. Wijnholds, ROC 't Kompas
Nevenwerking van kalkstikstof op onkruiden in wintertarwe
dr.ir.A. Darwinkel, PAGV
Mogelijkheden voor de inzaai van groenbemestingsgewassen in wintertarwe
ing. H.P.Versluis, ROCWestmaas en
ing. R.Schouten,ROCProf. dr.J.M. van Bemmelenhoeve
Geïntegreerde teelt van wintertarwe
ing. H.W.G. Floot, ROCEbelsheerdenROC Kollumerwaard
Mechanische onkruidbestrijding in wintertarwe
ing.M. Tramper, ROC Rusthoeve

Bestrijdingvanhetgerstevergelingsvirus ingranen
Control ofBarley Yellow Dwarf Virus in cereals
ing.R.D.Timmer,PAGV

Inleiding
Gedurende degroeiseizoenen 1988 tot enmet 1990
werden vele Nederlandse graantelers geconfronteerd
met eenaantasting vanhungewas door hetgerstevergelingsvirus (Barley Yellow Dwarf Virus), een
virus dat tot die tijd slechts incidenteel in granen
optrad,enmeestal niet veel schade deed.
Het virus wordt onder Nederlandse omstandigheden
overgebracht en verspreid door de graanbladluizen,
te-weten Rhopalosiphumpadi (vogelkersluis), Sitobion avenae (grote graanluis) enMetopolophiumdirhodum (roosgrasluis). De gunstige omstandigheden
voor bladluizen en de zachte winters waren een
directe oorzaak van de sterke uitbreiding vanhet
virus. Het optreden van het virus is namelijk sterk
gerelateerd aandeweersomstandigheden. Uit praktijkervaringen kan worden afgeleid dat problemen
alleen ontstaan nawarme najaren gevolgd dooreen
zachte winter zonder vorst. Vooral wanneer dit niet
één, maar twee of meerdere jaren achter elkaaroptreedt, kunnen ernstige gewasaantastingen enopbrengstdervingen ontstaan. Deze situatie deed zich
voor indeperiode 1988-1990.

Doelvan hetonderzoek
Vanuit de praktijk werden vele vragen gesteld aangaande de schade diehet virus kanaanrichten,en
de mogelijkheden dieer zijn omeenaantastingtegen te gaan. Omdat er in ons land op dit gebied
vrijwel geen onderzoek was uitgevoerd, konopdeze
vragen geen antwoord gegeven worden. In landen
om onsheen meteen warmer klimaat, metname in
de winter (Engeland, Frankrijk en landen in ZuidEuropa) kent menhet probleem veel beter. Hier is
veelal een 'geleide bladluisbestrijdingssysteem' operationeel, waarmee nagegaan wordt ofen bladluisbestrijding inwintergranen inhetnajaar noodzakelijkis.
Gegevens voor Nederland over aantallen bladluizen
in het najaar zijn slechts beperkt beschikbaar; over

besmettingspercentages methet BYDV was geheel
niets bekend.
Het incidentele karakter van de virusbesmettingen
met BYDV inonsland maakt dekans op succesvol
onderzoek niet zo groot. Omdat het virus echter
enkele jaren achter elkaar optrad en schade deed,
en ineens permanent aanwezig leek, is in 1990,na
overleg met het IPO en de vakgroep Virologie
(LUW), onderzoek gestart. Doel daarvan wastrachten nate gaan hoeveel schade hetvirus onderNederlandse omstandigheden kan veroorzaken, en wat
de mogelijkheden zijn om een aantasting vanhet
gewas tegente gaan.

Proefopzet
In het najaar van 1990,1991en 1992zijn op een
drietal ROC's (vanBemmelenhoeve, Rusthoeve en
Wijnandsrade) veldproeven aangelegd met wintergerst of wintertarwe. Omdat vanuit de praktijk bekend isdathetzaaitijdstip van invloed isophet optreden van het gerstevergelingsvirus, werd op twee
of drie verschillende tijdstippen gezaaid. De vroege
zaai werd steeds uitgevoerd eind september/begin
oktober, terwijl detweede en eventueel derde zaaitijd
halverwege en/of eind oktober werd gezaaid. Inde
proeven werden opverschillende tijdstippen bespuitingen met een insekticide uitgevoerd omdeaanwezige bladluizen tedoden. Indeproeven zijn regelmatig de aantallen bladluizen in het najaar vastgelegd
om heteffect van debespuitingen opdebladluispopulatie nate kunnen gaan. Behalve door middelvan
tellingen inhetveld isdeaanwezigheid van (gevleugelde) bladluizen ook vastgesteld met behulp van
vangbakken, diein iedere zaaitijd werden opgesteld.
Verder is metbehulp vande hoge zuigval op ROC
Rusthoeve het verloop van debladluisvluchten in het
najaar geregistreerd. Met deze zuigval konden tevens grote aantallen bladluizen verkregen worden
waaraan vastgesteld kon worden welk percentage
van debladluizen besmet wasmethet gersteverge-
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lingsvirus.
Bij symptoomexpressie van het BYDV in de proeven
is via een beoordeling van de mate van geelverkleuring van het gewas getracht de aantasting te kwantificeren.
Uiteindelijk is de opbrengst bepaald om aan te kunnen geven hoeveel schade het virus gedaan had, en
hoeveel van deze schade te voorkomen is door een
bestrijding van de bladluizen danwei door later te
zaaien.

Resultaten
In PAGV-verslag nr. 161 is een uitgebreide en gedetailleerde weergave van alle resultaten van het onderzoek te vinden. Ook is in dit verslag algemene
informatie gegeven over het gerstevergelingsvirus.
Hieronder wordt volstaan met een samenvatting van
de belangrijkste resultaten.
Alleen in het najaar van 1990 ontwikkelde zich in de
vroeggezaaide (eind september) gewassen een
omvangrijke bladluispopulatie. Voor de winter was
het percentage planten bezet met bladluizen op de
ROC's Wijnandsrade, Rusthoeve en van Bemmelenhoeve in dat jaar opgelopen tot respectievelijk
87%, 60%en 28% (zie figuur 7). In de latere zaaitijd
(eind oktober) werden daarentegen geen bladluizen
in het gewas aangetroffen. Een groot deel van de
gevleugelde bladluizen (10-40%), die verantwoordelijk was voor de kolonisatie van het gewas, bleek
drager van het BYDV. Na een bespuiting met deltamethrin, op verschillende tijdstippen, werden in de
behandelde objecten geen bladluizen meer aangetroffen. Door een periode met matige tot strenge
vorst infebruari 1991werden ook de bladluizen inde
onbehandelde veldjes gedood. Alleen in de proef op
Wijnandsrade werd uiteindelijk virusaantasting waargenomen. De significante verschillen in gewasaantasting tussen de bespuitingstijdstippen die daar
gedurende het groeiseizoen van 1991 ontstonden
hebben echter niet geleid tot opbrengstverschillen.
Op de beide andere lokaties werden geen virussymptomen en geen opbrengstverschillen geconstateerd.
In 1991 en 1992 waren de weersomstandigheden in
het najaar ongunstig waardoor weinig of geen blad-
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luizen in het gewas voorkwamen (figuur 8). Virussymptomen en opbrengstverschillen werden ook niet
vastgesteld. Het percentage besmette bladluizen liep
ook sterk terug in dezejaren.
Door de ongunstige weersomstandigheden voor
bladluizen gedurende de onderzoeksperiode is weinig virusaantasting opgetreden. Hierdoor was het
niet mogelijk om schade door het gerstevergelingsvirus vast te stellen, en een uitspraak te doen over het
nut van een bladluisbestrijding in het najaar. Tijdens
de onderzoeksjaren bleek een bespuiting in ieder
geval overbodig. De ervaring op ROC Wijnandsrade
in 1990-1991 geeft aan dat het doodgaan van bladluizen in het (wintertarwe)gewas in februari nog tijdig
genoeg kan zijn om schade aan de opbrengst te
voorkomen. Een eventuele bladluisbestrijding zou
dus uitgesteld kunnen worden tot het voorjaar. Het
uitstellen van een bespuiting van het najaar tot het
voorjaar heeft als voordeel dat de winter kan worden
afgewacht: bij een natuurlijk afsterven van de populatie door vorst kan een bespuiting achterwege blijven. Of ditzelfde geldt voor (vroeggezaaide) wintergerst is niet duidelijk.
Ondanks de ongunstige omstandigheden voor het
onderzoek is toch veel bekend geworden omtrent het
probleem van het gerstevergelingsvirus, en zijn veel
vragen die bij telers en voorlichting leefden beantwoord. Wanneer het probleem zich in de komende
jaren opnieuw zou voordoen is er voldoende kennis
aanwezig om tot een goede advisering te komen.
Het is desalniettemin zinvol om in een dergelijke
situatie het effect van een bladluisbestrijding kort na
dewinter nader te onderzoeken.

Conclusies
- Het uitgevoerde onderzoek heeft geen antwoord
kunnen geven op de vraag in welke mate het
gerstevergelingsvirus onder Nederlandse omstandigheden schade kan doen aan de opbrengst van
wintergranen.
- Wel is duidelijk geworden dat door de zaaitijd uit
te stellen tot de tweede helft van oktober voorkomen kan worden dat het gewas door grote aantallen bladluizen gekoloniseerd wordt, en virusinfecties worden overgebracht.
- Door het gebruik van een synthetische pyrethroïde

%-plantenmetbladluizen
100

15

20

25 30
oktober

5
10
datum

15 20 25
november

30

10

Figuur7. Ontwikkeling van bladluispopulatie (percentage planten met bladluis) invroeg (± 1oktober) gezaaide wintertarwe [RH(A):WR
(0)]enwintergerst [BEM'(+))innajaar 1990.
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Figuur8. Ontwikkeling van bladluispopulatie (percentage plantenmetbladluis) invroeg (± 1oktober) gezaaide wintertarwe [RH (A);WR
(0)]enwintergerst[BEM(+)]innajaar1991.
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kan het gewas bladluisvrij gemaakt (en gehouden)
worden.
Door een korte periode van matige tot strenge
vorst worden bladluizen in het veld gedood, en is
een bestrijding overbodig. Uitstellen van een
eventuele bladluisbestrijding tot na de winter is
derhalve een mogelijkheid om een bespuiting uit te
sparen.

Samenvatting
Van 1990 tot en met 1993 is er door het PAGV op
drie locaties onderzoek uitgevoerd naar het gerstevergelingsvirus (BYDV). Er werden proeven met wintergerst en wintertarwe aangelegd waarin op verschillende tijdstippen in het najaar bladluizen werden
bestreden. Om het effect van het zaaitijdstip op de
infectiekans met BYDV na te gaan werd er op verschillende tijdstippen, tussen eind september en eind
oktober, gezaaid.
Alleen in het najaar van 1990 ontwikkelde zich in de
vroeggezaaide (eind september) gewassen een
omvangrijke bladluispopulatie, en kwam virusaantasting in het gewas voor. Virusaantasting en bladluisbestrijding hadden geen effect op de korrelopbrengst.
In 1991 en 1992 waren de weersomstandigheden in
het najaar ongunstig waardoor weinig of geen bladluizen in het gewas voorkwamen.
Ondanks de ongunstige omstandigheden voor het
onderzoek is toch veel bekend geworden omtrent het
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probleem van het gerstevergelingsvirus, en zijn veel
vragen die bij telers en voorlichting leefden beantwoord. Wanneer het probleem zich in de komende
jaren opnieuw zou voordoen is er voldoende kennis
aanwezig omtot een goede advisering te komen.

Summary
From 1990to 1993, the PAGV carried out research
at three locations into barley yellow dwarf virus
(BYDV). Trials were held with winter wheat and winter barley during which aphid treatment wasgiven at
different timesin the autumn. In order todiscover the
effect of the time of sowing on the chance of becoming infected with BYDV,sowing was done at different times between the end of September and the
end of October.
A substantial aphid population only developed in the
autumn of 1990 in the early-sown crops (end of
September), and the crop was affected by the virus.
Virusaffection and aphids control didn't influence the
yield.
Since the weather conditions in the autumn of 1991
and 1992 were unfavourable, few or no aphids occurred in the crop.
In spite of the unfavourable conditions for the research, a great deal was nevertheless learned about
the problem of barley yellow dwarf virus, and many
queries raised by growers and the advisery service
were answered. If theproblem should arise again in
the coming years, sufficient knowledge has been
acquired togive good advice.

Voorspelling van heteiwitgehalte van brouwgerst
Prediction of theprotein-content ofmalting barley
ing. R.D.Timmer, PAGV, ir.I.D.C. Duijnhouwer, TNÓ-Voeding

Inleiding

Doelvanhetonderzoek

Door eensterke entoenemende concurrentie op de
Europese gerstmarkt is het noodzakelijk bijde teelt
en verwerking van brouwgerst steeds meer aandacht
te hebben voor de kwaliteit van het produkt. De
eisen die door mouters aan hun grondstof gerst
worden gesteld betreffen, behalve hetras, vooralde
homogeniteit enheteiwitgehalte. Metname eenniet
te hoog eiwitgehalte vandegerst is eenbelangrijke
kwaliteitsfactor.

Samen met TNO-Voeding, afdeling AGRO-NIBEM,is
een oriënterend onderzoek uitgevoerd metals doel
na te gaan of er door middel van gewasbemonstering mogelijkheden zijn omal voor deoogst op een
betrouwbare manier het eiwitgehalte vanhet oogstprodukt vast testellen.

Het eiwitgehalte van een handelspartij brouwgerst
wordt bepaald door de eiwitkwaliteit van de vele
kleinere partijen waaruit zeissamengesteld. Doorbij
de inname van de kleinere partijen brouwgerst te
separeren op eiwitgehalte zoude kwaliteit vande
handelspartij verbeterd kunnen worden. Hiervoor is
echter een snelle bepaling van heteiwitgehalte bij de
stortput nodig. Apparatuur voor deze bepaling is wel
op de markt, maar bijzonder kostbaar. Bovendien is
geen contra-expertise mogelijk bij 'afgekeurde'
brouwgerst, omdat deze direct na de meting inde
'hoog-eiwit'-put (ofvoergerstput) wordt gestort. Wanneer nualvóór deoogst een betrouwbare voorspelling kanworden gedaan van het uiteindelijke eiwitgehalte, is eenmeting bijde stortput overbodig,en
kunnen zonder extra (logistieke) problemen partijen
brouwgerst gescheiden worden opeiwitgehalte.

Het onderzoek is uitgevoerd op twee percelen zomergerst (ras Prisma) op het PAGV-proefbedrijf in
Lelystad in 1992. Hetbetrof twee percelen diesterk
van elkaar verschilden instand vanhetgewas gedurende het groeiseizoen. Te onderscheiden waren
een homogeen perceel (A):gewas egaal van kleur
en lengte, geen legering; eneenheterogeen perceel
(B): gewas onregelmatig vankleur en lengte, zware
en onregelmatige legering tijdens de laatste weken
voor de oogst.
Op verschillende tijdstippen voor de oogst zijn telkens20gewasmonsters genomen uithetmiddenstuk
van hetperceel (AenB)enuitderanden enkopakkers (alleen perceel A).Aandeze monsters ishet
eiwitgehalte en de korrelsortering bepaald. Het uiteindelijke (referentie)eiwitgehalte vanhet perceel is
bepaald aaneenmonster van 25kguitdecombine,
zowel van hetmiddenstuk van hetperceel alsvan de
randen/kopakkers.

Ongeveer vijf weken nadebloei bereiktde graankorrel hetmaximale drogestof-gewicht; indeperiodetot
de oogst verliest de korrel alleen nog vocht. Dat
betekent dat± vijf weken nadebloei de korrelvulling
voltooid is en de gehalten aan inhoudsstoffen gefixeerd zijn. Deverwachting isdaarom datheteiwitgehalte de laatste (twee) weken voor de oogst weinig meer veranderd, en er vanaf dat moment een
goede voorspelling kanworden gedaan vanhet eiwitgehalte bijdeoogst.

Proefopzet

Resultaten
Intabel 23isdeverandering vande korrelgrootteverdeling opperceel A weergegeven. Decijfers geven
aan datde korrelvulling ongeveer twee weken voor
de oogst wasvoltooid; defractieverdeling veranderde daarna nauwelijks nog.Heteiwitgehalte op per-
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Tabel 23. De korrelsortering (in %) van brouwgerst op het middenstuk van een homogeen perceel (A) op verschillende tijdstippen voor de
oogst.
tijdstip
bemonstering

fractie I
(> 2,8 mm)

fractie III
(<2,5 mm en
>2,2 mm)

fractie II
(<2,8 mm er
>2,5 mm)

fractie IV
(< 2,2 mm)

3 juli
10 juli
17 juli
23 juli

54
86
86
90

39
12
11
7

7
2
2
2

1
0
0
0

23 juli
(combine)

89

5

2

4

Tabel 24.

Het gemiddelde eiwitgehalte (in %) en
verschillende tijdstippen voor de oogst.

tijdstip
bemonster n9

te variatie (sd) ir

het äiwitgehalte van brouwgerst op een homogeen perceel (A) op

middenstuk

kopakkers

randen

eiwit

sd

eiwit

sd

eiwit

sd

3 juli
10 juli
17 juli
23 juli

8,2
8,4
8,3
8,2

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

9,9
10,7

0,9
0,8

9,5
9,4

0,9
0,5

23 juli
(combine)

8,7

0,1

10,6

0,3

10,6*

0,3

= gemiddelde van kopakker en randen.

ceel A was bijzonder laag (tabel 24) en is gedurende
de laatste drie weken voor de oogst niet meer veranderd. Het eiwitgehalte van het combine-monster was
iets hoger dan dat van de (eind)gewasmonsters; het
verschil was echter niet groot. De variatie in het
eiwitgehalte (binnen de 20 gewasmonsters) was
klein, wat een hoge betrouwbaarheid betekent voor
de bepaling. Op de perceelranden en vooral op de
kopakkers was het eiwitgehalte aanzienlijk hoger dan
op het middenstuk. De variatie in het eiwitgehalte
was op deze delen van het perceel ook het grootst.
De korrelvulling op perceel B lijkt iets later te zijn
voltooid dan op perceel A. Omdat gegevens van 17
dagen voor de oogst ontbreken, is hier echter geen
zekerheid over te krijgen (tabel 25). Vanaf 10 dagen
voor de oogst (mogelijk al iets eerder) is er echter
geen noemenswaardige verandering in de korrelgrootteverdeling meer opgetreden.
Het eiwitgehalte op perceel B was ook laag, en was
tien dagen voor de oogst vrijwel gelijk aan het niveau
van bij de oogst. Tussen 24 en 10 dagen voor de
oogst nam het eiwitgehalte echter nog aanzienlijk

44

toe. Het verschil in eiwitgehalte tussen het combinemonster en de gewasmonsters was zeer gering. De
variatie in het eiwitgehalte op perceel B was iets
groter dan op perceel A. Op de perceelranden en
kopakkers was het eiwitgehalte 9,7% (sd 0,4) en
daarmee, in tegenstelling tot op perceel A, lager dan
op het middenstuk (tabel 26).

Conclusies
Uit de resultaten blijkt dat het verloop van het eiwitgehalte gedurende de laatste vier weken voor de
oogst per perceel kan verschillen. De korrelvulling
moet voltooid zijn alvorens het eiwitgehalte op een
betrouwbare wijze voorspeld kan worden. Op het
homogene, niet gelegerde perceel was dit al vier
weken voor de oogst; op het heterogene, gelegerde
perceel was dit ongeveer twee weken voor de oogst.
De verschillen en variatie in het eiwitgehalte tussen
het middenstuk, de randen en de kopakkers van het
perceel maken duidelijk dat de plaats van monster-

Tabel25. Dekorrelsortering (in %) van brouwgerst op het middenstuk van een heterogeen perceel (B) opverschillende tijdstippenvoor
deoogst.
tijdstip
bemonstering

3 juli
10 juli
17 juli
27 juli
27 juli
(combine)

Tabel26.

27 juli
(combine)

fractie III
(<2,5 mm en
>2,2 mm)

fractieII
(<2,8 mm en
>2,5 mm)

fractieIV
(< 2,2 mm)

26

52

20

3

75
80

21
17

4
3

1
1

78

16

3

3

Het gemiddelde eiwitgehalte (in %) en de variatie (sd) in
verschillende tijdstippenvoordeoogst.

tijdstip
bemonster "9
3 juli
10 juli
17 juli
27 juli

fractieI
(> 2,8 mm)

het eiwitgehalte van brouwgerst op een heterogeen perceel (B) op
middenstuk

eiwit

sd

9,3

0,8

10,8
11,0

0,8
0,7

11,1

0,3

name van invloed is op (de betrouwbaarheid van)
het resultaat.
Als de korrelgrootte niet of nauwelijks meer veranderde (het vochtgehalte vandekorrel isdan minder
dan 40%) bleef heteiwitgehalte opzowel hethomogene als het heterogene perceel constant, enkon
een betrouwbare voorspelling gedaan worden van
het eiwitgehalte bijdeoogst. Devariatie inheteiwitgehalte vande gewasmonsters was klein. Er lijken
daarom goede mogelijkheden te zijn om viaeen
gewasbemonstering ongeveer twee weken voor de
oogst een instrument in handen te krijgen omtot
separering op eiwitgehalte te komen bij de inname
van brouwgerst.
Om meer duidelijkheid te krijgen over de algemene
geldigheid van de resultaten van het beperkte oriënterende onderzoek is het nodig op meerdere percelen inverschillende teeltgebieden het onderzoekte
herhalen. Op basis hiervan kandan, eventueelper
teeltgebied, precies aangegeven worden wat het

juiste tijdstip enomvang van debemonstering is. Dit
aanvullende onderzoek zal in 1994door TNO-Voeding, afdeling AGRO-NIBEM, worden uitgevoerd.

Samenvatting
In 1992isoptwee sterk verschillende perceleneen
oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden omal voor de oogst eenbetrouwbare schatting vanhet eiwitgehalte vanbrouwgerst in handen
te krijgen. Hiervoor zijn op beide percelen op verschillende tijdstippen voor de oogst gewasmonsters
genomen, waaraan heteiwitgehalte isbepaald. Vanaf twee weken voor de oogst was het eiwitgehalte
zowel ophet heterogene alsophet homogene perceel vrijwel gelijk aan heteiwitgehalte bijde(combine)oogst. Debetrouwbaarheid vande bepalingwas
heel goed. In 1994 zaldoor TNO-voeding hetonderzoek in verschillende teeltgebieden oppraktijkpercelen worden herhaald en de betrouwbaarheid verder
worden getoetst.
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Summary
In 1992, ohentationalresearchwascarriedoutat two
totallydifferentplots into thepossibilities of obtaining
a reliable estimatebeforeharvest of theprotein content of malting barley. Crop samples were taken on
both plots at different times and the protein content
ofthesesampleswasdetermined. Fromtwoweeks
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onwardsbefore harvest, theprotein content on both
the heterogeneous and homogeneous plots was
virtually the same as theprotein content at the time
of (combine) harvesting. The reliability of the test
result was good. In 1994 TNO will repeat the researchonfarmsindifferentgrowingareasin orderto
testthereliability further,

Optimalisatie van de teelt en afzet van kwaliteitsrogge voorde
maalindustrie
Optimization ofthecultivation andmarketing ofqualityryeforthemilling industry
Ing. S.Postma, PAGV

Inleiding
De teelt vanrogge isdelaatste decennia sterk ingekrompen en vindt nu hoofdzakelijk plaats op de
zand- en dalgronden. Het areaal bedraagt tegenwoordig 7000-8000ha.
De sterke opkomst van demaïsteelt enhetverbeterde teeltperspectief van tarwe heeft de roggeteelt
teruggedrongen. Voor een perspectiefvolle roggeteelt
is het noodzakelijk om een opbrengst en prijs te
realiseren dievergelijkbaar ismetdeoverige graangewassen. De zelfvoorzieningsgraad ligt rond de
60%, terwijl er ruimte voor areaalsuitbreiding aanwezig is.
Het doel vanhet onderzoek wasvooral gelegen in
het optimaliseren vande teelt enhetvergrotenvan
de afzet van kwaliteitsrogge. Het onderzoek werd
uitgevoerd met (nieuwe) hybride-rassen, die een
hogere opbrengst geven eneenverbetering van het
teeltrendement mogelijk maken.

Opzetenuitvoering
Een gecoördineerde aanpak inde gewasketen,van
teler tot maalindustrie, heeft bijgedragen aan de
totstandkoming vaneen project waarin teeltkundige
en kwalitatieve aspecten vanrogge aandeorde zijn
gekomen.
Knelpunten vande teelt zijn onderzocht in studieclubverband. Perceelsgegevens, gewasgegevens en
teelthandelingen zijn door telers geregistreerd. Daarnaast werden op de desbetreffende percelen de
groei en ontwikkeling vande rogge gevolgd, zodat
knelpunten aan het licht konden komen. Op basis
van onder andere knelpunten indepraktijk zijn veldproeven aangelegd opROC Kooyenburg teRoldeen
ROC 't Kompas te Valthermond. Zaaitijd, zaaizaadhoeveelheid, stikstofbemesting en inzet vangewasbeschermingsmiddelen werden daarbij onderzocht.
Kwaliteitsonderzoek vanderogge vond plaats op de

laboratoria van de maalindustrie. Hiervoor werden
zowel monsters vandeproefvelden alsvandepraktijkpercelen gebruikt.
Een belangrijke kwaliteitseigenschap van roggebetreft hetvalgetal. Rogge metlage valgetallen is niet
bakwaardig. Op een aantal percelen is het verloop
van hetvalgetal indetijd onderzocht. Hetvaststellen
van het valgetal vond plaats in het (graan)laboratorium vanACM.

Resultaten
Voor de proeven is gebruik gemaakt vanhethybrideras Marder. Hetrasheeft deafgelopen jarengemiddeld 13%meer geproduceerd dande populatierassen Halo, Merkator enAmilo opde ROC's Kooyenburg en't Kompas.

Zaaitijd
De zaaitijd varieerde in de afgelopen drie teeltjaren
van begin oktober tot eind december. In tabel 27is
een overzicht gegeven van enkele opbrengstparameters endeopbrengst. Vroeg zaaien hadeen positieve invloed op de spruitontwikkeling. Eengoed ontwikkelde plant was beter instaat omeenlaag plantgetal te compenseren door vorming van meer halmen.
Naarmate later werd gezaaid, namhetaantal geoogste korrels perm 2 af door eenlager halmgetal en/of
lager aantal korrels peraar.Kleine zijspruiten, die in
het voorjaar waren gevormd, stierven veelal afen
droegen niet bijaandeproduktie. Hetopvoerenvan
de zaaizaadhoeveelheid, bijvoorbeeld wanneer later
werd gezaaid, deed het halmgetal toenemen door
het aanwezig zijn vanmeer hoofdspruiten. Hette ver
opvoeren vandezaaizaadhoeveelheid deed in 1991
de legeringsneiging vanhet gewas sterk toenemen.
Lage plantgetallen leidden bijvoorbaat niet totlage
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Tabel 27. Opbrengsten op ROC Kooyenburg (KB) enROC 't Kompas (KP)inde jaren 1991,1992 en 1993.
korrels/m2

jaar

ROC

1991

KB
KB
KP
KP

17 oktober
9 november
8 oktober
7 november

424
424
462
416

23450
22800
26470
23750

7300
7770
6300
7290

1992

KB
KB
KP
KP

30
3
4
22

oktober
december
oktober
oktober

418
400
434
381

24790
21120
23180
22360

7910
7240
7600
7780

1993

KB
KB
KP
KP

27
23
26
20

oktober
december
oktober
november

412
366
410
404

19000
16690
20500
20080

6480
5990
7070
6850

zaaidatum

opbrengsten, omdat rogge eengroot compenserend
vermogen bezit. Lage plantgetallen vergroten de opbrengstzekerheid.

Stikstofbemesting
Een voldoende hoog halmgetal is gewenst om een
hoge opbrengst tebehalen, maar een te hoog halmgetal maakt het gewas legeringsgevoelig. Bij de
bemesting moet daarmee rekening worden gehouden.
Het jaar 1991 wasproblematisch. Hetverhogenvan
de voorjaarsgift van40 kg naar 80kgdeed de opbrengst alsgevolg van legering op dalgrond met 500
kg dalen. Op zandgrond resulteerde een verhoging
van destikstofvoorjaarsgift van40kg naar 80kgin
een meeropbrengst van 500 kg.
In 1992 en1993 werd opdalgrond eenbemestingsproef aangelegd metvoorjaarsgitten van40,80en
120 kg stikstof. Eenaanvullende bemesting van 40
kg werd ingewasstadium F6gegeven. In tabel 28 is
de invloed vandevoorjaarsgift ophetgewas en de
opbrengst weergegeven.
Tabel28.

Opbrengst(parameters), gemiddeld van 1992 en 1993

stikstofgift

halmgetal

korrels/
aar

40
80
120

330
385
465

54,9
56,4
51,9
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halmgetal

opbrengst

Verhogen van de voorjaarsgift had een positieve
invloed op het halmgetal en het aantal geoogste
korrels per m2. Het duizendkorrelgewicht nam licht
af, maar netto namde opbrengst toe.Ondanks de
hoge voorjaarsgift van 120 kgstikstof inhetvoorjaar
en de daaruit voortkomende hoge standdichtheid,
bleef het gewas in de benen. Droge en gunstige
weersomstandigheden zullen daartoe hebben bijgedragen. De legeringsneiging namechter weltoebij
verhoging van de voorjaarsgift.

Groeiregulatie
Dreigend legeringsgevaar kan worden verkleind door
toepassing van halmverkorters. Door het uitblijven
van legering in de proef opdalgrond leidde detoepassing vaneen halmverkorter niet tot hogere opbrengsten. Deopbrengst nam zelfs licht af (zie tabel
29). Mogelijk heeft groeiregulatie hetgewas gevoeliger gemaakt voor droogte waardoor deopbrengst is
achtergebleven.
De opbrengstdaling bijhalmverkorters werd door een
lagere korreldichtheid en/of een lager duizendkorrelvan rogge opdalgrond bij

voorjaarsgift van 40, 80en120kgstikstof.

korrels/m2

1000-korrel
gewicht

opbrengst

18120
21170
24130

34,8
33,5
32,0

6300
7300
7700

Tabel 29. Opbrengst(parameters), lengte en halmverkorting, gemiddeld van 1992 en 1993,van rogge op dalgrond meten zonder de
halmverkorters Terpal Cen Cerone.
object

onbehandeld
TerpalC
Cerone

halmgetal

394
402
390

korrels/

korrels/

dkg

aar

m2

(gram)

opbrengst
(kg/ha)

halmlengte
(cm)

54,3
52,7
54,0

21400
21200
21100

33,3
33,0
33,1

7130
6990
6970

122
113
112

gewicht veroorzaakt. De halmlengte nam ongeveer
10 cmaf. Deverkorting vond bij vroege toepassing
over meer halmleden plaats danbij late toepassing.
De behandelde rogge wasbehalve korter ook steviger en minder legeringsgevoelig.
Een negatief aspect vande halmverkorters in 1993
was hetinduceren vanextra doorwas. Hetdoorwaspercentage bedroeg bijna 10%. Dekwaliteit van het
produkt werd hierdoor negatief beïnvloed.

Ziektebestrijding
Rogge staat bekend omzijn lage ziektegevoeligheid.
Hybriderassen vertonen echter een minder goede
ziekteresistentie dan de populatierassen; dit geldt
met name tenaanzien vanbruine roest. In develdproeven van 1991 tot en met1993 werden diverse
ziektebestrijdingen toegepast.
In de veldproef opdalgrond werd in 1991 eenaanzienlijke meeropbrengst behaald bij een eenmalige
toepassing van 1,0liter Corbel na de bloei. Demeeropbrengst varieerde van430kgin gelegerde objecten tot 1260 kginniet gelegerde objecten. Opzandgrond was demeeropbrengst iets lager en varieerde
van 0tot 1090 kg.In 1992 en 1993 wasdeziektedruk aanzienlijk lager dan in1991. In 1992 resulteerde een bestrijding met Bayfidan en/of Corbel op
zandgrond niet tot een hogere opbrengst. Op dalgrond werd bijtweemaal toepassen vandeziektebestrijding een meeropbrengst van bijna 500 kg verkregen. In 1993 werd op zandgrond wederom geen
meeropbrengst verkregen bijtoepassing van detoegelaten middelen Corbel en Bayfidan. Op dalgrond
werd inde rassenproef bijtweemaal toepassenvan
1,0 liter Corbel eenmeeropbrengst van850kgverkregen. Met name bruine roest tastte de onbehandelde rogge sterk aan.
Het nutvaneenziektebestrijding zalverder moeten

halm
verkorting
(cm)

9
10

worden onderzocht.

Teeltsystemen
Intensiveren vande teelt laat in buitenlandse proeven aanzienlijke meeropbrengsten zien. Intensivering
van de teelt bestaat vooral uit hetopvoeren van de
bemesting en het toepassen van meer gewasbeschermingsmiddelen. In proeven op zand- en dalgrond werden in 1992 en 1993 hogere opbrengsten
verkregen bij teeltintensivering. In tabel 30 iseen
overzicht gegeven van de meeropbrengst en de
gemaakte kosten bij de diverse teeltsystemen.Een
extensief object meteen stikstofbemesting van ±90
kg werd vergeleken meteengangbaar en intensief
teeltsysteem. Het gangbare systeem werd met± 120
kg stikstof bemest enonderging eenmaal een groeiregulatie en ziektebestrijding. Het intensieve object
kreeg eenbemesting van ± 150kgstikstof enwerd
tweemaal met een halmverkorter entweemaalmet
een fungicide behandeld. Legering en ziektedruk
waren in 1992 en1993 vanondergeschikt belang in
de proeven. De meeropbrengsten werden vooral
verkregen door een hogere stikstofvoorjaarsgift. Een
hogere voorjaarsgift had vooral een positieve invloed
op het halmgetal en daarmee op de opbrengst.
Op zandgrond zijn deverschillen infinancieel resultaat klein. Opdalgrond bleef hetintensieve systeem
achter bij hetlow input- en gangbare systeem. Zowel
op zand- alsdalgrond kwam hetgangbare objectals
meest rendabel naar voren.

Studieclubs
Gedurende drie teeltseizoenen werden de groei en
ontwikkeling van rogge op diverse praktijkpercelen
gevolgd. De uiteindelijke opbrengsten varieerdenvan
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Tabel30. Saldidiverseteeltsystemen(LI =Lowinput, GB=gangbaar enIN=intensief) opzand-endalgrond.Opbrengst25cent perkg
enkostenvoorstikstof,onkruidbestrijding,groeiregulatieenziektebestrijding.
grondsoort
teeltsysteem

dalgrond

zandgrond

GB

IN

LI

GB

IN

kg/ha

6300

6900

7540

6780

7300

7700

guldens/ha

1575

1725

1885

1695

1825

1925

93

208

426

135

365

589

1482

1517

1459

1560

1617

1336

zand

dal

zand

27juli
15,7
30,5
6180
7120
4970

31juli
15,4
34,2
7960
8620
6500

kosten
saldo

Tabel31. Oogstgegevensvan1991,1992en1993voorzand-endalgrondpercelen.
zand

oogstdatum
perc.vocht
dkg.(gram)
opbrengst(kg/ha)
hoogsteopbrengst
laagsteopbrengst

18 aug.
15,8
32,4
6150
7500
5400

dal
19 aug.
15,3
28,4
5900
6900
4880

jaar tot jaar en de spreiding was dientengevolge
aanzienlijk. In tabel 31 is eenoverzicht vande opbrengsten weergegeven. In 1991 kampten de dalgrondpercelen veelal met legering, waardoor de
korrelvuling negatief werdbeïnvloed.
In 1992 hadden dezandgronden telijden vandroogte. Degoed opdrachtige envochthoudende dalgronden behaalden topopbrengsten. In 1993waren de
opbrengsten opzand-en dalgrond vrijwel gelijk.
Het kenmerk vaneengoed opbrengend gewaswas
een hoog halmgetal, waarbij geen legering op trad.
Het plantgetal had geen invloed op de opbrengst.
Veelal had het gewas voldoende tijd om krachtige
spruiten tevormen. Legeringsbestrijding en/of ziektebestrijding werden veelal tijdig uitgevoerd en maakten een goede korrelvulling mogelijk.
Oorzaken vaneenslechte cq.matige oogst waren
vooral hetvroegtijdig optreden vanlegering, te lage
voorjaarsbemesting, zware veronkruiding en te laat
bestrijden van bruine roest.
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1993

1992

1991
oogstgegevens

18 aug.
18.6
33,1
6350
7780
4100

dal
13 aug.
19,8
32,2
6760
7900
5500

Valgetalverloop
Gedurende de fase van afrijping werd een aantal
roggepercelen gevolgd inhetverloop vanhetvalgetal. Metname deweersgesteldheid tijdens debloei,
de korrelvullingsfase ende afrijpingsfase bepaalt in
sterke mate de hoogte vanhetvalgetal. Hoge temperaturen tijdens de bloei en de korrelvullingsfase
induceren eenhoog valgetal. In figuur 9 is het gemiddelde valgetalverloop weergegeven van Drentse
rogge in1991,1992 en1993.
In 1991 wassprake vaneenkoele periode rondde
bloei, eneenwarme en droge korrelvullingsfase en
afrijpingsfase. Devalgetallen waren in 1991 totseptember hoog. Ookhetvalgetal vanoogst 1991was
hoog.
In 1992 was hetweer droog enwarm rond debloei,
de korrelvullingsfase ende afrijpingsfase. De rogge
rijpte vlot af enhetvalgetal vande geoogste rogge
was in1992 extreem hoog. Nadeeerste decadevan
augustus verslechterde het weer en daalde het val-
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Figuur 9. Valgetalverloop van rogge in 1991,1992 en 1993 in Drenthe.

getal binnen enkele dagen naar een zeer laag niveau.
Het weer verliep in 1993zeer grillig. Debloei vond
onder warme omstandigheden plaats endekorrelvullingsfase verliep ineerste instantie onder goede omstandigheden. Na juni verslechterde hetweer en de
korrelvullingsfase en afrijpingsfase verliepen traag.
Het valgetal vande Drentse rogge daalde van gemiddeld 238seconden op14juli naar gemiddeld81
seconden op 28juli. Begin augustus was het valgetal
onder de 70 seconden gedaald endewasmeeste
rogge schottig. Dein 1993 geoogste rogge wasvan
zeer slechte kwaliteit.

Kwaliteit
Van diverse monsters werd in 1991 en 1992de
kwaliteit bepaald. Vande monsters van 1993werd
wegens hetlage valgetal (lees: schot) geen kwaliteit
bepaald. Heteiwitgehalte istotdusver van ondergeschikt belang bijdekwaliteitsbeoordeling van rogge.
De kwaliteit van derogge was in 1991 goed tenoemen. Derogge hadgemiddeld een valgetal van 200
seconden. De rogge vanzandgrond hadeen lager
eiwit- enasgehalte dan dievan dalgrond.Degrotere
stikstofrijkdom vande dalgrond en de fijnere korrel
waren hiervoor verantwoordelijk.

De kwaliteit van derogge was in 1992 beter dan die
van 1991 door eennoghoger valgetal. Hetvalgetal
lag gemiddeld opde extreem hoge waarde van 280
seconden. Heteiwitgehalte was opdedalgrond wederom hoger dan opdezandgrond. Vrijwel alle rogge van 1992 wasvan uitstekende kwaliteit en bakwaardig.
De kwaliteit van de rogge in 1993was van zeer
slechte kwaliteit. Door aanhoudende neerslag tijdens
de afrijpingsfase daalde het valgetal zeer snel en
ging de rogge vroegtijdig in de aar kiemen. Vrijwel
alle rogge was schottig enhet valgetal varieerde van
62 tot65seconden. Maal-en bakproeven lieten zien
dat derogge onverwerkbaar was om kwalitatief goede roggeproduktenteverkrijgen.

Conclusies
Inzaai inde laatste decade vanoktober biedt veelal
voldoende tijd om een uitstoelend gewas voor de
winter teverkrijgen. Laat zaaien injaren met zachte
winters geeft geen onoverkomelijke opbrengstreducties.
Een aantal van 200 planten perm 2 inhetvoorjaar is
voldoende om een goede standdichtheid van 375450arenperm te verkrijgen.
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Het bemestingsadvies van 100kg -N-mineraalin het
voorjaar opzandgrond blijkt eengoed alternatief te
zijn. Op dalgrond moet devoorjaarsgift iets gematigd
worden tot60à70kgstikstof. Een overbemestingin
gewasstadium F6- F7van20-50 kgstikstof is voldoende ominpotentie eengoede opbrengst te verkrijgen.
Halmverkorters maken het gewas minder legeringsgevoelig maar werken niet opbrengstverhogend.
Halmverkorters zijn pas rendabel als ze werkelijk
legering uitstellen ofvoorkomen.
Een ziektebestrijding met Corbel en/of Bayfidan
levert niet elkjaar een meeropbrengst op.Op dalgrond worden betere resultaten verkregen danop
zandgrond. Bestrijding van bruine roest is in jaren
met zware aantasting wel rendabel.
Hoge opbrengsten worden pas behaald als de standdichtheid van een gewas voldoende hoog is.Het
tijdig anticiperen oplegeringsgevaar enbruine roest
is noodzakelijk omdehoge opbrengst zeker te stellen.
De kwaliteit vande rogge wordt in grote matebepaald door het valgetal. Bakwaardige rogge moet
een valgetal hoger dan 130 seconden bezitten.
Langdurige neerslag en/of langzaam opdrogen van
het gewas doet hetvalgetal zeer snel dalen en initieert kieming vande korrel. Schottige rogge is niet
bakwaardig.

Samenvatting
Het rogge-areaal is sinds de dertiger jaren sterk
ingekrompen wegens de verbeterde teelt- en afzetperspectieven van wintertarwe en(snij)maïs. Omhet
teeltperspectief van winterrogge te verbeteren, is
vanaf 1990 toten met1993 teelt- en kwaliteitsonderzoek naar hybride winterrogge verricht. Naast uitvoering van een onderzoeksprogramma werd ookde
collecterende handel endeverwerkende industriebij
de teelt van rogge betrokken. Naast veldproeven
werd ookaandacht besteed aandeteelt van rogge
op praktijkpercelen.
In de literatuur worden rogge-opbrengsten vermeld
die vergelijkbaar zijn met die van wintertarwe. Tijdige
zaai, voldoende planten in hetvoorjaar, toereikende
stikstofvoorziening en het gezond houden vanhet
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gewas zijn noodzakelijk voor een hoge opbrengst.
De kwaliteit vanderogge issterk afhankelijk vanhet
optreden vanschot. Rogge kent eenkorte kiemrust
en vertoont bijeenvertraagde afrijping onder koele
en natte omstandigheden een versnelde afname van
het valgetal. Demaalindustrie wenst rogge met een
vrij hoog tot hoog valgetal, goede verstijfselingseigenschappen en een hoge uitmaling.
Veldproeven gaven aandatvroeg zaaien eenpositieve invloed heeft op halmvorming en korrelzetting
en daarmee opde opbrengst. Hetopvoeren van de
stikstofgift in het voorjaar hadeenpositieve invloed
op de halmvorming en korrelzetting. Te zware gewasbestanden waren legeringsgevoeliger. In 1991
leidden te hoge voorjaarsgiften tot legering en opbrengstverliezen. Halmverkorters kunnen de legeringsneiging sterk onderdrukken door zowel een
verkorting als een versteviging van destengel.
Het bestrijden van ziekten leidde tot wisselende
resultaten. Het tijdig bestrijden van een bruine roestepidemie gafindemeeste gevallen duidelijke meeropbrengsten, soms meer dan 800 kg perhectare.
De opbrengsten indepraktijk varieerden sterk. Hoge
opbrengsten werden gehaald met gezonde gewasbestanden die een hoge standdichtheid kenden.Een
goede vochtvoorziening was noodzakelijk voor een
goede korrelzetting enkorrelvulling. Voldoende vroeg
zaaien, hettoepassen vaneengedeelde stikstofbemesting enhettijdig onderkennen enbestrijdenvan
legering en ziekten zijn noodzakelijk voor een hoge
opbrengst.
De geoogste rogge was in 1991 en1992 van goede
kwaliteit. Het valgetal lag in beide jaren boven de
200. Vrijwel alle rogge was bakwaardig. Door aanhoudende neerslag tijdens de afrijpingsfase in 1993
daalde hetvalgetal ineentijdsbestek van 14dagen
van 239 naar 81. Veel rogge vertoonde schot en was
niet bakwaardig.
Onder Nederlandse omstandigheden is het goed
mogelijk om hoge rogge-opbrengsten van goede
kwaliteit tebehalen. Een nauwe betrokkenheid bij de
teelt van teler, collecterende handel en verwerkende
industrie vergroot de kennis vanproduktie enkwaliteit van het geoogste produkt en zal als zodanig
positief uitwerken op de afzet.

Summary
The area used for growing rye has considerably
shrunk since the nineteen thirties due to improved
production and marketing prospects for winter wheat
and (silage) maize. In order to improve production
prospects for winter rye, research was carried out
from 1990to 1993into theproduction and quality of
hybrid winterrye. Inaddition to theimplementation of
a research programme, the collection trade and the
processing industry were both involved in the production of rye. In addition to field trials,attention was
alsopaid to theproduction of rye on farms.
In literature, rye yields are said to be comparable
with those of winter wheat. Timely sowing, sufficient
plant number in the spring, adequate nitrogen supply
and keeping the crop healthy are essential for a high
and stable yields. The quality of the rye greatly depends on the incidence of pre-sprouting. Rye has a
short dormancy period and in the case of delayed
ripening due to cool wet conditions it shows a rapid
reduction in the falling number. The milling industry
requires rye with a fairly high to high falling number,
good gelatinization properties and a high extraction
rate.
Field trials demonstrated that early sowing has a
positive effect on culm and grain formation and consequently on the yield. Increasing the amount of
nitrogen in the spring had a positive effect on culm
and grain formation,but ahigh N-applicationcan

easily induce lodging. In 1991, excessively high applications in spring led to lodging and yield losses.
Growth regulators can considerably reduce the tendency to lodge by both shortening and strenghtening
thestem.
The control of diseases gave varying results. Timely
control of a brown rust epidemic led to clear increases inyield in most cases, sometimes more than800
kgper hectare.
Yields in farmers fields greatly varied. High yields
were achieved in healthy crops with a high ear density. A good supply of moisture was necessary for
good grain formation and filling. Sowing sufficiently
early, split application of nitrogen fertilizer and early
observation and control of lodging and disease are
essential toachieve a high yield.
Rye harvested in 1991and 1992 was of good quality. The falling number was over 200 in both years.
Virtually all the rye was suitable for baking. In 1993,
as a result of continuous rainfall during the ripening
stage, the falling number fell from 239 to 81 within a
period of 14days. There was a lot of pre-sprouting
and the rye wasnot suitable forbaking.
Under Dutch conditions, it is quite possible to produce a high yield of good quality rye. A close involvement of the grower, the collection trade and the
processing industry increases the knowledge of the
production and quality of the harvested product and
will as such have apositive effect on themarketing.
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Effecten van stikstof, zaaidichtheid en groeiregulatie op opbrengst enopbrengstvorming van haver
Effects ofnitrogen dressing, seedrateandgrowthregulation ontheyieldandyield formation
ofoats
dr.ir. A.Darwinkel, PAGV, A.H.J. Rops, ROC deKandelaar ening. K.H. Wijnholds, ROC 't Kompas

Inleiding
In de afgelopen vier decennia ishetareaal haver in
Nederland sterk teruggelopen. Thans neemt haver
nog slechts enkele procenten van hetgraanareaalin.
In de praktijk bedroeg dejaarlijkse toename van de
korrelopbrengst sedert 1950bij haver 45 kgperha
en bleef daarmee duidelijk achter bijde anderezomer- enwintergranen.
De produktiviteit vanhaver wordt naast teeltwijze in
sterke mate bepaald door groei-omstandighedenen
als gevolg daarvan isdeopbrengst vanhaver, meer
dan bijdeandere granen, jaarlijks aangrote schommelingen onderhevig. Onder gunstige omstandigheden kanhaver opbrengsten vanmeer dan8ton per
ha geven (denk aan1993); in slechte jaren blijft de
opbrengst duidelijk achter. Behalve het rassenonderzoek heeft er recentelijk nauwelijks teelttechnisch
onderzoek plaatsgevonden. Informatie over een
optimaal verloop vande gewasontwikkeling en korrelproduktie is gebrekkig. Daarom werd in 1990 besloten onderzoek te starten aangaande stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie om tekomentoteen verbetering van opbrengst, opbrengstzekerheid ende kwaliteit van haver. Het kwaliteitsonderzoek isnogniet afgerond; verslaggeving daarvan
zal later plaatsvinden.

Opzet enuitvoering
Gedurende vier jaren (1990totenmet 1993) werden
veldproeven uitgevoerd op kleigrond (ROCDeKandelaar te Biddinghuizen en)op veenkoloniale grond
(ROC 't Kompas te Valthermond). In de uitvoering
werden de stikstofvoorziening, de zaaizaadhoeveelheid endetoepassing vaneengroeiregulator, al dan
niet inonderlinge combinatie, ingebracht.
Op kleigrond werd destikstofvoorziening apart en de
zaaidichtheid engroeiregulatie inonderlinge samen-
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hang beproefd. De proeven werden gezaaid op 19
maart 1990,18 maart 1991, 11 april 1992en10
maart 1993.In 1990en 1991werd het ras Wilma
gebruikt, in 1992 en 1993het ras Dula. Onkruiden,
ziekten en plagen werden naar praktijkmaatstaven
bestreden.
Ten aanzien vande stikstofvoorziening werden vijf
onderzoeksobjecten vastgesteld, welke in tabel 32
zijn vermeld. Door de sterke N-mineralisatie van
deze grond is 100- N-mineraal (object B)als basis
genomen voor dekeuze vandeandere N-objecten.
De eerste N-gift werd steeds bij de opkomst toegediend, detweede gift werd gegeven inhetdrie-knopen-stadium (DC 33).
De invloed vanzaaidichtheid werd bestudeerd door
respectievelijk 150(Z1), 300(Z2) en450zadenper
m 2 (Zg) uit te zaaien. Een groeiregulator werd als
onderzoeksobject ingebracht door chloormequat (3
liter CCC perha)tespuiten inhettwee- àdrie-knopen-stadium (DC 32-33).
Op veenkoloniale grond werden in 1990destikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie afzonderlijk onderzocht; in 1991, 1992en 1993werden de
onderzoeksobjecten in onderlinge samenhang aangelegd. Erwerd steeds indeeerste helft vanmaart
gezaaid. In 1990en 1991werd het ras Wilmabeproefd, in1992en1993 hetrasValiant.
De N-bemestingsobjecten waren in alle jaren gelijk;
de varianten waren respectievelijk: N 1 =40+ 40, N 2
= 80,N 3 =80+40enN 4 = 120kgNperha. Voor
de zaaidichtheid werd uitgegaan van125,respectievelijk 187,5kg zaad per ha;in 1990 gaf een lage
zaaizaadhoeveelheid van62,5kgperhaeenduidelijk lagere opbrengst enisindejaren nadien weggelaten. De groeiregulator CCC werd inéénkeer (G1 =
3 liter perhainDC31)enintwee keer (G 2 =2x V/z
liter perhainDC 30/31 enDC 32) gespoten.
Op beide proefplaatsen werd de gewasontwikkeling
gevolgd, waarbij hetaantal planten enpluimen, alsmede tijdstip en mate van legering werden vastge-

Tabel32. Onderzoeksobjektenbijdestikstofbemesting (inkgNperha).

jaar
objekt

1990

A
B
C
D
E

1991

0
30
60

30
60
90

0+30
30+30

30+
60+

1992

30
30

1993

20
50
80

20
50
80

20+30
50+30

20+30
50+30

inclusief30kgNper haalstussengift vanwege (te)schraleontwikkeling.

legd. Bij de oogst werden korrelopbrengst en zo
mogelijk het duizendkorrelgewicht en het hectolitergewicht gemeten. In 1992en 1993werden korrelmonsters van meerdere objecten door deverwerkende industrie (Quaker Oats) opkwaliteit onderzocht.

van minder dan 7ton perhain1992 totmeer dan9
ton per ha in 1993.
Het object B gaf gemiddeld de hoogste korrelopbrengst. Alleen in 1990bleek het N-aanbod van dit
object watte ruim, waardoor deopbrengst toenwat
achter bleef bijdelagere (start)gift vandeobjectenA
en D.Opdeze stikstofrijke grond gafeen te krappe
N-bemesting (object A) slechts een beperkte opbrengstvermindering; eente hoge gift (object C) gaf
door het optreden van legering aanzienlijk meer
schade. Deling van de stikstofbemesting leverde
nauwelijks voordeel op. Na een lage startgift kon
door toediening van een tweede gift (object D)de
korrelopbrengst vaneenzelfde eenmalige N-gift(object B) veelal slechts worden benaderd. Toediening
van een tweede gift naeen goede startgift (objectE)
resulteerde in een lagere opbrengst, maar overtrof
die vande eenmalige, hoge N-gift (object C) door
minder legering.

Resultaten
Vanwege deverschillen in gewasontwikkeling zullen
de resultaten vanhetonderzoek voor klei- enveenkoloniale grond apart worden verslagen.

Kleigrond
De kleigrond op ROC DeKandelaar wordt gekarakteriseerd door een sterke stikstofmineralisatie (veel
organische stof in de ondergrond); daarom wordt
geen late stikstofgift aan graangewassen verstrekt.
Het object B (zie tabel 32) is op deze grond een
goed bemestingsadvies gebleken. Daarom is dit
object bijdeweergave vande korrelopbrengsten in
tabel 33alsreferentie genomen.

De effecten van destikstofbemesting opdekorrelopbrengst zijn verder geanalyseerd aande handvan
het produktiepatroon (tabel 34).De legeringsgevoeligheid nammeteenverhoging vande vroege stikstofbemesting sterk toe; door deling kon legering
slechts inbeperkte mateworden verminderd.

Gemiddeld over de vier jaren werd een hoog opbrengstniveau bereikt van bijna 8ton perha. Tussen
dejaren traden duidelijke verschillen op, variërend

Deverhoging vandevroege N-gift resulteerdein

Tabel33. Relatievekorrelopbrengstenvanhaverbijvijf N-variantenindejaren1990-1993.
Proefplaats:ROCDeKandelaar.
N-objekt

1990

1991

1992

1993

gem.

A
B
C
D
E

102
100
95
105
98

97
100
87
98
95

94
100
94
88
95

97
100
95
99
97

98
100
93
98
96

080

8420

7150

9260

7980

100=(kg/ha)
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Tabel34. Enkelegewas-enopbrengstkenmerkenvanhaver bijvariërendestikstofbemesting,gemiddeldover 1990,1991,1992en1993.
Proefplaats:ROCDeKandelaar.

N-objekt

opbrengst
kg/ha

lege;
ring

pluimen
perm2

A
B
C
D
E

7780
7980
7390
7790
7680

9
7
3
8
4

430
482
491
514
534

korrels
/pluim
47,9
45,0
43,5
40,9
40,8

duizendkorrel
gewicht

hectolitergewicht

oogstindex

37,8
36,9
34,7
37,1
35,3

52,6
52,1
50,6
51,9
51,0

48,8
47,0
44.2
47,4
45,0

score 1-10:1 =volledigplat,5=lichtlegerend, 10=rechtopstaand.

hogere pluimaantallen; deze positieve reactie op
pluimdichtheid, gekoppeld aaneentoename van de
legering, heeft echter toteen verlaging vanhetaantal korrels perpluim envan het duizendkorrelgewicht
geleid.
Ook hethectolitergewicht endeoogstindex (aandeel
korrels in de bovengrondse gewasopbrengst) liepen
duidelijk terug.
Deling van destikstofgift heeft geleid toteen duidelijke toename van de pluimdichtheid. Met name de
laatontwikkelde spruiten zijn tot pluimvorming overgegaan; eendeel daarvan konals doorwaspluimen
worden beschouwd. Het geringe aantal korrels in
deze pluimen heeft metname hetaantal korrelsper
pluim gedrukt; ookhethectolitergewicht endeoogstindex verminderden. Mede door meer legering waren
de negatieve gevolgen groter bij deling vaneen
hogere stikstofbemesting.

zodat er vaneen interactie tussen zaaidichtheid en
groeiregulator geen sprake was.De resultaten van
de zaaidichtheid zijn daarom vermeld alsgemiddelde
van hetaldanniet toepassen vanCCC alsgroeiregulator.
De opkomst van de drie zaaidichtheden varieerde
tussen de jaren van 70 tot 90 %, waardoor plantdichtheden werden verkregen die50 % onder (Z,)
c.q. 50% boven (73) eengewenst aantal van circa
250 planten perm (Z2) lagen. De effecten van deze
plantdichtheden op de korrelopbrengst zijn vermeld
in tabel 35.Delage zaaidichtheid bleef achter in opbrengst. In drie proeven was dit beperkt (2-6%),ook
bij hetzeer hoge opbrengstniveau van 1993. In 1992
was deopbrengst ruim 20% lager; erwerd toen laat
gezaaid en er werden slechts 250 pluimen per m 2
gevormd. In dat jaar werd ook een duidelijk positieve
invloed van een hoge zaaidichtheid verkregen,wat in
andere jaren niet hetgeval was.

Het onderzoek naar dezaaidichtheid engroeiregulatie werd gecombineerd uitgevoerd omeenmogelijke
interactie tussen beide groeifactoren vast te kunnen
leggen. In geen enkele proef werd eenduidelijk effect vande groeiregulator op gewasontwikkeling en
korrelopbrengst aangetoond; evenmin kon een effect
van zaaidichtheid oplegering worden geconstateerd,

Grote verschillen in plantaantallen hebben slechts
geresulteerd in beperkte opbrengstverschillen. De
wijze, waarop deze opbrengstcompensatie tot stand
is gekomen,isvermeld intabel 36.
Een hogere zaaidichtheid heeft indit onderzoek het
aantal pluimen sterk verhoogd, maar zeker niet ge-

Tabel35. Relatievekorrelopbrengstvanhaver bijdriezaaidichtheden in1990-1993.
Proefplaats:ROCDeKandelaar.
zaaldichtheid
2

Z, = 150 zaden/m
Zj = 300zaden/m2
Z3 = 450zaden/m2
100 = (kg/ha)
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1990

1991

1992

1993

gem.

94
100
100

95
100
101

79
100
114

98
100
99

92
100
103

7420

7960

6110

9240

7680

Tabel36. Enkele gewas- enopbrengstcomponenten van haver bij drie zaaidichtheden (Z v Zj enZ3), gemiddeld over 1990,1991, 1992
en 1993.
Proefplaats: ROCDeKandelaar.
planten
per m2

z,
z2
z3
score1

116
243
383

opbrengst
kg/ha

lege;
ring*

7110
7680
7900

pluimen
perm2

korrels
/pluim

duizendkorrelgewicht

hectolitergewicht

oogstindex

319
444
534

59,2
46,8
40,1

37,2
37,3
37,3

52,5
52,5
52,6

48,1
48,4
48,5

8+
8
8-

10:1 =volledigplat,5=licht legerend,10

= rechtopstaand.

leid tot meer legering. De hogere pluimdichtheid
heeft een sterk limiterende invloed gehad op de aanleg vankorrels, maar dekorrelvulling niet beïnvloed.
Ook het hectolitergewicht ende oogst-index werden
niet door de zaaidichtheid beïnvloed.
Inditonderzoek werden geen duidelijke effectenvan
de groeiregulator CCC opgewasontwikkeling enkorrelopbrengst waargenomen. Verschillen in legering
werden niet of nauwelijks gemeten. Zelfs in een
strook, waarin door een verhoogde stikstofgift veel
legering optrad, washeteffect van de groeiregulator
gering.

Veenkoloniale dalgrond
In hetonderzoek opdalgrond werden stikstofbemesting, zaaidichtheid engroeiregulatie in 1990 aparten
in dejaren nadien in eengecombineerde proefonderzocht. Omdat in het onderzoek geen duidelijke
interacties werden gemeten, zullen de effecten van
de groeifactoren afzonderlijk worden besproken.
Op deze veenkoloniale grond wordt voor havereen
voorziening van80 kg N perha als voldoendebeschouwd. In hetonderzoek werd in alle jaren 80 en
120kgN perha aldan niet gedeeld toegediend. De

invloed van de stikstofbemesting op de korrelopbrengsten staat vermeld in tabel 37. Met name in
1990 heeft hetgewas ernstig geleden van nachtvorst
in eind mei, watgeresulteerd heeft in lage korrelopbrengsten. In 1992is met name bij de hoge N-gift
legering opgetreden, wat de korrelopbrengst heeft
geschaad.
De verschillen in korrelopbrengsten tussen de stikstofobjecten waren zeer klein. Een verhoging vande
N-gift van80 naar 120kg Nper hagaf gemiddeld
geen hogere opbrengst; in 1992kwam veel stikstof
uit de bodem beschikbaar en trad legering en opbrengstderving op.Bijeen totale gift van 80kgN per
ha haddetoedieningswijze geen invloed opde korrelopbrengst; de late vorstschade in 1990heeftdeling wat benadeeld, de hoge voorraad bodem-N in
1992wat bevoordeeld.
De invloed vanzaaidichtheid opde korrelopbrengst
is vermeld in tabel 38.Dezaaizaadhoeveelheidvan
125 kgperhaisals referentie op100gesteld.Een
verhoging vande zaaizaadhoeveelheid tot 187,5 kg
per ha gaf in alle jaren een lichte opbrengstverhoging; in 1990 was dekorrelopbrengst door hetoptreden van late nachtvorst gebaat bijeen hoge plant-

Tabel37. Relatieve korrelopbrengstenvanhaver bijtwee N-hoeveelhedenentweetoedieningswijzen in 1990,1991,1992en1993.
Proefplaats:ROC'tKompas.
N-bemesting(kg N/ha)
40 +40

80
80+40

120
100 =(kg/ha)

1990

1991

1992

1993

gem.

97
101
100
102

102
100
99
99

104
102
100
94

99
98
102
101

101
100
100
99

5000

6760

7640

7340

6690
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Tabel38. Korrelopbrengstenvanhaver bijtoenemendezaaizaadhoeveelheid.
Proefplaats:'tKompas.
zaaidichtheid
Z, = 62'/2 kg/ha
Z2 = 1 2 5 kg/ha
Z3 = 187'/2 kg/ha
100 = (kg/ha)

1990

1991

1992

1993

gem.

85
100
113

100
104

100
103

100
101

100
105

4630

6640

7520

7290

6520

Tabel39. Effectenvantoepassingvande
Proefplaats:ROC'tKompas.

CCC-objekt
G0 = onbehandeld
G, = 1 x 3 l/ha
G2 = 2 x 1'/2l/ha

groeiregulatorCCC opopbrengst, legeringen

opbrengst
(kg/ha)

legering
(0-10)

lengte
(cm)

6600
6800
6780

7
8"

121
116
114

dichtheid. In datjaar hadweinig zaaizaad (62,5 kg
per ha) een sterke opbrengstreductie totgevolg.
Dewerking van degroeiregulator CCC opgewasontwikkeling enopkorrelopbrengst was beperkt. In tabel
39 zijn gegevens vanopbrengst, mate van legering
en gewaslengte vermeld. Effecten vanCCCopde
korrelopbrengst werden alleen gemeten bijde hoge
N-giften (120kg N per ha),die met name in 1992
legering veroorzaakten; bijeen bemesting van 80 kg
N perha kwam nauwelijks legering voor en had CCC
geen invloed opde opbrengst.
CCC bleek de strostevigheid te verbeteren; legering
kon vaak wat worden beperkt, maar niet worden
voorkomen. Hetgewas werd door CCC enkele centimeters verkort; bij een gedeelde toepassing wat
meer dan bijeen eenmalige bespuiting. Indit onderzoek heeft deling van deCCC-bespuiting niet geleid
tot een betere werking van deze groeiregulator.

Discussie
Op kleigrond bleek de gewasontwikkeling en korrelopbrengst sterker teworden beïnvloed door destikstofbemesting dan door zaaidichtheid of groeiregulatie. Opdesterk mineraliserende grond vanROCDe
Kandelaar wasde N-voorziening, toegediend bijof
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gewaslengtebijhaver.

V/2

kort nahetzaaien, insterke mate bepalend voorde
korrelopbrengst (tabel 33); deling c.q. aanvullingvan
stikstof in een later gewasstadium (DC 33) gaven
geen verbetering vande stikstofvoorziening. Deling
stimuleerde delate vorming van (kleine) pluimen, die
wat later afrijpten en weinig opbrachten. Voor andere
(klei)gronden, waar minder mineralisatie plaats heeft,
zal eentweede N-gift vaak wel nodig blijken omin
de stikstofbehoefte vanhet gewas te kunnen voorzien.
Een matige N-voorziening, ongeveer overeenkomend
met 100 - N-mineraal (laag 0-60 cm),gaf in alle
jaren eenoogstzekere, hoge opbrengst. Eenlagere
gift bleef weinig achter inopbrengst. Een hogere gift
gaf door het optreden van legering een duidelijk
lagere opbrengst en een geringere oogstzekerheid;
door verlaging vanhetduizendkorrel- enhethectolitergewicht werd de korrelkwaliteit ongunstig beïnvloed (tabel 34).
Vooral bijeenhoge N-voorziening trad legeringop.
Deling vandeN-bemesting verbeterde delegeringsgevoeligheid van het gewas nauwelijks (tabel 34).
Ook dewerking van degroeiregulator CCC bleekte
gering omlegering te voorkomen. Tenopzichtevan
onbehandeld gafCCC nauwelijks verschillen inlegering en inopbrengst; inzet van CCC lijkt alleen in (te)
zware gewasbestanden gerechtvaardigd.
Onder gunstige groei-omstandigheden werden bij
haver hoge korrelprodukties bereikt, zelfs bij lage

plantdichtheden (tabel 35). Haver beschikt door
pluimvorming en korrelzetting over een sterk compenserend vermogen. Onder minder gunstige omstandigheden (1992: late zaai) wasde.compensatie
beperkt enbleef dekorrelopbrengst bijdelage zaaidichtheid duidelijk achter; alleen indatjaar kon ook
een positieve invloed van veel zaaizaad worden
vastgesteld. Inditonderzoek werden tussen dezaaidichtheden geen verschillen in legering geconstateerd.
Hoge opbrengsten werden bereikt bij uiteenlopende
pluimaantallen. Uit oogpunt van opbrengstzekerheid
lijken zo'n450pluimen perm 2nodig tezijn. Omdat
de N-bemesting aangepast moet worden aande
gewasbehoefte, zal dit aantal pluimen met name
door een goede zaaidichtheid moeten worden bereikt. In dit onderzoek werd dit bereikt bijeenzaaidichtheid van300 zaden per m 2 , die een bestand
van 250planten per m 2 opleverde. Voor de korrelkwaliteit lijkt de zaaidichtheid geen rol te spelen,
gezien de gelijkblijvende waarden voor duizendkorrel- en hectolitergewicht (tabel 36).
Opde veenkolonialedalgrondvan ROC 'tKompaste
Valthermond werden stikstofbemesting, zaaizaadhoeveelheid engroeiregulatie beproefd. Inditonderzoek hadde hoogte vandeN-bemesting nauwelijks
invloed opde korrelopbrengst (tabel 37).Welwerd
bij eenvroege gift van80kgNperhaeen stabieler
opbrengstniveau verkregen dan bij een gift van40
respectievelijk 120 kgNperha.Deling van destikstofbemesting verminderde de legeringsgevoeligheid
en leverde vergelijkbare opbrengsten op. Mede daarom kanvoor deze grond eenN-bemesting van60 +
40kgN perhaalsgunstig worden ingeschat.
Bij dehoge N-gift van 120 kgNperhatrad in 1991
en metname in 1992 legering op,watdeopbrengst
heeft geschaad. Door eenbespuiting metCCC kon
legering watworden beperkt, maar niet voorkomen;
opbrengstverschillen bleven dan ook beperkt van
omvang. Wel bleek daarbij een eenmalige bespuiting
wat effectiever dan een gedeeldebespuiting.
Een verhoging van dezaaizaadhoeveelheid van 125
naar 187,5kg per ha gaf in de meeste proeven
slechts een lichte verhoging vandeopbrengst (tabel
38). Uit de weinige, niet vermelde, tellingen lijken
400 à 450 pluimen per m 2 voldoende te zijn voor
een korrelopbrengst van7 à8tonperhectare. Onder normale groei-omstandigheden wordt dit aantal

met een zaaizaadhoeveelheid van 125 kg perha
benaderd c.q.bereikt. Alleen in 1990 wasdoor late
nachtvorst de pluimvorming beperkt en bleef de
opbrengst 13%achter.
In dit onderzoek waren de effecten vande stikstofvoorziening,dezaaidichtheid endegroeiregulatieop
de korrelopbrengst (zeer) beperkt vanomvang.Ten
aanzien van de gewasontwikkeling en korrelopbrengst kongeen wisselwerking tussen deze groeifactorenwordenvastgesteld.

Samenvatting
In 1990,1991,1992 en1993 werdendeeffectenvan
stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie bij
haver bestudeerd. Het onderzoek vond plaats op
kleigrond (ROC DeKandelaar) enop dalgrond (ROC
't Kompas).
Op de sterk mineraliserende kleigrond bleek een
matige, vroege N-gift een hoge,stabiele opbrengstte
geven. Bij een hogere N-gift deed legering de opbrengst en de korrelkwaliteit verminderen. Legering
kon noch door deling noch door groeiregulatie (CCC)
worden voorkomen. Haver bleek door pluimvorming
en korrelzetting sterk te kunnen compenseren,ook
voor hoge produktieniveaus, zodat de opbrengst
maar ingeringe mate door de zaaidichtheid werd beïnvloed. Ook legering bleek niet afhankelijk van de
zaaidichtheid.
Op dalgrond werden de gewasontwikkeling ende
korrelopbrengst door de stikstofvoorziening, zaaizaadhoeveelheid en groeiregulatie evenmin duidelijk
beïnvloed. Legering trad op bij toediening van 120kg
N per ha; een gedeelde N-toediening gaf minder
legering. Dewerking vanCCCop legering was beperkt; een eenmalige bespuiting bleek wat effectiever
dan een gedeelde bespuiting. Eensterk verhoogde
zaaizaadhoeveelheid deed deopbrengst slechts licht
toenemen. Tussen stikstofbemesting, zaaizaadhoeveelheid en groeiregulatie kongeen duidelijke interactie met betrekking tot de korrelopbrengst worden
aangetoond.

Summary
During 1990-1993, effects of nitrogen fertilisation,

59

seed rate and growth regulator were studied in oats
(Avena sativa L). Field experiments were carried out
on a strongly mineralising clay soil (ROC De Kandelaar) and on apeaty soil (ROC 'tKompas).
Grain yield and yield safety were most influenced by
nitrogen fertilisation atboth soils. On the claysoil,a
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moderate quantity ofnitrogen, applied at sowing (100
• N-min.) was sufficient; on the peaty soil a splitt
application of 60+40 kg N/ha may give high, reliable
yields. Due to the good compensation capacity of
oats, the effects of seed rate were small. Also the
effect of a growth regulator (CCC) was small, even
under conditions oflodging.

Nevenwerking van kalkstikstof op onkruiden inwintertarwe
Side-effects ofcyanamide ofcalcium onweedsandgrainyieldin winterwheatgrowing
dr.ir. A.Darwinkel, PAGV

Inleiding
In de vijftiger en zestiger jaren werd veel stikstof
gegeven in de vorm vankalkstikstof. Naast de bemestende waarde bezat deze meststof eenbestrijdende werking tegen ziekten en onkruiden. Met
name voetziekten enmeeldauw werden inhetvoorjaar afgeremd en onder gunstige omstandigheden
werden (dicotyle) onkruiden 'weggebrand'. Door de
mens-onvriendelijke toediening en de relatief hoge
kostprijs wordt deze langzaamwerkende stikstofmeststof thans nauwelijks meer toegepast. Bijhethuidige
streven naar een afnemende inzet van herbiciden
kan echter wellicht gebruik gemaakt worden van
deze nevenwerking van kalkstikstof. Daarom werdin
1991 een onderzoek gestart omde mogelijkheden
daarvan vast te stellen.

Opzeten uitvoering
Het onderzoek werd uitgevoerd in 1991, 1992 en
1993 op hetproefbedrijf vanhet PAGV te Lelystad.
In 1992werd op de ROC's Ebelsheerd te NieuwBeerta en 't Kompas te Valthermond aanvullend
onderzoek gedaan.
De werking van kalkstikstof werd onderzocht inveldproeven, waarin ook onderzoek naar mechanische
onkruidbestrijding plaatsvond; een combinatie van
kalkstikstof en eggen konzodoende eveneens worden beproefd.
Voor een goede werking mogen deonkruiden niette
groot zijn en worden dauwrijke nachten verlangd.
Dergelijke situaties komen vooral vroeg inhet voor-

jaar voor endaarom mag metname van eenvroege
gift effect verwacht worden. In het onderzoek bij
wintertarwe werd de kalkstikstof danookals eerste
stikstofgift toegediend.
Op hetPAGV werd in 1991 75kgNperhaalseerste N-gift alskalkammonsalpeter c.q. als kalkstikstof
gegeven. In 1992 en1993 werd 80kgNperhaverstrekt, dievoor 0,33,66en 100% bestond uit kalkstikstof (en aangevuld werd met kalkammonsalpeter). Op overeenkomstige wijze werd in 1992op
ROC Ebelsheerd 75 kg Nper ha over kalkammonsalpeter en kalkstikstof verdeeld; in de herfst werd
50 kgNperhaals kalkstikstofgift gegeven om een
mogelijk effect op jonge duist te onderzoeken. Op
ROC 't Kompas werd alseerste gift 80kgNper ha
gegeven;50kgNperhaalskalkstikstof en30kg N
per haalskalkammonsalpeter.
Alle proeven werden eind oktober/begin november
ingezaaid. De gewassen vertoonden na de winter
een goede stand; de stikstofvoorziening en de gewasbescherming (CCC/ziekten/plagen) werd volgens
praktijkadviezen uitgevoerd.
De onkruidbezetting werd beoordeeld en, bij voldoende aantallen, vastgesteld. In alle proeven werden de korrelopbrengsten gemeten; effecten van
kalkstikstof ophetproduktiepatroon werden alleenin
1993bepaald.

Resultatenvan het onderzoek
In 1991 had hetonderzoek een oriënterend karakter.
Bij toediening vankalkammonsalpeter waren inhet
begin van april inhet onbehandelde object 17onkrui-

Tabel40. Aantal onkruiden perm naeen eerste N-giftvan 80kg Nperhaals kalkammonsalpeter (kas) en kalkstikstof (kst).
Proefplaats: Lelystad(1991).
datum
meststof
onbehandeld
eggen

9 april

31 mei

kas

kst

kas

kst

17
7

0
0

23
10

7
11
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den aanwezig (tabel 40). Bij kalkstikstof werden
vrijwel alle onkruiden opgeruimd. Pas later inhet
voorjaar kwamen weer enkele onkruiden tot ontwikkeling; eggen bleek de ontwikkeling van nieuwe
onkruiden te stimuleren. Aanhet eind vanmeiwerden nadrie keer eggen (inmaart/april) 11 onkruiden
geteld;zonder eggenwaren zeven onkruiden aanwezig. Kort na toediening bleek ook het tarwegewas
duidelijk opde kalkstikstofgift te reageren door geelverkleuring. Het gewas herstelde zich geleidelijk en
verschillen in korrelopbrengst konden niet worden
geconstateerd (tabel41).
In 1992 kondendepositieve effecten van kalkstikstof
niet worden bevestigd. In de proef op het PAGV
kwamen weinig onkruiden voor, maar vangeenvan
de doseringen van kalkstikstof koneenbestrijdende
werking op onkruiden worden geconstateerd. Ook
het tarwegewas toonde nauwelijks reactie; blijkbaar
waren de omstandigheden voor kalkstikstof ongunstig. Verschillen in korrelopbrengst werden nietgemeten (tabel 41);ook de hoogte van het aandeel
kalkstikstof indeeerste gift hadgeen invloed op de
korrelopbrengst (tabel 42).
Ook op ROCEbelsheerd kongeen effect vankalkstikstofgift worden vastgesteld. Op het proefveld
kwam indeherfst veel duist voor. Na toedieningvan
50 kgNperhaalskalkstikstof kon geenverminde-

ring van de duistbezetting worden geconstateerd.
Door eeneffectieve onkruidbestrijding (met4,5 liter
Arelon per ha op 12 december 1991)op het hele
proefveldwaren nade winter geen onkruiden aanwezig. Een directe werking van kalkstikstof kon daarom
niet worden nagegaan. Een nawerking van vroeg
gegeven kalkstikstof op later ontwikkelende onkruiden werd niet waargenomen: reeds een maand na
de toediening verschenen zowel na kalkstikstof als
na kalkammonsalpeter opnieuw onkruiden, zoals
duist, zwaluwtong, kleefkruid, varkensgras, paarse
dovenetel. Bij de oogst bleek geen invloed vande
kalkstikstofgiften opde korrelopbrengst aanwezig te
zijn.
Op ROC't Kompas werd evenmin eeninvloedvan
een kalkstikstofbemesting op de onkruidbezetting
vastgesteld. De korrelopbrengsten bij kalkstikstof
bleven indeze proef watachter bijdievankalkammonsalpeter.
In 1993 waren de effecten van kalkstikstof opde
onkruidbezetting beperkt. In de proef, uitgevoerdop
het PAGV, werden bijdebloei inhet onbehandelde
object zesonkruiden perm 2 geteld, bij80kgN per
ha kalkstikstof vier en bij de chemische bestrijding
één onkruidplant perm2. Een effect van dedosering
kalkstikstof kon niet worden aangetoond, evenmin
als een interactie tussen kalkstikstof en eggen.

Tabel41. Korrelopbrengsten (kg per ha; 15%vocht) bij toediening van kalkammonsalpeter (kas) en kalkstikstof (kst) als eerste N-giftin
1991, 1992 en 1993.
Proefplaats:Lelystad.
1991

kas
onbehandeld
chemisch
eggen

Tabel42.

jaar
eggen
0%
33 %
67 %
100 %

62

7930
7890
8230

1993

1992

kst

kas

kst

kas

kst

8100
8090
8090

10180
10380
10160

10040

10950
11130
10970

10620

Korrelopbrengsten(kgperha;15%vocht) bijeen
Proefplaats:Lelystad.

toenemendaandeelkalkstikstof indeeersteN-giftin 1992en1993.

1992

10180
10140
10000
10040

10200

1993

+
10160
10050
10120

10950
11060
10870
10620

+
10870
10730
10540
10200

Het gebruik van kalkstikstof heeft in deze proef de
korrelopbrengsten duidelijk verlaagd (tabel 41). Was
dit effect bij de lage dosering nog nihil, bij de volle
gift van 80 kg N per ha bleef de opbrengst ruim 300
kg per ha achter. Dit opbrengstdervend effect werd
nog versterkt, indien er werd geëgd (tabel 42). De
combinatie kalkstikstof/eggen deed schade aan de
ontwikkeling van het gewas en wel sterker, naarmate
meer kalkstikstof was toegediend. Door aanzienlijke
plantverliezen werd een onregelmatig stand van het
gewas verkregen met open plekken. Doordat vele,
laatgevormde zijspruiten tot aarvorming overgingen,
werd weliswaar eenzelfde aardichtheid bereikt, maar
het arenbestand bestond voor een aanzienlijk deel
uit kleine aren.

Discussie
Ter ondersteuning van de geïntegreerde teeltstrategie, waarbij gestreefd wordt naar een beperking van
de inzet van pesticiden, kwam kalkstikstof in beeld
als stikstofbron met een nevenwerking op onkruiden
en schimmelziekten. Kennis van deze meststof berust op praktijk- en onderzoekservaringen van enkele
decennia geleden.Actuele informatie van deze meststof binnen de teelt van wintertarwe is nodig om de
neveneffecten ervan kwantitatief te kunnen vaststellen.
De werking van kalkstikstof hangt in sterke mate
samen met de omstandigheden tijdens en na de
toediening ervan. Zo wordt het onkruidbestrijdende
effect van kalkstikstof in sterke mate bepaald door
het optreden van dauw. De wisselende resultaten,
die in de proeven werden gevonden, zullen in belangrijke mate moeten worden toegeschreven aan
verschillen inweers- (en bodem)omstandigheden.
De onkruidbestrijdende werking van kalkstikstof was
nogal wisselend. In 1991 werd een duidelijk onkruiddodend effect gevonden; in de proeven, uitgevoerd
in de jaren nadien, konden geen of slechts geringe
effecten worden waargenomen. De werking van
kalkstikstof lijkt direct en is van korte duur. Alleen
aanwezige onkruiden werden getroffen; enige tijd na
de toediening konden zich opnieuw onkruiden ontwikkelen.
Het nut van eggen na toediening van kalkstikstof

mag worden betwijfeld. In 1991 bleek eggen de kieming van onkruiden te bevorderen; in 1993 werd
meer schade aan het tarwegewas aangericht.
In 1991 werden niet alleen de onkruiden volledig
bestreden, ook het tarwegewas bleek kort na de
toediening van de kalkstikstof duidelijk te lijden, getuige de sterke geelverkleuring van de planten. Ook
in de proeven nadien was steeds een (lichte) verkleuring te zien bij een kalkstikstofgift van 80 kg N
per ha. Blijkbaar wordt een (hoge) gift van 80 kg N
per ha als kalkstikstof minder goed verdragen. In het
onderzoek van 1993 werd bij deze N-gift een lagere
opbrengst vastgesteld. Uit oogpunt van het tarwegewas lijkt een lagere gift gewenst. In het onderzoek
met een lagere dosering kalkstikstof werd echter
geen duidelijke informatie verkregen omtrent het
onkruidbestrijdend effect. Daarom kan niet worden
aangegeven, wat een goede kalkstikstofgift zal zijn.
De korrelopbrengst van wintertarwe werd meestal
niet beïnvloed; alleen in 1993 was de opbrengst bij
kalkstikstof wat lager dan bij kalkammonsalpeter,
hetgeen nog werd versterkt door (drie keer) eggen.
Blijkbaar hebben de door kalkstikstof verzwakte
planten het eggen minder goed verdragen.

Conclusies
In het onderzoek heeft kalkstikstof zeer wisselende
resultaten op onkruidbezetting en gewasontwikkeling
gegeven. De werking is in sterke mate afhankelijk
van weersomstandigheden. Dit maakt, dat de inzet
van kalkstikstof alleen bij gunstige omstandigheden
onkruiden zal bestrijden, en als zodanig niet erg
bedrijfszeker is. De onzekere (neven)werking tegen
onkruiden, de hoge kostprijs en de mens-onvriendelijke toediening, maken dat kalkstikstof als stikstofmeststof niet als een perspectiefvolle ondersteuning
van een geïntegreerde teeltstrategie kan worden
beschouwd.

Summary
In five field experiments, effects of cyanamide of
calcium on weeds and on grain yield of winter wheat
were tested during 1991, 1992 and 1993. Positiv
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effects of Ca-cyanamide seemed to be incidental.In
three experiments,not any effect couldbe observed.
Broadcastapplication of Ca-cyanamidewas favoura-
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ble in one experiment by killing dicotyledonous
weeds, but damaged crop growth and grain yield in
anotherone.

Mogelijkheden voor de inzaai vangroenbemestingsgewassen
in wintertarwe
Possible ways of sowing greencrops in winterwheat
ing. H.P. Versluis, ROC Westmaas en ing.R.Schouten,ROC Prof. Dr.J.M. van Bemmelenhoeve

Inleiding
Deteelt van een inhet voorjaar gezaaid (gras)groenbemestingsgewas valt met name onder bladrijke
wintertarwerassen in de praktijk nogal eens tegen.
Een bijkomende reden diehet slagen vangroenbemestingsgewassen bemoeilijkt is het feit dat het
oogstmoment van de wintertarwe de laatste jaren
iets later is geworden. Toch is het belang dat aan
een voldoende toevoer van organische stof gehecht
moet worden eerder groter dan kleiner geworden.
Inproeven op de ROC Prof. Dr. J.M.van Bemmelenhoeve enROC Westmaas isonderzocht in hoeverre
andere zaaitijdstippen en andere groenbemestingsgewassen de teelt van groenbemestingsgewassen
een betere kans van slagen kunnen geven.

Proefopzet enuitvoering
Op de Van Bemmelenhoeve werd onderzoek gedaan
met vier grassoorten, namelijk: rietzwenkgras, Engels raaigras, Engels raaigras (laat) en Marokkaans
gras. Deze werden op drie momenten gezaaid, te
weten: in het najaar nazaai vande wintertarwe, in
het voorjaar encirca zesweken voor de oogstvan
de wintertarwe.

Te Westmaas werd onderzoek gedaan met de
groenbemestingsgewassen: rietzwenkgras, Engels
raaigras, Westerwolds raaigras en gele mosterd.
Deze groenbemestingsgewassen werden op zes
momenten ingezaaid, teweten: inhetnajaar nazaai
van de wintertarwe, inhetvoorjaar, circa acht weken
voor de oogst vande wintertarwe, circa vijf weken
voor deoogst van dewintertarwe, circa twee weken
voor de oogst van de wintertarwe en kort nade
oogst van dewintertarwe.
De inzaai kort voor de oogst vond plaats met een
pneumatische kunstmeststrooier, waarbij geen schade aan het tarwegewas werd toegebracht. Bijde
overige zaaidata werd gelet opbodem engewasomstandigheden. Dekeuze van de groenbemestingsgewassen wasselectief en afhankelijk vandezaaitijd.
De proeven werden inviervoud uitgevoerd.
De proefveldgegevens vandeVan Bemmelenhoeve
en de rassen die als dekvrucht vande betreffende
groenbemestingsgewassen hebben gediend, zijn
vermeld intabel 43.In deze tabel zijn ookdeuitgevoerde chemische onkruidbestrijdingen vermeld.Het
laatste jaar (1992) isdeproef op de Van Bemmelenhoeve met twee wintertarwerassen uitgevoerd; zowel
onder een bladrijke wintertarwe (Florida) alsonder

Tabel43. Proefveldgegevens vanROCProf.Dr.J.M.van Bemmelenhoevevoordeverschillendejaren.

percentageslib
percentageorganischestof
pH-KCI
CaC03
K-getal
Pw-getal
wintertarweras
zaaidatumwintertarwe
onkruidbestrijding

1990

1991

1992

37
3.2
7,4

31
2,8
7,5

11,4

10,7

19
12

24
23

18
2,1
7,6
9,6
26
36

Obelisk
16oktober 1989
21MCPA +0,51 Starane

Obelisk
15oktober 1990
0,751 Starane+21BasagranP
2,51 2,4-D

FloridaenHereward
26november 1990
41 Cetrol-combi
5I2,4-D+2IMCPA
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een minder bladrijke wintertarwe (Hereward). Overeenkomstige gegevens vanhetonderzoek op ROC
Westmaas zijn weergegeven in tabel 44.Obelisk is
een bladrijke wintertarwe, Herzog enRitmo zijn minder bladrijk.
De gezaaide rassen van degroenbemestingsgewassen, de gebruikte hoeveelheden zaaizaad en het
zaaitijdstip vande objecten op de Van Bemmelenhoeve zijn vermeld in tabel 45.Deeerste twee jaar
was Marokkaans gras inde proef opgenomen. Omdat ditgras beide jaren ergslecht opkwam, ishet in
het laatste jaar vervangen door Engels raaigrasvan
het (late) rasMadera.
De objecten A, B,D en E zijn met een proefveldzaaimachine gezaaid (zaaidiepte 1-2 cm).Object C is
met een pneumatische kunstmeststrooier over de
tarwe gezaaid.

Agresso, steeds 20kgperha, van degele mosterd,
Maxi (1989 en 1990) of Emergo (1991 en 1992) 18
tot 20kgperha, vanhetWesterwolds raaigras,ras
Barspectra, 30kgperha en van hetrietzwenkgras in
1990, 1991 en1992 respectievelijk 60, 30en20 kg
per ha verzaaid. Rietzwenkgras werd meteen nokkenradzaaimachine indewintertarwe ingezaaid.Het
rietzwenkgras werd niet metdewintertarwe meegezaaid om deonkruidbestrijding indewintertarwe niet
te bemoeilijken enomhetrisico tevermijden dat het
gras inbloei zou komen.Ook voor deandere objecten, voor zover die in het voorjaar of na de oogst
werden ingezaaid, werd hier een nokkenradzaaimachine gebruikt. Het zaaizaad van de objecten die
circa twee, vijf of acht weken voor deoogst van de
wintertarwe werden ingezaaid, werd breedwerpig
over de wintertarwe uitgebracht meteenpneumatische kunstmeststrooier. Voor de objecten die direct
na de oogst vande wintertarwe werden ingezaaid,
werd in éénwerkgang de stoppel bewerkt met een
rotorkopeg en ingezaaid. Bijde oogst werd hetstro
verhakseld en over de betreffende veldjes verspreid.
De groenbemestingsgewassen kregen op beide
proefplaatsen steeds eenstikstofgift van50à60 kg
per ha toegediend.

Intabel 46staan voor Westmaas dezaaidata aangegeven. Dekeuze vandegroenbemesters was afhankelijk van hetzaaitijdstip (zie tabel 48). In 1989 werden per vergissing de objecten 'twee weken voor
oogst' tweemaal ingezaaid.
In Westmaas werd van hetEngels raaigras,ras

Tabel44. Proefveldgegevensvan ROCWestmaasvoordeverschillendejaren.

percentageslib
percentageorganischestof
pH-KCI
CaC03
K-getal
Pw-getal
wintertarweras
onkruidbestrijding

1989

1990

1991

1992

33
2,2
7,4
8,1
23
24

31
4,8
7,3
5,6
23
32

34
2,4
7,5
7,3
25
25

33
2,2
7,4
6,1
22
37

Obelisk

Obelisk
4kgTribunil(bijzaal)

Herzog
5kgTribunil(bijzaal)
5 I 2,4-D

Ritmo
41Boxer +21 isop
roturon(bijzaal)

Tabel45. Grassoort,zaaitijdstipenzaaizaadhoeveelheid opROCProf.Dr.J.M.vanBemmelenhoeve.
object

grassoort

A
B
C
D
E
E)

rietzwenkgras
Engelsraaigras
Italiaansraaigras
Engelsraaigras
Marokkaansgras
Engelsraaigras

hoeveelheidzaaizaad
Barcel
Barvestra
Tetila
Barvestra
Jebel
Madera

Alleenhetlaatstejaargezaaidinplaatsvan Marokkaansgras.
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7,5
21
20
10
9,5
10

zaaltijd
najaar
voorjaar
6wekenvooroogst
najaar
najaar
najaar

Tabel 46. Zaaidataop ROC Westmaas.
zaaitijd
najaarvoorafgaande aandew.tarwe
voorjaar
circaachtwekenvooroogst
circavijfwekenvooroogst
circatweewekenvooroogst
nadeoogst

1989

1990

1991

1992

-

6december
21maart
18juni
4juli
18 juli
23augustus

19december
15maart
14 juni
10juli
29juli
22augustus

24januari
6maart

22juni
1juli
14en28juli
14augustus

De ontwikkeling van het groenbemestingsgewas
werd op beide proefplaatsen bij onderploegen, eind
oktober of begin november, beoordeeld. In Westmaas werd tevens indeploegvoor de doorworteling
van de bouwvoor beoordeeld. Pogingen omde bovengrondse drogestofproduktie vande groenbemestingsgewassens vast testellen, mislukten doordatde
uitkomsten teveel werden beïnvloed door tarwestrotjes indegewasmonsters. In één proef werd na een
geslaagd grasgroenbemestingsgewas, nagele mosterd ennaeen slecht geslaagd groenbemestingsgewas de N-voorraad inhet voorjaar bepaald.

20juli
6augustus

oogst (circa 1juli) succesvol is,hangt onder andere
af van deneerslag dievalt nadezaai vanhetgras.
In 1990 en 1991 bleef het droog na het zaaien,
waardoor zich geen gewas ontwikkelde. In 1992
regende hetdirect nahetzaaien metalsgevolgdat
de zomerzaai van Italiaans raaigras dat jaar beter
aansloeg dan dejaren ervoor.
In 1992zijn de groenbemestingsgewassen ook onder een minder bladrijke wintertarwe ingezaaid. Bij
najaarszaai gaven alle objecten toen eenredelijktot
goed gewas; de verschillen waren niet groot.

ROC Westmaas

Resultaten
ROC Prof.Dr.J.M. vanBemmelenhoeve
De beoordeling vande ontwikkeling vande diverse
groenbemestingsgewassen onder bladrijke wintertarwe in de proeven in 1990, 1991 en 1992opde
Van Bemmelenhoeve isweergegeven intabel 47.
Uitgezonderd Marokkaans gras hadden de objecten
die in het najaar waren gezaaid steeds een redelijk
tot goede ontwikkeling. In hetnajaar gezaaid Engels
raaigras kwam in1991 en1992 inbloei; ditintegenstelling tot in het najaar gezaaid rietzwenkgras dat
ondanks een voldoende ontwikkeling ingeen vande
proefjaren in bloei kwam. Degedachte dat het late
ras Madera (vervanger van Marokkaans gras in
1992) niet inbloei zou komen voordat de wintertarwe
werd geoogst, bleek niet waar te zijn; in 1992 kwamen zowel hetvroege rasBarvestra alshetlateras
Madera inbloei.
De groenbemestingsgewassen die in het voorjaar
werden gezaaid (12maart in 1990,27maart in 1991
en 9 maart in 1992) groeiden in alle onderzochte
jaren slecht. Of zaaien zes weken voor de tarwe-

In tabel 48 is de beoordeling van zowel stand als
ontwikkeling van het gewas uitgedrukt in een rapportcijfer. Over de jaren heen werd een gewogen
gemiddelde berekend, omdat niet ieder jaar alle
objecten zijn uitgevoerd; despreiding van ditcijfer is
tevens aangegeven. In de laatste kolom is een beoordeling van de doorworteling van de bouwvoor
vermeld.
Het in hetvoorjaar gezaaide Engels raaigras gafin
1990 en 1991uiteindelijk eenredelijk groenbemestingsgewas. Het was hiervoor wel nodig het groenbemestingsgewas tot minimaal eind oktober te laten
staan. Het duurde vrij lang voordat hetgrasgrpenbemestingsgewas zich goed ging ontwikkelen.
In 1992was het in het voorjaar gezaaide Engels
raaigras slechts matig totredelijk ontwikkeld. Gemiddeld over de jaren gaf voorjaarszaai een betere
stand en doorworteling van de bouwvoor vande
objecten met Engels raaigras dan later zaaien. Inzaaien circa acht weken voor de oogst viel steeds tegen. Ook vijf weken voor de oogst inzaaien van
Engels raaigras viel gemiddeld tegen; alleen in 1989
werd hiermee een tamelijk goed groenbemestingsgewas verkregen. Inzaaien van Engels raaigras circa
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Tabel 47. Ontwikkeling groenbemestingsgewassen op ROC Prof. Dr. J.M. van Bemmelenhoeve in 1990,1991 en 1992.
object

1990

rietzwenkgras (najaar)
Italiaans raaigras (zes weken voor oogst)
Engels raaigras (najaar)
Marokkaans gras (najaar)
Engels raaigras (najaar)
Engels raaigras (voorjaar)

1991

1992

voldoende
erg slecht
voldoende
erg slecht

matig
erg slecht
goed
erg slecht

voldoende
slecht
goed

slecht

slecht

slecht

Tabel 48. Beoordeling stand en ontwikkeling van de groenbemestingsgewassen en doorworteling van de bouwvoor bij ploegen op ROC
Westmaas (0-9).

groenbemestingsgewas
en zaaitijd
Engels raaigras
voorjaar
ca. 8 weken voor oogst
ca. 5weken voor oogst
ca. 2weken voor oogst
na de oogst
gele mosterd
ca. 8 weken voor de oogst
ca. 5 weken voor de oogst
ca. 2weken voor de oogst
na de oogst
Westerwolds raaigras
ca. 2weken voor de oogst
nade oogst
rietzwenkgras
najaar na inzaai
van de wintertarwe

1989

stand en ontwikkeling per jaar
1990
1991

6,5
2,8
4,5
5,8
4,5

5-8
1-6
2-8
2-8
2-6

6,4
3,9
4,5
6,1
6,1

8,0

2,1
4,5
6,2
6,4

1-4
2-7
4-7
5-8

3,4
5,1
6,8
6,3

1992

7,3
1,3
2,0
5,0
3,8

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

5,3

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

2,3
6,5
6,0
5,5

1,0
3,0
5,5
6,3

-

-

-

-

6,8
6,0

6,5

7,0

-

8,5
8,1

7,9
7,4

5-9
5-9

7,3
6,8

7,5

4,8

6,3

6,5

4-8

6,5

-

twee weken voor de oogst gaf gemiddeld een redelijk resultaat. Dit komt overeen met het feit dat de
hoeveelheid licht die in de wintertarwe tot op de
grond doordringt pas vanaf dit moment toe gaat
nemen. Enige neerslag na het zaaien van Engels
raaigras is nodig. In 1990 bleek 5 mm voldoende. In
1991 viel geen neerslag en mislukte het groenbemestingsgewas grotendeels.
De gele mosterd was wat de ontwikkeling van de
individuele planten betreft zeer dankbaar voor de
eerdere zaai zoals die mogelijk werd door voor de
oogst van de wintertarwe al in te zaaien. De beoordeling van de stand en ontwikkeling is toch niet hoger dan van Engels raaigras omdat de planten van
de objecten die voor de oogst waren ingezaaidtame-
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spreiding
stand

5,0
7,8
7,9

-

gemiddelde
doorworteling
van de bouwvoor

gemiddelde
stand

lijk onregelmatig over het veld verspreid stonden. De
aanslag van de planten op deze objecten was moeilijker en vooral de gele mosterd had meer te lijden
van het gehakselde stro. De gele mosterd die vijf of
acht weken voor de oogst werd ingezaaid stond
steeds onacceptabel dun en onregelmatig verspreid.
De beoordeling van de doorworteling van de bouwvoor van het object 'acht weken voor oogst' (3, 4)
geeft voornamelijk de bijdrage aan de doorworteling
weer van de tarwe-opslag.
Kort na de oogst van de wintertarwe leek de gele
mosterd vrijwel verdwenen. De planten die zich hierna ontwikkelden bleken toch een flinke voorsprong in
ontwikkeling te hebben opde gele mosterddie nade
oogst van de wintertarwe was ingezaaid. Na de

oogst werd in eenzaaibed gezaaid enwasde verspreiding van deplanten over hetveld veel regelmatiger. Hierdoor werd destand van ditobject zekerzo
goed beoordeeld.
Over dejaren heen washet resultaat vande gele
mosterd gelijkmatiger dan van hetEngels raaigras.
Het Westerwolds raaigras leverde steeds een tamelijk goed groenbemestingsgewas. Zowel stand en
ontwikkeling vanhetgewas alsdoorworteling vande
bouwvoor werden goed beoordeeld. Ookhet object
waarbij twee weken voor de oogst vande wintertarwe gezaaid werd, lukte goed; dit object werd echter
alleen in1992 beproefd.
Het rietzwenkgras leverde eenwatwisselend resultaat op,waarbij mogelijk de onkruidbestrijding inde
wintertarwe eenrolheeft gespeeld. Hetgewas heeft
een vrij grof wortelstelsel dat bij een beetje goed
gewas een flinke doorworteling van de bouwvoor
geeft. Hetwortelstelsel vangele mosterd isdaarentegenjuist erg fijn.
In het voorjaar van 1992werddebodem bemonsterd
op minerale stikstof na enkele groenbemestingsgewassen van1991. Degele mosterd en het Westerwolds raaigras van 1991 waren redelijk goed geslaagde groenbemestingsgewassen. Het rietzwenkgras van ditjaar kan alsmislukt beschouwd worden.
Na de gele mosterd werd in de laag 0-60cmmin
maaiveld 32 kg N per ha,na Westerwolds raaigras
35 kg per ha en na rietzwenkgras 27 kg N per ha
gemeten. De hoeveelheden minerale stikstof waren
vrij laag;het verschil tussen Westerwolds raaigrasen
het mislukte rietzwenkgras was desalniettemin betrouwbaar. Depraktische betekenis vanditverschilis
gering.

Landbouwkundige interpretatie
- Inzaaien vangroenbemestingsgewassen kort voor
de oogst (van de wintertarwe) geeft een voorsprong in gewasontwikkeling. De regelmaat van
een over het gewas gezaaid groenbemestingsgewas is echter minder. Bij gele mosterd speelt dit
nog sterker dan bij de onderzochte grassen. Bij
gele mosterd is inzaai voor de oogst vande wintertarwe daarom niet zinvol.
- Bij inzaai vaneen groenbemestingsgewas in een
afrijpend tarwegewas geeft een zaai van ongeveer

twee weken voor de oogst gemiddeld het beste
resultaat. De slagingskans is afhankelijk vande
weersomstandigheden na zaai van het groenbemestingsgewas. Voor een goede aanslag is niet
veel neerslag nodig, maar enige neerslag iswel
onontbeerlijk.
- In Westmaas gaf Engels raaigras ingezaaid in het
voorjaar steeds eenacceptabel groenbemestingsgewas.
- Rietzwenkgras, in het najaar gezaaid, bloeide in
geen van de onderzoeksjaren. Dit was ookhet
geval wanneer hetmetdewintertarwe werd meegezaaid. Het gewas gaf meestal een vrij goed
groenbemestingsgewas.
- Westerwolds raaigras werd het beste beoordeeld
voor stand enontwikkeling enook voor doorworteling vande bouwvoor. Inzaai nade oogst van de
wintertarwe isdaarbij een reële mogelijkheid.
- Bij in het najaar ingezaaid Engels raaigras isde
kans reëel dat het gewas in bloei komt. In1992
bloeide zowel hetlate alshet vroege ras.
- In de jaren dat dit onderzoek is uitgevoerd iser
geen strenge winter geweest. Daardoor is geen
goede vergelijking temaken tussen een najaarsgezaaid en een voorjaarsgezaaid groenbemestingsgewas in combinatie meteen (strenge) vorstperiode.
- Praktische mogelijkheden voor inzaaien van groenbemestingsgewassen zoals die uit dit onderzoek
naar voren komen zijn:
Engels raaigras:
inzaai in het voorjaar en
twee weken voor de oogst
gele mosterd:
inzaai nadeoogst
Westerwolds raaigras: inzaai twee weken voorde
oogst en nadeoogst
rietzwenkgras:
inzaai in de herfst eventueel gelijk met de wintertarwe
De meest zekere mogelijkheden zijn deinzaaivan
Westerwolds raaigras of gele mosterd nadeoogst
van de wintertarwe.

Samenvatting
In proeven op ROCProf. Dr.J.M.van Bemmelenhoeve en ROC Westmaas werden methoden vergeleken voor inzaaien van een groenbemestingsgewas
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inwintertarwe.
Als praktische mogelijkheden voor inzaaien van
groenbemestingsgewassen komen de volgende
methoden naarvoren:
- Engels raaigras, inzaai in het voorjaar en tweeweken voor de oogst van de wintertarwe met een
pneumatische kunstmeststrooier;
- gele mosterd, inzaai na de oogst van de wintertarwe;
- Westerwolds raaigras, inzaai twee weken voor de
oogst en nade oogst van de wintertarwe;
- rietzwenkgras, inzaai in de herfst eventueel gelijk
met dewintertarwe.
De meest zekere mogelijkheden zijn de inzaai van
Westerwolds raaigras of gele mosterd na de oogst
vandewintertarwe.
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Summary
In trials at Prof. J.M. vanBemmelenhoeveandWestmaas regional research stations, methods of sowing ,
a green manuring crop in winter wheat werecompared. Thefollowing methods can be recommended as
practical possibilities for sowing green manuring
crops:
- Perennial ryegras, sowing in spring and using a
pneumatic fertilizer distributor two weeks before
harvesting thewinterwheat;
- yellow mustard, sowing after harvesting the winter
wheat;
- Westerwolds ryegrass, sowing two weeks before
harvesting and afterharvesting thewinterwheat;
- reed fescue, sowing in autumn at the same time
as the winterwheatif required.
The best results are obtained by sowing Westerwolds ryegrass or yellow mustard after harvesting
the winterwheat.

Geïntegreerde teelt van wintertarwe
Integreated cultivation of winter wheat
ing. H.W.G.FIoot, ROC Ebelsheerd enKollumerwaard

Inleiding
De geïntegreerde teelt vangewassen staat sterk in
de belangstelling. Demogelijkheden vaneenbeperking vandebemesting envangewasbeschermingsmiddelen worden daarbij op het financiële resultaat
beoordeeld.
Het telen van mengsels van rassen beperkt deziektegevoeligheid van het ras. In combinatie met een
geïntegreerde teeltwijze kan ditleiden toteen lagere
inzet vanfungiciden/pesticiden. Bij de rassenkeuze
moet menerwel rekening meehouden datde rassen niet teveel verschillen in lengte en tijdstip van
afrijping. Binnen degeïntegreerde teelt kanherhaaldelijk eggen deonkruidontwikkeling verminderen, wat
tot een geringer gebruik van herbiciden kan leiden.
In het onderzoek op het ROCKollumerwaard werd
het effect vanrassenmengsels bij eengangbare en
geïntegreerde teeltmethode vergeleken.
Gebruik van gezonde rassen isvoorwaarde voorhet
slagen vaneengeïntegreerde teelt. Binnen het rassenonderzoek kandeziektegevoeligheid vanrassen
niet goed beoordeeld worden. Daarom werd opROC
Ebelsheerd hetgangbare rassenonderzoek van wintertarwe aangevuld meteen object, waarbij minder
stikstof engeen groeiregulatoren enfungiciden werden ingezet.

ROCKollumerwaard
Proefopzetenuitvoering
In dejaren 1989 totenmet1993 werd ophet ROC
Kollumerwaard eenmengsel vantwee c.q. drie rassen vergeleken met de teelt van de enkelvoudige
rassen. Dit alles bij een gangbaar en een geïntegreerd teeltsysteem. De onderzoeksobjecten ende
jaren van onderzoek zijn intabel 49 vermeld.
De inzaai vond in alle jaren eind oktober/begin november plaats met 375 zaden perm2. De voorvrucht

was meestal suikerbieten, in1992 pootaardappelen.
In 1989,1990en 1991 is het geïntegreerde object
eenmaal enhetgangbare object tweemaal gespoten
met CCC. Indeandere jaren waren de bespuitingen
voor beide objecten gelijk.
De stikstofbemesting werd vastgesteld op basisvan
N-mineraal inde bodem; de geïntegreerde objecten
kregen circa 40kgperha Nminder toegediend.
Het tijdstip van detweede N-gift isindejaren1990
en 1991 bepaald via een stikstofvenster.
In de jaren 1992 en 1993 werd bijde stikstofbemesting ook rekening gehouden met het ras.
Als eerste N-gift werd toen gegeven:

ObeliskenTaurus
Herzog
mengsel2

gangbaar
adviesN
advies N+20N
advies N+10 N

geïntegreerd
advies-20N
adviesN
advies N-10N

In de eerste drie jaren werd (nog) niet geëgd en
werd de onkruidbestrijding over het gehele perceel
chemisch uitgevoerd. In 1992 en1993 vond alleenin
het gangbare object een chemische onkruidbestrijding plaats; in het geïntegreerde teeltsysteem werd
uitsluitend geëgd. De onkruiden werden daarbij redelijk, maar niet volledig bestreden.
De ziektedruk was indevijf onderzoeksjaren tamelijk
laag; er werd uitsluitend tegen afrijpingsziektengespoten. Tussen de systemen werden geen verschillen in ziekte-aantasting geconstateerd. Alleen in
1991 werd inhetgeïntegreerde systeem watminder
gespoten.

Resultaten
Opbrengst
In de proefjaren werd steeds de kg-opbrengst bepaald (tabel 50). De verschillen in korrelopbrengst
tussen het gangbare enhetgeïntegreerde systeem
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Tabel49. Objectenvanonderzoek.
1989
teeltsystemen

1990

1991

1992

1993

1 =gangbaar
2 =geïntegreerd

O =Obelisk
H = Herzog
T =Taurus
M2 = mengselObelisk-Taurus
M2 = mengselObelisk-Herzog
M3 = mengsel Obelisk-Herzog-Taurus

Tabel50. Opbrengst inkgper haperjaar engemiddeldoverdejaren 1991,1992en1993.
methode

Obelisk
Herzog

ga
gi
ga
gi

Taurus
M20+H
M3O+H+T

ga
gi
ga
gi
ga
gi

gem.gangbaar
gem.geïntegreerd
LSDmethode
LSDrasxmethode

KW 16
1989

KW 48
1990

KW 85
1991

KW 128
1992

KW 163
1993

gem.
91/93

8250
8330

8910
7410

8510
7970
7870
7890

9170
9090
7080
8650
10250
8680
8270
8890
9400
8940

10300
10020
9820
9040
10520
10050
9990
10230
10620
9940

9330
9030
8260
8530
10000
8980
8860
8970
9620
9050

8550
8460

9250
8770

-

-

8320
7800

-

8400
8390

9080
8090

8230
7890

8840
8850

10250
9860

9210
8910

252
356

148
462

173
299

295
659

249
557

339
757

lopen uiteen tussen 0en1000 kgperha; gemiddeld
was het 400 kg per ha.
De rassen reageerden sterk verschillend. BijObelisk
was de opbrengstderving van het geïntegreerde
object beperkt tot300kg perha;bij Taurus echter
1000 kgperha. Herzog gafsterkwisselende resultaten, die nietteverklaren zijn.
Bij de rassenmengsels kon geen positieve invloed
van het mengen worden geconstateerd. Bij beide
teeltsystemen wasdereactie vandemengsels ongeveer gelijk aandievanhet gemiddelde vande betreffende rassen.

Plant- enaargetallen
In alle proeven werden na opkomst goede Planbeständen bereikt, diemetuitzondering van 1993 goed
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de winter doorkwamen. In 1993 vroor circa 50% van
de planten uit,zodat in hetvoorjaar bij beide systemen ongeveer 160planten perm 2werdengeteld.
In 1992en 1993werd het aantal aren geteld. De
gangbare teelt vormde circa 30 aren per m 2 meer
dan de geïntegreerde teeltsystemen. Menging van
rassen had geen invloed op het aantal arenper m2.

Duizendkorrelgewicht
De invloed van teeltwijze enmenging vanrassenop
het duizendkorrelgewicht wasbeperkt (tabel 51).Bij
de geïntegreerde teeltwijze waren deduizendkorrelgewichten meestal wat hoger, hetgeen in verband
gebracht kan worden metdelagere aardichtheid.Bij
de rassen kwam dit duidelijk naar voren; bijderassenmengsels wat minder duidelijk.

Tabel 51. Duizendkorrelgewichten perjaar engemiddeld over 1992en 1993.

ras

methode

KW16
1989

KW 48
1990

KW 128
1992

KW 163
1993

gem.
92/93

47.1
49.0

42.2
38.7

Herzog

ga
gi
ga
gi

Taurus

ga

-

-

47.1
48.7

42.2
43.6

-

-

47.5
48.4
46.8
47.8
43.8
45.5
47.6
47.4
46.5
47.5

48.6
49.4
47.9
49.3
48.0
48.9
47.9
48.9
48.7
48.8

48.0
48.9
47.3
48.5
45.9
47.2
47.7
48.1
47.6
48.1

47.1
48.9

42.6
41.2

46.5
47.3

48.2
49.1

47.3
48.2

1.5
1.5

1.8
1.9

0.6
1.3

0.4
0.9

0.8
1.8

Obelisk

M2 0+H
M3 O+H+T

gem.
gem.
LSD methode
LSD rasx methode

gi
ga
gi
ga
gi
ga
gi

Conclusies

Resultaten

- Rassenmengsels hebben in dit onderzoek niet
aangetoond minder aangetast te worden door
schimmels en hebben geen opbrengstverbetering
laten zienbijbeide systemen.

In alle jaren werden deopbrengsten vastgesteld.Bij
de gangbare teeltwijze was het opbrengstniveau in
de jaren 1988 totenmet1993 respectievelijk 8190,
8840,10160, 9270, 9810 en9430 kgperha.Gemiddeld over dejaren en rassen washet opbrengstniveau 9710 kg per ha.
De geïntegreerde teeltwijze bleef daarbij duidelijk
achter. In tabel 52isaangegeven, hoegroot de opbrengstreductie van deinde jaren beproefde rassen
is geweest.

- Geïntegreerde teelt produceerde gemiddeld 300 kg
per ha minder, wat vooral aan de lagere N-gift
moet worden toegeschreven. (De fungicide-bespuiting was ongeveer gelijk en erzijn geen legeringsverschillen opgetreden).

ROCEbelsheerd
Op de Ebelsheerd is in de rassenproef meteen
gangbare teeltwijze een(geïntegreerd) object opgenomen zonder ziektebestrijding, zonder CCC en met
eenverlaagde stikstofgift (minus 40 N).
Deinzaai vandeze proeven werd overeenkomstigde
praktijkteelt uitgevoerd; alleen in 1992/1993 werd
zeer laat gezaaid (31 december).
De proeven zijn uitgevoerd op eenzware kalkarme
zeekleivan67% afslibbaar.

Uit de resultaten vandit onderzoek kwam naarvoren, datindeze onderzoeksjaren deobjecten zonder
ziektebestrijding en met een verlaagde stikstofgift
een gemiddelde opbrengstreductie van 12%.gaven,
wat overeenkwam met 1170 kg perha.Tussen de
jaren en rassen waren aanzienlijke verschillen aanwezig. Gemiddeld over debeproefde rassen wasde
opbrengstreductie over dejaren tussen de7en 19%.
De rassen reageerden duidelijk verschillend opde
beperkte inzet vanteeltmaatregelen vanhetgeïntegreerde systeem. Rassen alsTaurus, Genesis, Estica en Hereward gaven duidelijk minder opbrengstderving dan Obelisk enHerzog. Voor een rendabele
teelt magdeopbrengst niet testerk dalen.Zelfsbij
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Tabel52. Relatieveopbrengstverlagingwintertarwerassenbijgeïntegreerdtenopzichtevangangbareteeltmethode.
ras
Obelisk
Arminda
Taurus
Herzog

1988

1989

1990

1991

1992

1993

gem.

20
16
15
21

12
6
5
9
8
4

16
15
7
15
16
12
14
10
8
11
15
15

8
9
6
10
10
12
7
6
6
5
7
5
5
7

10
9
9
7
8
6
9
7
9
9
7
7
6
7
6
12
9

29
15
33
24
32
14
13
14
14
26
17
12
26
12
20
10

16
12
8
16
13
13
11
9
9
10
14
11
8
13
9
16
9

18

7

13

7

8

19

12

Ritmo
Return
Eiffel
Estica
Hereward
Tessa
Toronto
Vivant
Genesis
Trawler
Cebeco 937
Rialto
VDH 1727-88
gem.verlies

de beste rassen werd een daling gevonden van ruim
800 kg per ha.

Conclusies
- Rassenmengsels geven in de regel geen hogere
opbrengst dan het hoogst opbrengende ras. Een
fungicide-bespuiting uitsparen komt zelden voor.
Het nut van rassenmengsels is derhalve erg beperkt.
- Omvoor geïntegreerde teelt in aanmerking te komen, mageen ras geen grote risico's lopen als
minder bemest wordt engeen of minder fungicide
wordt ingezet. De rassen Taurus enGenesis(-8%)
en Estica enHereward (-9%)komen hetbest naar
voren. Ook voor deze rassen bedraagt deopbrengstreductie alsnel 700kgperha,watuitoogpunt van rentabiliteit aandehoge kantis.
- Een teelt zonder fungiciden geeft tegrote oogstrisico's. Een opbrengstderving van 400tot 3300 kg
per ha (gemiddeld over de jaren en rassen 1170
kg perha)iste groot, maar meteengerichtebestrijding van ziekten (eventueel metlagere doseringen) zijn er wel mogelijkheden voor een geïntegreerde teelt.
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Samenvatting
Op het ROCKollumerwaard werd in dejaren1989
tot enmet1993 onderzoek verricht naar de effecten
van rassenmengsels in het kader van de geïntegreerde teeltstrategie. Op het ROC Ebelsheerd is
gekeken naar de rassen dieeventueel zonder fungicide geteeld konden worden zonder al te groteopbrengst risico's.
De teelt van rassenmengsels heeft geen positieve
resultaten opgeleverd tenopzichte vande teeltvan
de rassen afzonderlijk.
Tussen rassen bestonden duidelijk verschillen in
reactie op het weglaten van groeiregulatoren en
fungiciden bijde teelt. Taurus, Estica, Hereward en
Genesis zijn rassen die positief naar voren komen.
Minder inzet van chemische middelen bleek mogelijk,
zowel bijdeonkruidbestrijding alsbijdeziektebestrijding.
Literatuur
Floot, H.W.G. Proefveldverslag voor de klei-akkerbouw in
Groningen en Friesland: 1989p.45-46; 1990p.64-65;1991
p.78-80; 1992 p.76-78; 1993p.78-81.

Summary
During the period 1989 to 1993, research wascarried out at Kollumerwaard regional research station
into the effects of variety mixtures within thetramer
work of the integrated cultivation strategy. At Ebelsheerd regional research station, a study was carried
out into the varieties which could be grown without
fungicide if necessary, without causing too many
risks withregard to theyield.

The cultivation of variety mixtures produced nopositive results in comparison with the cultivation ofindividualvarieties.
There were clear differences between the varieties
with regard to the reaction to non-use of growth
regulators and fungicides during cultivation. Taurus,
Estica, Hereward and Genesis are varieties which
showedpositive results.
Less use of chemical agents proved possible in both
weed control andpest control.
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Mechanische onkruidbestrijding in wintertarwe
Mechanical weed control in winter wheat
ing. M. Tramper, ROC Rusthoeve

Inleiding
In het kader vanhet meerjarenplan gewasbescherming (MJPG) wordt gestreefd naar een vermindering
van hetgebruik en deafhankelijkheid van chemische
middelen in de landbouw. Alsgevolg hiervan isde
vraag naar alternatieven voor dechemische onkruidbestrijding toegenomen. In de laatste jaren wordt
veel onderzoek verricht naar de ontwikkeling van
geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen, waarbij
tegen zo gering mogelijke milieubelasting en kosten
een teelttechnisch en economisch verantwoorde
onkruidbestrijding wordt verkregen. Technische ontwikkelingen aan machines voor mechanische onkruidbestrijding hebben het mogelijk gemaakt deze
machines intezetten tervervanging van herbiciden.
Uit verkennend onderzoek in 1990 isgebleken dater
in het gewas wintertarwe goede mogelijkheden zijn
om het gebruik van herbiciden te reduceren door
gebruik te maken van eggen. Dit gaat echter niet
zonder problemen, er zijn onkruidsoorten die door
een eg niet worden bestreden, bovendien zijn de
omstandigheden waaronder eenegbewerking wordt
uitgevoerd van groot belang. Om meer inzicht te
krijgen in alternatieve methoden voor chemische
onkruidbestrijding inwintertarwe werd in 1991 onderzoek gestart naar de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding door middel van eggen.

Doelvan hetonderzoek
Het doel van het onderzoek waste komen tot voldoende bedrijfszekere methoden van mechanische
onkruidbestrijding door middel vaneggen in wintertarwe. Hetonderzoek was metname gericht op het
bepalen van het optimale begintijdstip van eggen,
het aantal benodigde egbewerkingen ende intensiteit van eggen (per tijdstip). Hiertoe is in de jaren
1991 totenmet1993 een drietal proeven uitgevoerd
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op het ROC Rusthoeve te Colijnsplaat. Het onderzoek sloot goed aan bijhetonderzoek aangaandede
teelt van Zeeuwse Vlegel-tarwe.

Proefopzet
In alle proeven isinhetvoorjaar deeerste egbewerking uitgevoerd zodra dit, gezien de bodemomstandigheden, mogelijk was. Het aantal egbewerkingen
varieerde vanééntotenmetvier indiverse combinaties. De mechanische objecten werden steeds
vergeleken met een volvelds chemisch object. De
objecten zijn beoordeeld ophun matevan onkruidbestrijding enop de opbrengst van dewintertarwe. Alle
egbewerkingen zijn uitgevoerd meteen Einbock-eg
met een tanddikte van 7mm.
Voor deproefjaren 1991 en 1992 isgezaaid oprespectievelijk 18december (Arminda) en29 november
(Vivant), voor 1993 is reeds gezaaid op 13 oktober
(Arminda). Deproefjaren 1991 en 1992 kendeneen
relatief geringe onkruidontwikkeling metin 1991 als
voonaamste onkruid kamille. In 1993 was ereen
beduidend hogere bezetting met diverse soorten
onkruid.
In alle proefjaren is getracht zo vroeg mogelijk te
gaan eggen. Het eerste egbewerkingstijdstip is afhankelijk vande bewerkbaarheid vande grond. In
1991 werd vanaf 25maart (DC 20-21) maximaal vier
keer geëgd, in 1992 vanaf 5 maart (DC12-17) en in
1993 vanaf 12maart (DC15-19). In 1991 isdeeerste egbewerking intensief uitgevoerd (overlangs en
overdwars), in 1992 isdeeerste egbewerking uitsluitend overlangs uitgevoerd en in 1993 is opde helft
van de objecten de eerste egbewerking overlangs
uitgevoerd en op de andere helft twee maal overlangs waarbij de tweede keer tegengesteld aan de
eerste keer werd gereden.

Tabel53. Aantal onkruiden per are in gewasstadium DC 39 in relatie tot tijdstip van eerste (en enige) egbewerking in
vergelijking metobjectchemisch; 1991.
tijdstipegbewerking

T1

T2

T3

chemisch

aantalonkruiden/are

58

73

195

10

Resultaten
De eerste egbewerking heeft niet uitsluitend een
onkruidbestrijdende werking. Veelal ligt de grond in
het voorjaar vrij ruw,de eerste egbewerking heeft
dan tevens een egaliserende functie waarbij grove
kluiten fijn gemaakt worden. Het is dan ookvan
belang omdeeerste egbewerking vrij intensief uit te
voeren; gebeurt dit niet danblijft de werking veelal
beperkt tot een grondbewerking en komt van onkruidbestrijding niet veel terecht.
In 1991 bleek het resultaat bij een vroege eerste
egbewerking duidelijk beter dan bijeenlatere eerste
egbewerking. In tabel 53zijn deresultaten van 1991
weergegeven. Het betreft hier de objecten die
slechts éénmaal geëgd zijn. In totaal werd er op
maximaal vier tijdstippen geëgd, T1 (DC20-21),T2
(DC 25-30), T3 (DC31) enT4 (DC33-34). Inhet
object chemisch werd tweemaal gespoten, te weten
op T2met1 liter MCPA perha+2 liter BasagranP
per ha en op T3 met 2liter Herbogil perha +1,5 liter
Basagran per ha.
Het voornaamste onkruid was kamille, daarnaast
kwamen zwaluwtong, perzikkruid, muur en varkensgras voor.
In 1992 wasde onkruidbezetting bijzonder laag en
pleksgewijs. Aandit proefjaar kunnen daarom geen
cijfers worden ontleend tenaanzien vande effecten
op de onkruidbestrijding.
In 1993 zijn alle objecten voor heteerst geëgdop T1
(DC 20-21). Deoverige bewerkingen zijn uitgevoerd
op T2 (DC 21-22),T3(DC 28-30) enT4(DC 31). De
helft vande objecten is eenmaal overlangs geëgd
(hierna genoemd extensief), de andere helft tweemaal overlangs waarbij de tweede bewerking in tegengestelde richting aandeeerste plaatsvond (hierna genoemd intensief). Hetobject chemisch isop T1

gespoten met2 liter Verigal Dperha+3 liter Basagran P duplo per ha. De onkruiden waren inhet
voorjaar na de vroege zaai reeds fors ontwikkeld.
Ten aanzien vandeonkruidbestrijding heeft de intensieve bewerking een beter resultaat gegeven dande
extensieve. Beide bewerkingen bleven echter duidelijk achter bijhetchemische object; alleen hetobject
waarbij viermaal intensief werd geëgd, hadeen onkruidbestrijding die vergelijkbaar was met die vanhet
chemische object. Devoornaamste onkruiden waren
duist, kamille, muur, paarse dovenetel enereprijs.
Afhankelijk vandeintensiteit van deeerste egbewerking moeten devolgende bewerkingen worden afgestemd op de bodemomstandigheden en op de onkruidsituatie. Eggen heeft hetmeeste effect opklein
kiemend onkruid (het witte draden stadium). In de
proeven hebben de intervallen tussen de opeenvolgende egbewerkingen gevarieerd van6 tot 35 dagen. Het interval is sterk afhankelijk vande weersomstandigheden; voor eengoed effect moet er een
droge periode van enkele dagen nade egbewerking
zijn. Veelal zalnamaximaal 14dagen een volgende
egbewerking moeten worden uitgevoerd. Bij grotere
intervallen wordt de effectiviteit van de bewerking
minder. Deafstelling van deegdient steeds teworden aangepast aan deonkruidsituatie enzalde ene
keer meer slepend endeandere keer meer stekend
moeten worden ingesteld.
In alle proeven is één-tot viermaal geëgd. In het
algemeen waren de vroege egbewerkingen het
meest effectief, toch kan ook in een later stadium
nog onkruid worden uitgeëgd. Dit geldt met name
voor grote onkruidplanten die ondiep wortelen (uitkammen). Hetaantal egbewerkingen inrelatie tot het
aantal onkruiden isweergegeven intabel 54. Hieruit
blijkt dathet van belang isdaterniet alleen intensief
wordt geëgd maar ookveelvuldig. Alleen dan kaner
een onkruidbestrijding plaatsvinden die vergelijkbaar
is met die van een chemische behandeling.
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Tabel54. Aantalegbewerkingeninrelatietotonkruidpopulatie.
aantalonkruiden/are
aantal
egbewerkingen

1991

1
2
3
4

1993

chemisch

900
967
733
400
450

chemischopdeopbrengst.

1991

opbrengst
1992
kgper are
relatief

kg per are

relatief

80,4
77,1
77,4
75,5

99
95
95
93

100,8
101,7
99,2
99,3

81,1

100

108,7

Zowel in 1991 als in 1993bleek met name kamille
een moeilijk meteggen te bestrijden onkruid te zijn.
In 1993 stond erveel duist inhetproefveld datnagenoeg niet werd bestreden. Van deoverige onkruiden
waren ergeen soorten bijdiedoor middel van eggen
niet werden bestreden.

Effecten op hetgewas
Opbrengst
De invloed vanheteggen endechemische onkruidbestrijding isvermeld intabel 55.
In de jaren 1991 en 1992 heeft eggen opbrengst
gekost. In alle jaren werd eendaling vande korrelopbrengst gemeten, naarmate vaker werd geëgd. De
resultaten (kgperare)van 1991 zijn significantmet
een LSD(a=0,05) van3,6. In 1993 isdit effect veel
minder duidelijk. Welblijven in dit jaar de objecten
die vier maal geëgd zijn achter inopbrengst. Gemiddeld over dedrie jaren mag worden gesteld datdrieof viermaal eggen, watnodig isvoor een voldoende
onkruidbestrijding, eenopbrengstderving vanenkele
procenten geeft.
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1900
1433
900
1100

10

Tabel55. Invloedaantalegbewerkingen tenopzichtevan

1
2
3
4

intensief

111
26
28
5

chemisch

aantal
egbewerkingen

extensief

1993
kg per are

relatief

93
94
91
91

88,0
87,0
88,8
85,0

99
97
99
95

100

89,3

100

Aaraantal
Eggen in wintertarwe geeft bij elke bewerking wat
plantuitval; dit is bij vroege egbewerkingen veelal
meer danbij late egbewerkingen. Als maat voor dit
effect van eggen ten opzichte vaneen chemische
behandeling is het aaraantal bepaald. Daaruit blijkt,
dat in 1991 bijeenlater begin vaneggen hetaantal
aren groter was. In 1992 kondit effect niet worden
waargenomen. Intabel 56 zijn deze effecten weergegeven.
Ook het aantal egbewerkingen ende intensiteitvan
eggen heeft invloed ophetaaraantal (tabel 57). Hoe
vaker wordt geëgd enhoe intensiever, hoelagerhet
aaraantal. In 1991 kwam dit duidelijker naar voren
dan in 1992 en 1993. Waarschijnlijk alsgevolgvan
het afnemend aantal aren werd bijfrequenter eggen
een lichte stijging vanhetduizendkorrelgewicht gemeten.

Conclusies
Een goede mechanische bestrijding van onkruid
wordt pas bereikt, als de eerste egbewerkingzo

Tabel56. Effectvantijdstipvanegbewerkingophetaaraantalbijéénmaaleggen.
tijdstip
egbewerking

1991

1992

T1
T2
T3

522
571
637

552
535
553

chemisch

aantalaren/m2

539

679

Tabel57. Effectvanaantalegbewerkingenophetaaraantal.
aantalaren/m2
aantal
egbewerkingen

1991

1992

2
3
4

577
516
498
463

548
561
528
492

chemisch

679

539

1

vroeg mogelijk in hetvoorjaar wordt uitgevoerd.De
onkruiden zijn dan nog klein en worden daardoor
beter uitgeëgd. Daarom laat zaaien in de herfst,
omdat bij vroeg zaaien de onkruiden reeds te groot
zijn om goedtekunnen worden bestreden. De eerste
egbewerking dient intensief tegebeuren omdat deze
egbewerking zowel een grondbewerking is als een
onkruidbestrijding. Indien niet tijdig kanworden begonnen, kan met uitsluitend eggen geen optimale
onkruidbestrijding meer verkregen worden. Deegbewerkingen dienen eenaantal keren herhaald te worden waarbij vier maal (intensief) eggen indeproeven
tot een resultaat leidde dat vergelijkbaar was met
chemische onkruidbestrijding.
Kamille werd meteggen slecht bestreden. Vier maal
(intensief) eggen heeft een negatieve invloed op het
aaraantal, maar een(licht) positieve invloed op het
duizendkorrelgewicht.
De opbrengst wordt negatief beïnvloed. Gemiddeld
over de proefjaren bedroeg deopbrengstreductie bij
vier maal eggen 7% ten opzichte van chemische
onkruidbestrijding.

1993
extensief

intensief

686
709
624
612

580
611
605
556

677

Samenvatting
Gedurende 1991-1993 werd op ROCRusthoeve te
Colijnsplaat heteffect vaneggen in wintertarwe ten
aanzien van opbrengst en onkruidontwikkeling onderzocht. Hetonderzoek was metname gericht op het
bepalen van het optimale begintijdstip van eggen,
het aantal benodigde egbewerkingen en de intensiteit van eggen (per tijdstip). Indeproeven iséén- tot
en metviermaal geëgd in diverse combinaties met
diverse intensiteit. Uit de resultaten bleek dat de
eerste egbewerking zovroeg mogelijk inhetvoorjaar
moet worden uitgevoerd. Indepraktijk isditzodrade
bodemomstandigheden een egbewerking. toelaten.
Intensief eggen (tweemaal per tijdstip, waarbij de
tweede maal tegengesteld aan deeerste wordt gereden) leidde toteen betere onkruidbestrijdingdan
extensief eggen (éénmaal pertijdstip). Bijvier maal
intensief eggen werd een onkruidbestrijding verkregen dievergelijkbaar was metchemische onkruidbestrijding. Moeilijk door eggen tebestrijden onkruiden
waren kamille en duist. Gemiddeld over de proefjaren bleek dat vier maal eggen, ten opzichte van
chemische onkruidbestrijding, een7% lagere tarweopbrengst totgevolg had.
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Summary
During theperiod 1991to 1993,a study was carried
out at Rusthoeve regional research station in Colijnsplaat into the effects of harrowing in winter wheat
from the point of view of yield and weed development. Thisresearch was aimed at determining the
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optimum time to start harrowing, the number ofharrowing treatments required and the intensity ofharrowing (per time). During the experiments, harrowing
took place one to four times in various combinations
with varying intensity. The results showed that the
first harrowing should be carried out as early as
possible in the spring. In practice this is as soon as
soil conditions allow harrowing to take place. Intensive harrowing (twice each time, with the secondharrowing in the opposite direction to the first) led to
better weed control than extensive harrowing (once
each time). Intensive harrowing four timesresulted in
weed control comparable with chemical weed control. Weeds which proved difficult to control with
harrowing were chamomile and black twitch. On
average in the four experimental years, harrowing
four timesresulted in a 7%lower wheatyield incomparison with chemical weed control.
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ir.P.C.W. Battus, PAGV/NGC
Bestrijding tarwe-opslag metcarvon in graszaad
ir.P.C.W. Baltus,PAGV/NGC, drs. G.J.Polmanendr.ir.W. Bakker, Prof.
H.C.vanHallinstituut
Chemische bestrijding van ruwbeemdgras inveldbeemdvoor de graszaadoogst
ir.P.C.W. Baltusenir. A.T. Zweep, PAGV/NGC
Mechanische bestrijding vantarwe-opslag in veidbeemdgras
ir.P.C.W. Baltusenir. A.T.Zweep, PAGV/NGC
Chemische bestrijding vantarwe-opslag in veidbeemdgras
ir.P.C.W. Baltusenir. A.T. Zweep, PAGV/NGC
Chemische bestrijding van ruwbeemdgras in Engels raaigras
ir.P.C.W. Baltus,PAGV/NGC endr. ir.R.Y. vander Weide, PAGV
Screeningherbiciden innieuweolieproducerende gewassen
ir.G.E.L Bormening. N. vanDijk, PAGV

Herfstbehandeling vanEngels raaigras bestemd voor de eerste en tweede zaadoogst en van veldbeemd en roodzwenk
bestemd voor detweede oflatere zaadoogst op Heigronden
Autumn treatmentofperennialryegrassintendedfor the firstand secondseed-harvest and
of smooth-stalkedmeadowgrassand red fescue intended for the second or laterseedharvest onclaysoils
ir.G.E.L. Borm, PAGV

Inleiding
Graszaadgewassen worden veelal onder dekvrucht
gezaaid. Metname veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen worden meer danéénjaar geoogst. De
opbrengst van deze gewassen wordt al voor een
belangrijk deel bepaald door de gewassituatie voor
de winter. In eerder onderzoek (Borm en Meijer,
1987, Meijer, 1986 en Meijer enVreeke, 1988) werden de effecten onderzocht van maaien van veldbeemd- enroodzwenkgewassen nadeoogst vande
dekvrucht wintertarwe.
Daarnaast is in de periode 1983tot en met 1989
onderzoek uitgevoerd naar de effecten van diverse
herfstbehandelingen (maaien/branden, stikstofbemesting) bij Engels raaigras bestemd voor deeerste
oogst respectievelijk tweede oogst enbijveldbeemden roodzwenkgras bestemd voor detweede of latere
oogst. Het uitgevoerde onderzoek isgerapporteerdin
PAGV-verslag nr. 162.Dit artikel is een samenvatting vanditverslag.

Engels raaigras,eersteoogst
In vijf proeven met Engels raaigras, die onder dekvrucht granen werd gezaaid, werd het effect van
vroeg (begin september) en laat (begin oktober)
cirkelmaaien vergeleken metniet maaien, in combinatie metgeen dan wel vroege (begin september)of
late (begin oktober) stikstofbemesting van45kg per
ha. Vroeg cirkelmaaien leidde ten opzichte vanniet
cirkelmaaien (opbrengstniveau 1.540kgper ha)tot
een gemiddelde verhoging van de zaadopbrengst
van 70 kg per ha. Bij laat cirkelmaaien wasdat
slechts 40 kg per ha. De opbrengstverhoging door
maaien kon niet in verband worden gebracht met

één (bijvoorbeeld spruitdichtheid voor de winter) of
meerdere gewasparameters. Destikstofbemesting in
de herfst leidde niet toteen verhoging van dezaadopbrengst.
De mate vankroonroestaantasting indeherfst werd
niet beïnvloed door maaien; bij een late stikstofbemesting was deze watgeringer. Erwas geen duidelijke relatie tussen de mate van roestaantasting en
de zaadopbrengst.

Engels raaigras,tweedeoogst
Invier proeven metEngels raaigras bestemd voorde
tweede oogst werd nade eerste zaadoogst al dan
niet gemaaid,aldan niet een opslagbestrijding uitgevoerd met5 kg Tribunil per ha en al dannieteen
stikstofbemesting gegeven van 45kgperha. Maaien
leidde slechts in één van de vier proeven toteen
betrouwbare verhoging van de zaadopbrengst. De
bespuiting met Tribunil gafeen matige totgoedebestrijding van de opslagplanten en een gemiddelde
zaadopbrengstverhoging van 70 kg per ha (opbrengstniveau bij geen opslagbestrijding 1.700 kg
per ha).
In éénproef oplichte grond leidde de bespuitingtot
een daling van de zaadopbrengst; daar waseen
dosering van5 kgTribunil perhablijkbaar te hoog.
Een stikstofbemesting indeherfst leidde niet tot een
significant hogere zaadopbrengst.
Er bestond geen samenhang tussen de dichtheid
aan opslagplanten en de zaadopbrengst. Deopbrengsteffecten van Tribunil hangen vermoedelijk
samen met deeffecten van dit herbicide opdeoude
spruiten.
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Veldbeemdgras
In zeven veldbeemdproeven werden diverse behandelingen metmaaien/branden uitgevoerd aldan niet
gecombineerd met een vroege (augustus/september)
of late (eerste helft oktober), eengedeelde of gereduceerde late stikstofbemesting.
Het spruitbestand voor en nadewinter endepluimdichtheid werd veel sterker door maaien/branden
beïnvloed dan door de stikstofbemesting indeherfst.
Maaien verhoogde ten opzichte van onbehandeldde
zaadopbrengst met 50tot950kilogram perha.Met
name twee of driemaal kort cirkelmaaien of maaien
met de maaibalk gaf een goed resultaat. Het éénmaal maaien en afvoeren van het gras bleef ten
opzichte van deze objecten iets achter. Brandenmet
een propaangasbrander leidde niet tot een interessante meer-opbrengst.
De positieve effecten van maaien op de zaadopbrengst lijken voor eendeel samen te hangen met
het verhogen vande spruitdichtheid voor de winter
en het verkorten van delengte van debladschede in
het najaar.
Er werden geen significante effecten vande wijze
van stikstofbemesting gevonden. Een late gift (eerste
helft oktober) lijkt desondanks wat beter dan een
eerdere gift.

Roodzwenkgras
Bij vijf proeven met roodzwenkgras werden eveneens diverse behandelingen met maaien/branden
uitgevoerd al dan niet gecombineerd metgeen, een
vroege (eind juli) ofeen late stikstofbemesting (sep-
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tember/oktober). Deopbrengst bij het onbehandelde
object bleef veelal achter bijde objecten waar werd
gemaaid of gebrand. De gemiddelde opbrengstverhoging als gevolg vantweemaal hoog cirkelmaaien
bedroeg 60 en van éénmaal maaien en afvoeren van
het gewas 100 kg per ha (opbrengst niet maaien
1.150 kg perha). Branden met een propaangasbrander leidde niet tot een interessante meeropbrengst.
De stikstofbemesting had geen duidelijk effect op de
zaadopbrengst; evenmin wasdat het geval met het
tijdstip van een dergelijke bemesting.
Er was geen duidelijke samenhang tussen deverzamelde gewasparameters ende zaadopbrengst. Wel
was delegering indegemaaide objecten wat geringer dan inhet onbehandelde object.
Mede alsgevolg van debeperkte waarnemingendie
met name in de eerste proefjaren werden gedaan
zijn de opbrengsteffecten, die door de onderzochte
teeltmaatregelen werden veroorzaakt, niet goed te
verklaren. Voor meer inzicht is verder onderzoek in
deze complexe meerjarige gewassen noodzakelijk.
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Herfstbehandeling vanroodzwenk- en veldbeemdzaadgewassen op zandgrond
Autumntreatment ofredfescue andsmooth-stalked meadowgrassseedcropsonsandysoil
ir. G.E.L. Borm, PAGV

Inleiding

60 kg per ha.

Roodzwenk en veldbeemd voor zaadproduktie worden vooral inhetZuidwesten van Nederland geteeld.
Aan heteind van detachtiger jaren ontstond belangstelling omdeze grassoorten ookopzandgrondente
gaan verbouwen. Het landbouwkundig onderzoek
aan deze grassoorten was nagenoeg volledig op
kleigrond uitgevoerd (onder andere Borm, 1993;
Borm enMeijer, 1987).
Maaien en stikstof aanwenden in de herfst zijnbelangrijke teeltmaatregelen indegraszaadteelt. Inhet
kader van hetonderzoeksproject 46.4.09 werd nagegaan watdezaadproduktie endeoptimale herfstbehandeling is van roodzwenk- en veldbeemdgewassen op zandgrond.
In dit artikel wordt slechts beknopt verslag gedaan
van het onderzoek. In PAGV-verslag nr. 179ishet
onderzoek uitgebreid beschreven.

Maaien na oogst dekvrucht
- niet
- één maal (eerste helft oktober)
- twee maal (eerste helft september en eerste helft
oktober)
maaihoogte roodzwenk 5-8 cm enveldbeemd circa2
cm.

Materiaalen methoden
Het onderzoek werd verricht ophumeuze zandgrond
(organische stof-gehalte 4,1-7,4%) in noordoost
Nederland. Erwerden drie proeven met roodzwenken twee proeven met veldbeemdzaadgewassen
uitgevoerd diebestemd waren voor de eerste oogst
en éénmeteenroodzwenkzaadgewas dat bestemd
was voor de tweede oogst. Deze werden alseen
split-plot proef met stikstof alshoofdfactor en maaien
als splijtfactor inviervoud aangelegd.

Proeffactoren en niveau's bij gewassen
bestemdvoordeeersteoogst
Stikstofbemesting na oogst dekvrucht
- geen
- vroeg (begin september)
- laat (begin oktober)
hoogte gift roodzwenk 45 kg per ha en veldbeemd

Proeffactoren en niveau's roodzwenk bestemdvoordetweedeoogst
Stikstofbemesting na deeerste oogst
- geen
- vroeg (eind september)
- laat (eind oktober)
hoogte gift 60kgper ha.
Maaiennaeerste oogst
- één maal enafvoeren gras (begin oktober)
- twee maal (begin en eind september)
- drie maal (begin eneind september enbegin oktober).
Het roodzwenk was van hettype met forse uitlopers,
het veldbeemd vanhetgrasveldtype. In de proeven
die bestemd waren voor de eerste oogst wasbij
twee van de drie roodzwenkproeven en in beide
veldbeemdproeven het gras in de dekvrucht landbouwerwten gezaaid. In één roodzwenkproef wasde
dekvrucht zomergerst. De roodzwenkproeven die
bestemd waren voor de eerste oogst kregen inhet
voorjaar eenstikstofbemesting vancirca 70 kg per
ha;develdbeemdproeven werden bemest met 95 kg
stikstof per ha. De proef met overjarig roodzwenk
kreeg inhet voorjaar 100 kg stikstof per ha.
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Tabel58. Invloed herfstbehandeling opzaadopbrengst roodzwenkbestemdvoor deeersteoogst(kgper ha)(gemiddeldedrieproeven).

stikstof

niet

geen
vroeg
laat

862 cd
740 a
773 ab

cirkelmaaien
éénmaal
964 e
818 bc
877 cd

tweemaal
999 e
880 cd
901 de

(LSD 0,05 <-»N,61,N*M74)

Tabel59.

Invloedherfstbehandeling opzaadopbrengstveldbeemdbestemd

voordeeersteoogst(kgperha)(gemiddeldetweeproeven).
cirkelmaaien
éénmaal

niet

stikstof
geen
vroeg
laat

1022 ab
1083 ab
1098 abc

1020 a
1118 ab
1158 abc

tweemaal
1110 bc
1241 c
1206 bc

(LSD 0,05 <->N, 97, N*M 148)

Tabel 60.

Invloedherfstbehandeling opzaadopbrengst roodzwenk bestemd

stikstof
geen
vroeg
laat

éénmaal+afvoeren
1233 bc
1093 ab
1155 ab

voordetweedeoogst (kgper ha)(éénproef).
(cirkel)maaien
tweemaal
1296 bed
1077 a
1193 ab

driemaal
1358 d
1280 bed
1345 cd

(LSD 0,05, <->N, 100, N*M 145)

Resultaten
De gemiddelde zaadopbrengsten van de proeven
zijn voor de roodzwenk- en veldbeemdzaadgewassen die bestemd waren voor de eerste oogst vermeld inde tabellen 58en59en voor hetroodzwenkzaadgewas dat bestemd wasvoor detweede oogst
in tabel 60. Opbrengsten die gevolgd worden door
verschillende letters zijn betrouwbaar verschillend (a
= 0,05).
De zaadopbrengst vanroodzwenk datbestemdwas
voor de eerste oogst lagopeenredelijk niveau.De
zaadopbrengst van hetniet gemaaide, vroeg bemeste object was hetlaagst endievan deniet bemeste
objecten dieéénof tweemaal werden gecirkelmaaid
het hoogst.
De zaadopbrengst van veldbeemd datbestemdwas
voor de eerste oogst lagop eengoed niveau.Het
object datindeherfst niet werd bemest enéénmaal
werd gecirkelmaaid, hadde laagste zaadopbrengst
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en het object dat vroeg werd bemest en tweemaal
werd gecirkelmaaid, haddehoogste zaadopbrengst.
De zaadopbrengst vanroodzwenk datbestemdwas
voor de tweede oogst lagopeenhoog niveau.Het
object datvroeg inde herfst werd bemest entweemaal werd gecirkelmaaid, had de laagste zaadopbrengst. Het object datindeherfst niet werd bemest
en driemaal werd gecirkelmaaid had de hoogste
zaadopbrengst.

Discussie
Indeteelthandleiding voor graszaadgewassen wordt
geadviseerd roodzwenk metforse uitlopers eenstikstofgift van30kgperhate geven nadeoogstvan
de dekvrucht erwten envan30-45 kgperhabij de
dekvrucht granen; bijveldbeemd isdit45 respectievelijk 60kgperhaenvoor overjarig roodzwenk4560 kgperha(Vreeke; 1988). Verder wordt hierinde

aanbeveling gedaan omde stikstof zo kort mogelijk
na de oogst vande dekvrucht te geven en omzo
kort mogelijk nadeoogst van de dekvrucht wintertarwe te cirkelmaaien. Deze adviezen zijn grotendeels
gebaseerd oponderzoek op kleigrond.
Op grond vande indit project verkregen resultaten
lijkt een stikstofbemesting in de herfst op humeuze
zandgronden een negatief effect te hebben opde
zaadopbrengst van zowel roodzwenk datbestemd is
voor de eerste als tweede oogst. Bij veldbeemd
bestemd voor deeerste oogst komt hetresultaatwel
overeen met hethuidige advies.
Zowel voor roodzwenk bestemd voor de eerste en
tweede oogst als voor veldbeemd bestemd voor de
eerste oogst leidde frequenter maaientoteen hogere
zaadopbrengst. Dit correspondeert met het beeld
van destikstofbemesting bijde roodzwenkgewassen
dat hetbeperken vande grasmassa voor dewinter
positief isvoor de zaadopbrengst.
Als gevolg van een ruimer stikstofaanbod indenazomer en herfst op humeuze zandgrond in vergelijking
met kleigrond door eensterkere mineralisatie (mondelinge mededeling Titulaer) hebben de gewassen
op zandgrond deneiging zich voor de winter sterkte
ontwikkelen. Daar komt nogbij dat de dekvruchten
erwten en zomergerst vroeger worden geoogstdan
de dekvrucht wintertarwe, watde ontwikkelingskansen verder vergroot.

Conclusies
- De gemiddelde zaadproduktie van roodzwenk en
veldbeemd op humeuze zandgrond is redelijk tot
goed.
- Eenstikstofbemesting in de herfst heeft opzandgrond eennegatief effect opdezaadproduktievan
roodzwenkgewassen (type forse uitlopers), die
bestemd zijn voor de eerste en tweede oogst. Voor
veldbeemd is eenstikstofgift begin september wel
positief.
- Tweemaal cirkelmaaien bij roodzwenk- en veldbeemdgewassen die bestemd zijn voor de eerste
oogst en driemaal cirkelmaaien bij roodzwenkgewassen voor de tweede oogst leidt op zandgrond
tot een gewasstructuur die resulteert indehoogste
zaadopbrengst.
- Veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen dienen

opzandgronden kort de winter integaan.

Samenvatting
In aansluiting op het onderzoek dat eerder op kleigrond werd uitgevoerd, is onderzocht hoede herfstbehandeling vangraszaadgewassen van roodzwenk
(forse uitlopers) en veldbeemd op zandgrond dientte
worden uitgevoerd.
Een stikstofbemesting inde herfst lijkt zowel bij een
roodzwenkgewas datbestemd isvoor een eersteals
tweede oogst ophumeuze zandgrond ongewenst.Bij
veldbeemd bestemd voor deeerste oogst leiddeeen
stikstofbemesting die begin september werd gegeven
tot de hoogste zaadopbrengst.
Tweemaal cirkelmaaien indeherfst voorafgaandaan
de eerste zaadoogst leidde bij zowel veldbeemdals
roodzwenk tot het beste resultaat. Bij roodzwenk
bestemd voor detweede zaadoogst was ditnadriemaal cirkelmaaien.
Op humeuze zandgrond kan een redelijk tot goed
opbrengstniveau van veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen worden gerealiseerd.
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Summary
As a follow-up toearlier research conducted onclay
soil, research wascarried outinto howgrass-seed
crops of creeping red fescue and smooth-stalked
meadow grass should be treated in autumn onsandy
soil.
Nitrogen application inautumn appears tobe undesirable ina redfescue crop intended foreither a first
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orsecond seed harvest on humoussandysoil. In the
smooth-stalked meadow grass. In the case of red
case of smooth-stalked meadow grass intended for
fescue intended for the second seed harvest, best
thefirstseedharvest, nitrogengiven at thebeginning
results were achieved by rotary mowing threetimes,
of September led to the highest seed yield. Rotary
On humous sandy soil, it is possible to achieve a
mowing twice in autumn prior to the first seed harreasonable to good yield of red fescue and smoothvestled to thebest result inboth red fescueand
stalked meadowgrass crops.
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Invloed stro-management na eerste oogst Engels raaigras
(Loliumperenne) en herfststikstofbemesting op tweede oogst
Post-harvestresidumanagementeffects onseedyieldofperennialryegrass
ing. J.G.N.Wander, PAGV en ing. E.Th.J. Schouten,ROC Prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve
werd het stro verspreid en vervolgens verbrand.
Object Fwerd hetzelfde behandeld alsobject C met
dit verschil datbijhetgangbare maaien inseptember
het gras werd afgevoerd.
De proeven werden aangelegd alsgewarde blokkenproeven inviervoud. In 1990, 1991 en 1992 werden
proeven aangelegd in de omgeving vanROCRusthoeve te Colijnsplaat (Zeeland) enin 1991, 1992en
1993 werden proeven aangelegd indeomgevingvan
ROC Prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf (Noord-Holland).
Intabel 62zijn per proef dedata vermeld waaropde
behandelingen zijn uitgevoerd. Bij het object hakselen werden de strodeeltjes in lengtes van ongeveer 3tot7cm versnipperd.
In afwijking vande overige proeven, werd in proef
RH-1990 object Aop21 juli 1989 gebloot. In dezelfde proef werd als vroege stikstofgift geen 45 maar
30 kgNperha gestrooid.
Bijdeproeven uitgevoerddoor ROC Van Bemmelenhoeve werd het stro niet goed verspreid door de
hakselaar. Op object Fwerd met hetmaaien voorde
grasdrogerij eind september ookhetstro grotendeels
meegenomen. Opde objecten B, C en D bleef het
stro echter langdurig slecht verdeeld liggen. Van
oogstjaar 1991 is niet bekend hoehetstro verdeeld
was enofhetstro later alsnog verspreid werd. Vooral voor oogstjaar 1992, maar ook voor oogstjaar
1993 lag hetstro nahethakselen op zwaden. Voor

Inleiding
Door de lage stro-prijzen vande laatste jaren is het
persen en afvoeren van graszaadstro vaak niet
rendabel. Achterlaten vanhet stro ophet landzou
echter een negatief effect kunnen hebben opdevolgende graszaadoogst. Het stro kan een verstikkende
laag voor het graszaadgewas vormen. Verbranden
van hetstro wordt niet aanvaardbaar geacht vanwege de nadelen voor hetmilieu ende verkeersveiligheid. Goed hakselen en verdelen van het stro zou
wellicht eengoede oplossing kunnen zijn. Vooreen
snelle vertering van hetstro kan hetnodig zijn omde
stikstofbemesting in de herfst aan te passen. De
effecten vanstro-management envan herfststikstofbemesting opdegewasgroei, dezaadopbrengst,het
duizendkorrelgewicht en de kiemkracht van Engels
raaigras zijn inzes proeven onderzocht.

Proefopzet en uitvoering
In tabel 61 isperobject debehandeling van hetstro
en de stikstofbemesting in de herfst weergegeven.
Op object A werd het stro zoals gebruikelijk afgevoerd, waarna een stikstofbemesting volgens het
oude advies volgde. Op deobjecten B,CenDwerd
het stro gehakseld, waarna op object C een extra
stikstofgift opeen vroeg tijdstip volgde. Op objectE

Tabel61. Objectenperproef indeonderzoekbarenopdeROC'sRusthoeveenProf.DrJ.M.van Bemmelenhoeve
stof-

A
B
C
D
E
F

N-gift

1990

behandeling

aug.

sept.

afvoeren
hakselen
hakselen
hakselen
verbranden
hakselen+afvoeren

0
0
45
0
0
45

45
45
45
0
45
45

1992

1991

RH

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

-

X

X

X

X

X

X

-

BEM

RH

1993

RH

BEM

BEM
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Tabel 62. Data uitvoering strobehandeling en stikstofbemesting.
1990

1991

RH

RH

1993

1992
BEM

RH

BEM

BEM

afvoeren stro

A

18-07

08-08

29-08

19-08

04-09

19-08

hakselen

B,C,D,F

21-07

09-08

29-08

19-08

21-08

18-08

verbranden

E

18-07

afvoeren
stikstof vroeg

F
CF

21-07

09-08

29-08

stikstof normaal

A,B,C,E,F

21-09

26-09

18-09

oogstjaar 1992 werd hetstro verspreid inmaart 1992
en voor oogstjaar 1993 op26oktober 1992.Ook het
maaisel vanhetmaaien eind september werd in de
proeven van de Van Bemmelenhoeve niet goed
verspreid. Opde objecten A enE lagen er enkele
maanden later nog duidelijke strookjes. Opdeobjecten B, C enDwasdit minder omdat de grasgroei
geringer was.
In 1991werd op de Van Bemmelenhoeve destikstofbemesting inseptember over degehele proef uitgevoerd twee dagen voordat opobject Fhetgras werd
gemaaid +afgevoerd.

29-08

04-09

19-08

20-09

25-09

24-09

21-08

04-09

27-08

17-09

25-09

24-09

vantezien.
Object D(geen herfst-stikstofbemesting) ontwikkelde
zich indeherfst en hetvoorjaar minder goed dan de
andere gehakselde objecten. Eennadelig neveneffect hiervan isdat zaadopslag meer kans krijgt omte
ontwikkelen.
In hetvoorjaar van1991 en1992 werd devoorraad
minerale bodem-stikstof bepaald inde proevenvan
Rusthoeve. In 1991 werden geen verschillen tussen
de objecten gevonden. In 1992 werd bijobject C (45
+ 45)15 kgNperhameer gemeten dan bijobjectD
(ON).
In de proeven van Rusthoeve werd jaarlijks de
spruit- en aardichtheid bepaald. In 1991konde
spruitdichtheid niet omgerekend worden ineenaantal perm 2 omdat debemonsteringsmethode nietbekend is.Alleen in1991werd despruitdichtheid (tabel
64) significant beïnvloed. Opobject Cwasdedichtheid betrouwbaar lager danopobject A.Despruitdichtheid vanalle gehakselde objecten lagin 1991
en 1992 lager ofgelijk aan hetobject afvoeren(A).
Het percentage dikke spruiten werd bijde gehakselde objecten met normale ofextra stikstofgift (B en C)
iets verhoogd (niet significant).
Het aantal aren perm 2werd ingeen van deproefjaren significant beïnvloed (tabel 65). Ook het aandeel

In tabel 63zijn enkele relevante proefveldgegevens
opgenomen. De rassen behoren alle tot het grasveldtype. In de proef RH-1990 werd object D niet
gemaaid;deoverige objecten wel.

Resultaten
Indeproeven vanRusthoeve groeide hetgras in de
herfst goed door het gehakselde stro heen. Inde
proeven van deVan Bemmelenhoeve stikte hetgras
bovengronds onder hetzwad vangehakseld stro. In
het voorjaar was hier echter geen schadelijk effect
Tabel63. Proefveldgegevens.
1990

1992

1991

1993

RH

RH

BEM

RH

BEM

BEM

% afslibbaar

30

33

31

26

27

27

ras

Numan

Elka

Barclay

Cartel

Mondial

Barclay

rijenafstand cm

-

10

12V4

10

12V4

12V4

06-08-1990

04-08-1990

16-08-1991

-

03-08-1992

19-09-1990
182

20-09-1990

17-09-1991
182

25-09-1991

24-09-1992

180

190

dorsdatum 1 e jaars
maaidatum
kg N/ha voorjaar

21-09-1989
105

156

Tabel 64.

2
2
Spruitaantalper m in 1990 (30-11-89)en 992(24-3-92) enper50cm in 1991(12-3-92)en
respectievelijk1 mm ir 1991 respectievelijk 1992; Rusthoeve.

N

A
B
C
D
E

afvoeren
hakselen
hakselen
hakselen
verbranden

0
0
45
0
0

percentagespruitendikker dan2

% > 2 mm

spruitaantal

45
45
45
0
45

1990

1991

7200

64
55
44
56

7400

-

LSD(a=0,05)

6400

-

1400

18

1992

% > 1 mm

1991

1992

12400
10600
10400
12400

26
35
33
29

60
64
63
54

3600

13

14

Tabel65. Arenperm2enberekendpercentagearenperspruit(relatief in 1991);Rusthoeve,1990-1992.

N

A
B
C
D
E

afvoeren
hakselen
hakselen
hakselen
verbranden

LSD (a = 0,05)

%aren/spruit

arenperm
1990

1991

1992

1990

1991

1992

0+45
0 +45
45 +45

2380

-

1940
2070
1920
2220

33

0+0

3300
2850
3130
3230

100
100
149
117

19
22
22
22

0+45

2400

-

-

38

-

730

900

720

10

53

2510

van despruiten in november datin 1990 tot aarvorming (percentage aren per spruit) overging enhet
aandeel van de spruiten in maart dat in 1991 en
1992 tot aarvorming overging werd niet significant
beïnvloed. In 1991 werd de lagere spruitdichtheid
van object Cgecompenseerd door een hoog percentage arenperspruit.
Het percentage aren per spruit dikker dan 2mm
werd in 1991 niet significant beïnvloed. Opobject B
was dit percentage ongeveer de helft ten opzichte
van de overige objecten. Dit komt overeen met de
iets lagere aardichtheid op object B. In 1992werd
het percentage aren perspruit dikker dan 1 mmniet
beïnvloed.
In tabel 66 zijn de zaadopbrengsten weergegeven.
Van de gehakselde objecten B,C enDgafhet object metextra stikstofgift (C) gemiddeld de hoogste
en hetobject zonder herfststikstofgift (D)de laagste
opbrengst. Alleen ditverschil was significant. Bijeenzelfde stikstofgift wasde opbrengst bij hakselen(B)
30 kgperha lager dan bijafvoeren (A).

-

34

-

15

Het verbranden van het stro (E) had in1990 en 1991
een duidelijk positief effect opdezaadopbrengst. In
1992werd echter een negatief effect gevonden.
In de drie proeven van de Van Bemmelenhoeve
werd met hakselen enafvoeren (object F)een hogere opbrengst behaald dan met alleen hakselen bij
eenzelfde stikstofbemesting (object C).Dit positieve
resultaat kan samen hangen methetfeit datmet het
afvoeren vanhet gemaaide gras in september ook
het gehakselde stro voor een belangrijk gedeelte
werd opgeruimd.
De berekende zaadgewichten per aar werden niet
significant beïnvloed door de behandelingen,Wel gaf
object D (geen herfststikstofgift) in 1991 en 1992de
laagste zaadopbrengst peraar.
Het percentage schoon zaad werd in het algemeen
weinig beïnvloed. Opvallend isdatmet object E(verbranden) indrie van devier proeven hetlaagste percentage werd behaald. Eenverklaring hiervoor kan
niet gegeven worden.
Deduizendkorrelgewichten zijn weergegeven intabel
67. Met object E(verbranden) werd indrie vande
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Tabel66. Zaadopbrengst inkgperha;RusthoeveenVanBemmelenhoeve, 1990-1993engemiddeldeover 1991t/m1993.

N

A
B
C
D
E
F

afvoeren
hakselen
hakselen
hakselen
verbranden
hakselen/afvoeren

1990

0+45
0+45
45 +45

1991

gemiddeld

BEM

RH

BEM

BEM

2020

1650
1550
1650
1490

1360
1250
1380
1230
1460
1420

1660
1700
1800
1660

1370
1390
1380
1360
1270
1460

770
750
760
750
760
820

1360
1330
1390
1300

128

139

72

1810
2190

LSD (a = 0,05)

1993

RH

0+0
0+45
45 +45

1992

RH

170

200

207

160

-

Tabel67. Duizendkorrelgewicht (g);RusthoeveenVanBemmelenhoeve, 1990-1993.
N

A afvoeren
B hakselen
C hakselen
D hakselen
verbranden
hakselen/afvoeren

0 + 5
0+45
45 +45
0 + 0
0+45
45 +45

1990
RH

RH

1,74

1.43
1,43
1,47
1,30

1,77
1,82

vier jaar het hoogste duizendkorrelgewicht verkregen. Hetpercentage kiemkracht varieerde van 94 tot
98% enwerd niet duidelijk beïnvloed.

Discussie
Een onderzoek, uitgevoerd in de Verenigde Staten
(Young III e.a., 1993), zonder variatie in stikstofbemesting, gaf geen significante opbrengstverschillen
tussen afvoeren vanhetstro enhakselen. Deresultaten waren wisselend, maar hakselen leek inhet
nadeel.
Uit onderzoek vanBorm (1993) is gebleken dat de
gangbare stikstofgift inde herfst op Engels raaigras
bestemd voor een tweede oogstjaar niet rendabelis.
Een gift van 45kgNperhaleverde slechts een niet
significante meeropbrengst van30 kg zaad per ha.
Dit effect komt overeen met het opbrengstverschil
tussen de objecten C (0 + 45) en D (0 + 0). Het
zaadopbrengstverschil tussen deobjecten B(0+ 45)
en C(45+45)van 60kgperhawordt vermoedelijk
niet beïnvloed door de late stikstofgift. Eenvroege
stikstofbemesting nahethakselen van stro lijkt daarmee rendabel. Dankzij deextra stikstofgift werdmet
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1991

1992
BEM
1,71
1,66
1,71
1,67
1,79
1,73

1993

RH

BEM

BEM

1,77
1,83
1.78
1,75

1.55
1,54
1,52
1,53
1,66
1,53

1,59
1,60
1,62
1,58
1,58
1,57

hakselen een vergelijkbare opbrengst behaald als
met afvoeren.
De hoeveelheid verhakseld stro werd ingeen vande
proeven bepaald. Alle proeven werden aangelegdna
de eerste oogst van een grasveldtype. Gemiddeld
wordt hierbij eenstrohoeveelheid van5 à 6ton per
ha geproduceerd. Eenstikstofgift van45 kgperha
komt dus neer op ongeveer 8kgNper ton stro.
In onderzoek in Denemarken (Nordestgaard,1991)
en de Verenigde Staten (Mueller-Warrant, e.a. 1991
en 1992) gafverbranden van hetstro een opbrengstverhoging van 50tot100 kgtenopzichte van afvoeren.
Van de vier proeven, uitgevoerd door de ROC's
Rusthoeve enVan Bemmelenhoeve, werd tweemaal
een duidelijke opbrengstverhoging verkregen door
het verbranden vanhetstro (object E).In éénproef
was er,bijeenzeer laag opbrengstniveau geenopbrengsteffect meetbaar. In éénproef werd zelfseen
opbrengstdaling verkregen. Deze opbrengstdaling
zou veroorzaakt kunnen zijn door tefel verbranden
van het stro.

Conclusies
- De zaadopbrengst van overjarig Engels raaigras
wordt invergelijking met afvoeren van het stro niet
betrouwbaar negatief beïnvloed door hethakselen
van stro vandevorige oogst.
- Een extra stikstofgift van 45kgperhakort na het
hakselen isaanbevelenswaardig.
- De zaadopbrengst en het duizendkorrelgewicht
van overjarig Engels raaigras wordt door verbranden van stro iets (niet significant) verhoogd ten
opzichte van afvoeren ofverhakseien van het stro.
- Afvoeren vanhetgehakselde stro enhet maaisel
in september hadeenpositief effect opde zaadopbrengst tenopzichte vanafvoeren vanhetstro
in augustus.

Samenvatting
In dejaren 1990 totenmet1993 werden demogelijkheden van het verhakseien enhet verbrandenvan
stro nade oogst vaneeneerstejaarsgewas Engels
raaigras {Lolium perenne) opdevolgende oogstnagegaan op de ROC's Rusthoeve en Van Bemmelenhoeve. Het persen en afvoeren van het stro is
vaak niet meer rendabel vanwege de lage stroprijs.
Vooral alsin augustus nahethakselen eenstikstofgift werd gestrooid, bleef de zaadopbrengst opeenzelfde niveau alsmet hetafvoeren van het stro.
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Summary
During theyears 1990to 1993,research was carried
out at Rusthoeve andVanBemmelenhoeve regional
research stations into the possibilities of chopping
and buring straw after harvesting a first year crop of
perennial ryegrass (Lolium perenne) andtheeffects
on thefollowing harvest. Baling andremoving straw
is often nolonger profitable dueto thelowpriceof
straw. When nitrogen was applied in August after
chopping, theseed yield remained atthe same level
as when thestraw was removed.
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Bestrijding vanmeeldauw invezelvlas
Controlofpowderymildewinfibre flax
ing. J.G.N.Wander, PAGV
werden in drievoud aangelegd, in 1990en 1992 als
gewarde blokkenproeven en in 1991als een splitplotproef (tijdstip binnen middel).
De proeven werden aangelegd op of nabij ROC
Rusthoeve te Colijnsplaat, op lichte (1991) dan wel
zware zavelgrond (1990 en1992). Jaarlijks werdhet
ras Ariane gezaaid. De zaaidata waren 14 maart
1990, 27 maart 1991 en 19april 1992. In 1990en
1991 werd 40kgNperhagestrooid. In 1991 wasde
bodemvoorraad stikstof 17 kgperha.In 1992 werd
18kgNperhagestrooid bijeen bodemvoorraadvan
30 kg Nper ha.De bemesting wasdaarmee lager
dan het advies.

Inleiding
Aan het einde van hel groeiseizoen van vezelvlas
wordt vaak een aantasting door deechte meeldauwschimmel Oidium Uni Skoric geconstateerd. De
schimmel is verwant aande meeldauwschimmel in
wintertarwe. Hetisniet bekend ofdeschimmel schadelijk is voor de opbrengst of kwaliteit vanhet gewas. Omdat deaantasting pasaanhetbegin van de
afrijping optreedt en slechts oppervlakkig aanwezig
is, wordt geen ernstige schade verwacht. Aantasting
wordt vooral gevonden in zware gewassen enna
enkele regenbuien. Erzijn geen middelen toegelaten
voor bestrijding van deschimmel. Ommeer teweten
te komen over deschadelijkheid vandeschimmelen
over de bestrijdingsmogelijkheden werd in 1990
onderzoek gestart.

In 1990werden de bespuitingen op 19 juni uitgevoerd bijhetoptreden vande eerste meeldauwaantasting. Het gewas was toen vrijwel uitgebloeid. In
1991 werden deeerste bespuitingen (17juni) alvoor
de bloei uitgevoerd. Ophet tweede tijdstip (11juli)
was het gewas bijna uitgebloeid. De meeldauwaantasting is vermoedelijk halverwege detwee spuittijdstippen opgetreden. In 1992 werd deeerste bespuiting (T1)uitgevoerd op23juni kort nadat de eerste
symptomen vanmeeldauw waren geconstateerd.De
eerste symptomen werden gevonden na enkele
zware regenbuien. Op 29 juni werd de bespuiting
vanT2uitgevoerd.Ophet object zwavel (niet toege-

Proefopzet enuitvoering
Intabel 68zijn degespoten middelen perspuittijdstip
weergegeven. De middelen hebben geen van alle
toelating voor toepassing in vlas. Vande middelen
chloorthalonil envinchlozolin is in andere gewassen
geenwerking tegen meeldauw bekend.Deproeven
Tabel68. Gebruikte middelen endosering pertoepassing inkgofliter per ha.
1991
werkzame stof1'
chloorthalonil
prochloraz
vinchlozolin
propiconazool
triadimenol
fenpropimorf
pyrifenox
zwavel +uitvloeier (3x)
iprodion
fenpropimorf + iprodion
onbehandeld
1

T1

T2

1

2
1

2
1

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

0,5

X

' Demiddelen zijn niet toegelaten voor toepassing invlas.
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1992

1990

X

T1

T2

1
1
1
1

1
1
1
1
5 + 0,1
1
1+ 1
X

Tabel69. Visuele schatting van deaantasting door meeldauw (10 =geen aantasting, 1=zeer zware aantasting), gemiddelde van 2,11
en 17juli 1990en30juli1991.
1991
object1'
chloorthalonil
prochloraz
vinchlozolin
propiconazool
triadimenol
onbehandeld
11

1990

T1

T2

7
5
5
7

5
6

8
9

•

10
9

-

5

Demiddelenzijnniettoegelatenvoor toepassingir

object1'

T1

fenpropimorf
propiconazool
pyrifenox
triadimenol
zwavel +uitvloeier
iprodion
fenpropimorf +iprodion
onbehandeld
LSD(a=O,05)

26
26
32
32

3
vlas.

Tabel70. Hoogteopgeschoond stengeldeel,hoogte
1992.

1

-

9
9

totwaaropbladgeel

opgeschoond
T2

37
34
29
36
39
40
37
38
8

senhoogtetot

waarmeeldauwaantastingwerdgevonden(cm),

geel

meeldauw

T1

T2

T1

T2

45
45
50
50

57
52
55
58
55
55
50

52
58
49
52

64
61
60
60

66
15

62
66
62
70
16

' Demiddelenzijnniettoegelatenvoor toepassing invlas.

laten) werd deze bespuiting herhaald op2en 8juli.

Resultaten
In 1990 werd deaantasting door meeldauw op2,11
en 17juli visueel geschat. In 1991 gebeurde ditop
30juli. De resultaten zijn weergegeven intabel 69.
In 1992werd op 7 juli aan 15 planten per veldje
bepaald hoever de stengel was opgeschoond (blad
had laten vallen), tot welke hoogste het blad geel
was entotwelke hoogte aantasting door meeldauw
aanwezig was(tabel 70). Deaantasting werd alleen
op deblaadjes gevonden; destengel endebol werden niet aangetast. Bijbespuiting opheteerste tijdstip werd een lagere aantasting verkregen danbij
bespuiting ophet tweede tijdstip.
In 1991en 1992 werd met geen vande middelen
een hogere ongerepelde of gerepelde stro-opbrengst
behaald dan bij onbehandeld (tabel 71). Ookhet
percentage lint in 1990 enhetpercentage lint en de

lintopbrengst in1991werden niet wiskundig betrouwbaar beïnvloed door de behandelingen. Dezaadopbrengst (tabel 71)wasin 1992 bij geen vande middelen hoger dan bijonbehandeld. Hetduizendkorrelgewicht werd jaarlijks bepaald. De verschillen in
duizendkorrelgewicht tussen deobjecten waren zeer
klein.

Conclusies
Geconcludeerd kanworden dat een meeldauwbestrijding in vezelvlas niet zinvol is. De schade veroorzaakt door meeldauw is vermoedelijk zeer gering.
Ondanks enkele positieve effecten van behandelingen op de snelheid van afrijping en de mate van
aantasting werden de stro- en zaadopbrengst niet
verhoogd. Ditis niet verwonderlijk, omdat deschimmel pas laat inhetgroeiseizoen tijdens deafrijpingsfase toeslaat. De aantasting werd alleen op de
blaadjes gevonden,destengel endebol werden niet
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Tabel71. Opbrengstgerepeldstro (tonperha)in 1991en 1992,percentagelint in1990enzaadopbrengst (kgperha) in1992.
gerepeld
1992

1991
object1'
chloorthalonil
prochloraz
vinchlozolin
propiconazool
triadimenol
fenpropimorf
pyrifenox
zwavel
iprodion
fenpropimorf + iprodion
onbehandeld
LSD(a=0,05)
1)

T1

T2

7,7
8,0

7,7
8,5

8,1
8,0

8,3
8,1

-

-

•

-

8,4
0,9

Tï

T2

-

.
-

7,7
7,5
7,8
7,5

-

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

%lint
1990

26
24
25
26

25
2

zaadopbre igst
1992

T1

T2

-

-

1550
1490
1380
1540

1510
1530
1500
1570
1480
1570
1600

1500
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aangetast.

Samenvatting
In dejaren 1990 totenmet1992 werd ophet ROC
Rusthoeve te Colijnsplaat heteffect vanenkele fungiciden opdeaantasting door meeldauw (Oidium Uni
Skoric) endeopbrengst nagegaan. Deschimmel valt
in het gewas aan het einde van het groeiseizoen,
vooral inzware gewassen ennaenkele regenbuien.
Voor de bestrijding zijn geen middelen toegelaten.
Ondanks effecten op de schimmel werden geen
opbrengsteffecten verkregen. Eenbestrijding isdus
nietzinvol.
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Summary
During theperiod 1990 to 1992, research was carried out at Rusthoeve regional research station at
Colijnsplaat into theeffect ofa number offungicides
on damagebymildew (Oidium Uni Skoric) and on the
yield. The crop is attacked bythefungal infectionat
the endofthe growing season, particularly inheavy
crops and after several rainfalls.
No chemical agents arepermitted to control this.In
spite of effects on the fungal infection, no effects
were achieved with regard to the yield. There is
consequently nopoint in carryingout treatment.

Stikstofbemesting engroeiregulatie bij vezelvlas opveenkoloniale grond
Nitrogen application andgrowthregulation infibreflaxon peaty-soil
ing. K.H. Wijnholds, ROC 't Kompas
Natasja, gezaaid ineenhoeveelheid van 120 kg per
ha. De voorvrucht was zetmeelaardappelen.
Stikstof werd toegediend opdrie niveaus (NO=0, N1
= 30enN2=60kgNperha)kort voor hetzaaien.
Groeiregulatoren werden ingezet bij een gewaslengte
van circa 10 cm; in 1992en 1993 vond bij twee
objecten (G3en G4)een tweede bespuiting plaats
bij circa 20 cm gewaslengte. Eenoverzicht van de
toegepaste groeiregulatoren is vermeld in tabel72.
Zowel ethefon als het combinatieprodukt chloormequat/ethefon hebben een toelating invlas.

Inleiding
In de regio Noordoost-Nederland was dankzij de
steunmaatregelen voor vezelvlas vanuit de EG(nu
EU), sprake vaneenvrij sterke uitbreiding van het
areaal in dejaren 1989 tot 1992. Deteelt vanvlas
op de lichte grond riep echter nogal watvragen op
met betrekking totdestikstofbemesting enmet name
de inzet van groeiregulatoren. Een lage bemesting
geeft een lagere opbrengst; een iets tehoge bemesting vergroot echter het risico van legering met als
gevolg een lage zaadopbrengst enverlies van kwaliteit vanhetgeoogste zaaizaad endevezel (Anonymus, 1985). In de praktijk werd uitgegaan van een
bemesting van0 tot maximaal 50 kg N per haen
van toepassing vaneen groeiregulator op percelen
met eenrijke bodemvoorraad. Meer inzicht omtrent
deze teeltfactoren was geboden. In 1991, 1992 en
1993 werd onderzoek uitgevoerd. De resultaten
daarvan zijn inditartikel samengevat.

Enkele gegevens omtrent perceelsomstandigheden
en het gewas zijn samengevat intabel 73.

Resultaten
Bij de weergave vande resultaten wordt eerst per
jaar de gewasontwikkeling beknopt weergegeven.
Nadien wordt nader ingegaan opdediverse gewasen opbrengstaspecten.

Proefopzet

Gewasreacties

Gekozen is voor eensplit-plotproef metde stikstoftrappen als hoofdfactor en de toepassing van een
groeiregulator als splitfactor. Hetraswas steeds

1991
Het aantal planten bedroeg gemiddeld 1273 per m 2 ;

Tabel72. Spuitdatavandeobjectengroeiregulatieindejaren 1991,1992en 1993.
groeiregulatie
GO
G1

G2
G3
G4

werkzame stof
geen groeiregulator
1 l/haethefon +
150 ml/ha citowett
3 l/hachloormequat/ethefon+
150 ml/ha citowett
0.5 l/haethefon +
150 ml/ha citowett
1.5 l/hachloormequat/ethefon+
150 ml/ha citowett

spuitdata van de verschillende objectenin
1992
1991

de verschillende jaren
1993

12/6

21/5

-

11/5

-

12/6

21/5

-

11/5

-

-

21/5

en

2/6

11/5

en

24/5

21/5

en

2/6

11/5

en

24/5

•
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Tabel73. Perceels-engewasgegevensoverdejaren 1991,1992en1993.
1991
%org. stof
pH-KCL
Pw-getal
K-getal
N-mineraal(laag0-30)
zaaidatum
oogstdatum

1992

1993

13.7

12.5

5.2
53
19

4.8
41
5

11.3
5.0
43
14

16 kg
12april
26augustus

16,2 kg
24april
28juli

9april
12augustus

opbrengst. Door de grote hoeveelheden neerslag in
de tweede helft vanhetseizoen trad legering op bij
het hoogste stikstofniveau. Deze legering is niet
verminderd door de toepassing van groeiregulatie.
De opbrengst isnetalsin 1992 bepaald door machinale pluk van 22.5m2-veldjes;vervolgens is gedorst
in een stationaire dorsmachine.

de planten waren regelmatig verdeeld over hetveld.
Het optimum voor vezelvlas wordt beschouwd tezijn
1800 tot 2000 planten per m2. Stikstof maakte het
gewas duidelijk langer in het begin van de groei.
Toepassing van groeiregulatoren gafenige verkorting
van het gewas; van versteviging was echter nauwelijks sprake. De opbrengst is bepaald aan m2veldjes diehandmatig zijn geplukt envervolgens zijn
gedorst ineen stationaire dorsmachine.
1992
Het aantal planten wasnogal watlager dan in 1991
en bedroeg gemiddeld 864 perm 2 ;zestonden regelmatig verdeeld over hetveld. Stikstof had nauwelijks
effect opdegewaslengte. Detoepassing vangroeiregulatoren indevolle dosering gaf meer verkorting
van het gewas dande gesplitste toepassingen. De
opbrengst is bepaald door machinale pluk van 22.5
m2-veldjes; vervolgens is gedorst in een stationaire
dorsmachine.
1993
Het aantal planten was erg onregelmatig enbedroeg
gemiddeld 667per m 2 .Als gevolg van nachtvorstschade was de spreiding zeer groot, van 280tot
1480 planten perm 2 .Dit heeft grote invloed gehad
op de beoordelingen en ook op de uiteindelijke zaad-

Legering
Legering isdebepalende factor voor zowel dezaadals devezelopbrengst endemogelijkheden van een
vlotte oogst. Deeffecten vande N-bemesting en de
inzet van groeiregulatoren zijn vermeld intabel 74.
Uit tabel 74kanworden afgeleid, dater meer legering optrad bijN2 dan bijNO.De inzet van groeiregulatie verminderde de legering enigszins. Met name
chloormequat/ethefon éénmalig toegepast (G2) in de
normale dosering waseffectief. In 1991 gaf chloormequat/ethefon (G2) de meeste verkorting en de
minste legering, terwijl de toepassing van ethefon
(G1) weinig verkorting ennauwelijks minder legering
gaf dan onbehandeld. In 1992 gaf ethefon (G1)duidelijk meer verkorting dan chloormequat/ethefon

Tabel74. Effecten opdelegering van hetgewas,weergegeven als percentage platte legering kortvoor de oogst indejaren 1991,1992
en 1993bijdrie N-giften.

N-trap

groeiregulatie

GO

G1

G2

G3

G4

gemiddeld

23
33
34
30

5
23
41
23

0
4
17
7

10
20
37
22

10
20
33
21

NO
N1
N2

LSDN-trap= 13%
LSDgroeiregulatie =9%
LSDgroeiregulatie xN-trap=20%,bijvergelijking binnen N-trap16%.
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gemiddeld

10
20
32
21%

(G2). Legering trad als gevolg vande droge zomer
zelfs bijeen gift van 60kgNniet op. In 1993 hadde
toepassing van groeiregulatie geen invloed op de
legering. Delengte van hetgewas kan naastde
stevigheid eenrol spelen bijhet optreden vanlegering. In de tabellen 75 en 76isde hoogte van het
gewas weergegeven bijdeverschillende groeiregulatoren enstikstoftrappen.
In juni (tabel 75)washet gewas langer bij het gebruik van meer stikstof. BijN2gingen dekopjesvan
de planten naar beneden hangen, zodat het gewas
iets korter leek. Detoepassing vangroeiregulatiein
de vorm vandegesplitste toepassing van ethefon
•(G3) en chloormequat/ethefon (G2en G4)gaf een
significante verkorting van het gewas. In augustus
(tabel 76)was het effect vanstikstof opde lengte
niet meer aanwezig. De effecten van degroeiregulatie waren duidelijker dan in juni. Toepassingvan
ethefon (G1en G3) gaf iets minder verkorting dan
chloormequat/ethefon (G2 en G4).

Zaadopbrengsten
De effecten vandeonderzochte teeltfactoren (stik-

stof en groeiregulatie) zijn weergegeven intabel 77.
Uit deze tabel valt afteleiden dat de opbrengstenbij
het gebruik van chloormequat/ethefon (G2en G4)
gemiddeld iets hoger waren. Stikstof heeft gemiddeld
een geringe invloed opdezaadopbrengst. Vooral
door hetoptreden van legering bijdehogere stikstoftrappen werd deopbrengst fors verlaagd. Deze legering isniet geheel tevoorkomen door detoepassing
van een groeiregulator.

Vezelopbrengsten
Uit de opbrengstgegevens vandestengel kongeen
invloed vande N-bemesting noch vandegroeiregulatoren worden vastgesteld. Dekwaliteit vanhetlint
werd bijeenN-gift van 30kgperhavastgestelden
de gegevens zijn vermeld intabel 78.
Uit deze tabel valt afte leiden datde kwaliteitvan
het lint bijdeobjecten G2 en G4 (chloormequat/ethefon) significant beter zijn danobject G3(2maal Vz
liter ethefon); ditgold net niet ten aanzien van de
objecten GO(onbehandeld) en G1 (1liter ethefon).

Tabel75. Lengtevanhetgewasincm,gemeteninjunigemiddeldoverdejaren 1991,1992en1993.
N-trap

groeiregulatie

GO

G1

G2

G3

NO

60

60

58

N1

64

63

62

N2

64

60

63

61

gemiddeld

G4

gemiddeld

60

59

59

61

62

62

60

61

60

61

60

61

60

61

LSD N-trap =2 cm
LSD groeiregulatie =2 cm
LSD groeiregulatie x N-trap =4cm, bij vergelijking binnen N-trap 3 cm
gemiddeld over de jaren 1991 1992 en 1993.

Tabel 76. Lengte van het gewas incm, gemeten inaugustus, kort voor de oogsten
N-trap

groeiregulatie

GO

G1

G2

G3

G4

gemiddeld

NO

58

57

53

56

55

56

N1

58

58

55

57

56

57

N2

57

56

53

56

55

56

58

57

54

56

55

56

gemiddeld
LSDN-trap=4cm
LSDgroeiregulatie=2 cm

LSDgroeiregulatiexN-trap=6cm,bijvergelijkingbinnenN-trap4cm
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Tabel 77.

Zaadopbrengsten in relatieve cijfers 1991

1992, 1993.

GO

G1

NO

91

96

117

96

103

101

N1

98

99

119

101

113

106

N2

96

84

103

99

91

95

93

113

99

103

groeiregulatie

N-trap

gemiddeld

G2

G4

G3

gemiddeld

94
100 = 1255 kg/ha

LSDN-trap =20%
LSDgroeiregulatie =10 %
LSDgroeiregulatiexN-trap =25%,bijvergelijkingbinnenN-trap 15 %
Tabel78. Strokwaliteit (percentage lint en lokken en een taxatie van de kwaliteit van het lint) bij de gift van 30 kg N per ha bij de
verschillende groeiregulatorengemetenin1992.
GO

groeiregulatie

18.5 %
1.7%
7.2

% lint
% lokken
taxatie lint

G1

G2

17.1 %
1.6%
7.2

18.0 %
1.6%
7.3

G3
17.3 %
2.1 %
7.0

G4

gemiddeld

18.3 %
1.8%
7.3

17.8%
1.8%
7.2

LSD % lint = 2.2 %
LSD % lokken=

0.5 %

LSD taxatie lint = 0.2.
Tabel 79. Relatieve zaadopbrengsten per jaar.
N-trap

NO

N1

N2

groeiregulatie

GO
G1
G2
G3
G4
GO
G1
G2
G3
G4
GO
G1
G2
G3
G4

1991

1992

1993

91
97
166

94
98
103
88
103
103
99
106
97
109
104
95
100
98
103

86
93
94
95
87
111
115
102
108
119
100
86
111
112
89

76
83
160

79
64
98

100 = 1024 kg per ha

100 = 1617 kg per

ha

100 =1107 kg per ha

Jaarsinvloeden

Conclusies

Tussen de jaren en tussen de objecten kwamen
duidelijk verschillen in zaadopbrengsten voor (zie
tabel 79). Vooral het optreden van legering heeft
daarbij een grote rol gespeeld. Met name de lage
opbrengsten in 1991en 1993 zijn daaraan toete
schrijven.

Het niveau vande stikstofbemesting wasvan grote
invloed op het optreden van legering bij vezelvlas.
Het vroeg inzetten van groeiregulatoren, om het
gewas te verstevigen, hadenigszins effect. Chloormequat/ethefon in de eenmalige normale dosering
liet een betere werking zien danethefon. Ook was
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de zaadopbrengst bij hetgebruik van chloormequat/
ethefon hoger. Ook zonder stikstof is inde proeven
legering opgetreden. Een matige stikstofgift (30kg N
per ha), gecombineerd met een bespuiting met
chloormequat/ethefon, gaf gemiddeld de hoogste
zaadopbrengst en de beste strokwaliteit, zonder
risico van legering.

Samenvatting
In hetonderzoek indejaren 1991-1993 is gebleken
dat de stikstofbehoefte vanvezelvlas laag is en dat
de jaarsinvloeden als gevolg van mineralisatie erg
groot kunnen zijn. Eengift van maximaal 30 kgN
per ha in combinatie meteeneenmalige bespuiting
met 3 liter Terpal C (chloormequat/ethefon) gafde
hoogste zaadopbrengst endebeste vezelkwaliteit.
Literatuur
Anonymus. Mogelijkheden van vlasteelt op de NO-lichte gronden. Onderzoek 1985, Stichting Interprovinciaal Onderzoekscentrum voor de Akkerbouw op zand- en veenkoloniale grond
in Middenoost- en Noordoost-Nederland, p. 117-120(1986).

Wijnholds, K.M. Stikstoftrappen en groeiregulatie bij vlas op
veenkoloniale grond.Onderzoek 1991, Stichting Interprovinciaal
Onderzoekscentrum voor de Akkerbouw op zand- enveenkoloniale grond in Middenoost- en Noordoost-Nederland, p. 111113(1992).
Wijnholds, K.H. Stikstoftrappen en groeiregulatie bij vlas op
veenkoloniale grond.Onderzoek 1992,Stichting Interprovinciaal
Onderzoekscentrum voor de Akkerbouw en Groenten in de
Vollegrond op zand- en veenkoloniale grond in Middenoost- en
Noordoost-Nederland, p. 107-109 (1993).
Wijnholds, K.H. Stikstoftrappen en groeiregulatie bij vlas op
veenkoloniale grond.Onderzoek 1993,Stichting Interprovinciaal
Onderzoekscentrum voor de Akkerbouw en Groenten in de
Vollegrond op zand- en veenkoloniale grond in Middenoost- en
Noordoost-Nederland, p. 133-136(1994).

Summary
In field experiments carried out during 1991-1993,
the nitrogen requirement offibre flax appeared to be
low anddue tomineralisation the yearly variationin
lodging and seed yield waslarge. Dressing 30kg
N/ha in combination with a single spray of 3 litres
Terpal (a.i.chloormequat/ethefon) gave thehighest
seed yield andbest fibre quality.
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Stikstofbemesting en groeiregulatie bij olievlas op veenkoloniale grond
Nitrogen application andgrowthregulation in oil-flaxonpeaty soil
ing. K.H. Wijnholds, ROC 't Kompas
1993. Voorvrucht was steeds zetmeelaardappelen.
De stikstofobjecten waren in 1991 respectievelijk NO
= 0 N, N1 =30N en N2 =60kg Nper ha:in 1992
en 1993 werden de N-giften verhoogd tot respectievelijk NO=0, N1 =45enN2=90kgNperha om
het risico van legering en daarmee de mogelijke
effecten van groeiregulatie tevergroten. Groeiregulatoren werden ingezet bijeengewaslengte van± 10
cm. Eenaantal objecten (G3enG4), kregen bij een
gewaslengte van± 20 centimeter een tweede bespuiting (tabel 80).

Inleiding
In de regio Noordoost-Nederland was in de jaren
1989 tot 1992 dankzij de steunmaatregelen voor
olievlas sprake van een vrij sterke uitbreiding vanhet
areaal olievlas. De teelt van (olie)vlas op de lichte
grond was onduidelijk aangaande stikstofbemesting
en deinzet van groeiregulatoren. Olievlas is steviger
en korter danvezelvlas, zodat de stikstofbemesting
waarschijnlijk iets hoger kan zijn. Omdat devezelopbrengst en kwaliteit (opdit moment nog) ondergeschikt is aan de zaadopbrengst is een proefopzet
gekozen waarbij getracht werd dezaadopbrengst te
maximaliseren.
Door veranderingen inhetlandbouwsubsidiebeleid is
het areaal olievlas in 1993echter zo goed als verdwenen. Om onderzoekstechnische redenen werdde
proef indat jaar toch voor de derde keer aangelegd.

Enkele gegevens vanhetperceel envanhetgewas
zijn vermeld intabel 81.

Resultaten
Alvorens deresultaten vanhetonderzoek tebehandelen, worden eerst perjaar enkele kenmerkenvan
de gewasontwikkeling beknopt weergegeven.
1991
Het aantal planten bedroeg gemiddeld 1028 planten
per m 2 en hetaantal bollen wasgemiddeld 8.7 per
plant. Stikstof maakte het gewas duidelijk langer in
het begin van degroei. Hetgebruik van een groeiregulator had een verkortend effect ophet gewas.De

Proefopzet
Gekozen is voor eensplit-plotproef metde stikstoftrappen alshoofdfactor endetoepassing vangroeiregulator alssplitfactor. Hetrasis steeds McGregor
geweest, gezaaid ineenhoeveelheid van80kg per
ha in 1991, 59 kg per ha in1992 en 54 kg per hain

Tabel80. Spuitdatavandeobjectengroeiregulatie indejaren 1991,1992en1993.

groeiregulatie

GO
G1
G2
G3
G4

100

werkzamestof
geengroeiregulator
1l/ha.ethefon+
150ml/hacitowett
3l/hachloormequat/ethefon+
150ml/hacitowett
0.5 l/haethefon+
150ml/hacitowett
1.5 l/hachloormequat/ethefon+
150ml/hacitowett

spuitdatavandeverschillendeobjecten indeverschillendejaren
1991
1992
1993

-

.

-

.

.

6/6

21/5

-

11/5

-

6/6

21/5

-

21/5

en

2/6

11/5

en

24/5

-

21/5

en

2/6

11/5

en

24/5

11/5

Tabel 81. Perceels-engewasgegevens vandejaren 1991.1992en1993.
1991
%org.stof
pH-KCL
Pw-getal
K-getal
N-mineraal(laag0-30)
zaaidatum
hoeveelheidzaaizaadperha
oogstdatumen-wijze

1992

1993

13.7

10.0

5.2
53
19

4.8
30
6

11.3
5.0
43
14

16 kg per ha
12april
80 kg per ha
maaien5september
combinen 10september

16 kg per ha
24april
59 kg per ha
maaidorsen
31augustus

9april
54 kg per ha
maaidorsen
7augustus

(- =geenmetinggedaan).

effecten opde legering waren gering, alleen bijde
hoogste stikstoftrap zonder groeiregulatie kwam
ernstige legering voor.
1992
Het aantal planten bedroeg gemiddeld 323 planten
per m2,enhetaantal bollen per plant was gemiddeld
9.4 perplant. De behandelingen hadden geen duidelijke invloed op het aantal bollen per plant. Stikstof
bevorderde de gewasgroei. Groeiregulatie gaf enige
verkorting van hetgewas en legering trad niet op.
1993
Het aantal planten bedroeg gemiddeld 212 planten
per m 2enhetaantal bollen is niet geteld.Alsgevolg
van vorstschade in de nacht van4 op5 meiishet
plantenbestand onregelmatig geworden (variatievan
72 tot 456 planten per m2). Stikstof hadeenpositieve invloed opde gewasontwikkeling. Legering trad
op bijhethoge stikstofniveau enwerd niet beïnvloed
door de toepassing van groeiregulatoren.

Legering
Legering isdebepalende factor voor de opbrengst

en de mogelijkheden van een vlotte oogst. Uitde
resultaten vandit onderzoek (tabel 82) kwam naar
voren,datbijN2meer legering optrad dan bij NO.
Bij de hoogste stikstofgift van90 kg N per ha kan
legering door inzet van groeiregulatoren worden
beperkt, maar niet worden voorkomen. Hierbij maakte de keuze vanhet middel ende eenmalige ofde
gesplitste toepassing weinig verschil, alhoewel de
tendens was datdegesplitste toepassing vanCerone (G3) watminder legeringgaf.

Gewaslengte
De invloed van de N-bemesting en de inzet van
groeiregulatoren zijn vermeld in tabel 83. Uit deze
tabel blijkt datmet stijgende N-giften degewaslengte
van olievlas toenam. De effecten vande N-bemesting opgewaslengte kwamen verschillend tot stand.
In 1993 hadstikstof eenflinke invloed opdebeginontwikkeling,in1992daarentegen op de latere groeistadia. Het gebruik van groeiregulatoren hadeen
significant verkortend effect op de lengte vanhet
gewas. Met name bijtoepassing van chloormeqüat/

Tabel82. Effecten opde legering,weergegeven alsgemiddeld percentage platte legering,aan heteindvan hetgroeiseizoen indejaren
1991,1992en1993.
N-trap

groeiregulatie

GO

G1

G2

G3

G4

gemiddeld

gemiddeld

0
16
58
25

0
14
32
15

0
18
24
14

0
8
25
11

0
16
30
16

0
14
34
16

NO
N1
N2

LSDN-trap=22%
LSDgroeiregulatie =6%
LSDN-trapxgroeiregulatie =12%,bijvergelijking binnenN-trap22%.
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Tabel83.
N-trap

Lengte van hetgewas

in cm gemeten in junigemiddeld over de jaren 991 1992 en 1993.

groeiregulatie

NO
N1
N2
gemiddeld

GO

G1

G2

G3

G4

gemiddeld

47
52
53

47
47
49

45
47
49

49
50
53

45
47
50

46
48
51

50

48

47

50

47

48

LSD N-trap = 2 cm.
LSD groeiregulatie =2 cm.
LSD N-trapxgroeiregulatie =3cm,bijvergelijking binnenN-trapeveneens3 cm.

Tabel 84. Zaadopbrengsten inrelatieve cijfersgemiddeld over dejaren 1991,1992 en1993.
N-trap

groeiregulatie

NO
N1
N2
gemiddeld

GO

G1

G2

98
97
92

101
108
103

99
101
104

99
101
102

98
103
99

96

104

101

101

100

G3

G4

gemiddeld
99
102
100
100 = 1950kg/ha

LSD N-trap = 13%
LSD object = 1 1 %
LSD N-trapxobject = 12%,bijvergelijking binnenN-trap 15%

ethefon (G2 en G4) was dat het geval.

Conclusies

Zaadopbrengsten

Stikstofbemesting isvan grote invloed oplegeringbij
olievlas. De werking van groeiregulatoren, omhet
gewas te verstevigen, is beperkt. Alleen na eente
zware bemesting van 90kgNperhakon met groeiregulatie een positief effect op de legering worden
verkregen. Eengift van45 kg N per ha levert (op
dalgrond) de hoogste zaadopbrengst; ookbij deze
gift kan de produktie echter door legering geremd
worden. Om hetrisico van legering enhet dan noodzakelijkerwijs moeten inzetten vaneen groeiregulator
te beperken,zalopveenkoloniale grond niet ofnauwelijks stikstof gestrooid moetenworden.

De zaadopbrengsten lagen op een acceptabel niveau vancirca 2tonperha. Deeffecten vande Nbemesting ende groeiregulatie zijn vermeld intabel
84. Het effect vande hoogte vande N-gift opde
zaadopbrengst bleek gering. Eenmatige N-gift(3045 kg N perha) gaf de hoogste opbrengst.
Bij eenhogere N-gift (60-90 kgNperha)zallegeringde zaadproduktie parten hebbengespeeld.
De inzet vangroeiregulatoren heeft geresulteerd in
een hogere opbrengst; de geringere legering zal
daarvan oorzaak zijn. Dewijze vantoedieninghad
nauwelijks invloed; een eenmalige vroege Ceronebespuiting (G1) voldeedgoed.
Vanwege degrote proefveldvariatie kangeen duidelijke uitspraak worden gedaan omtrent objectverschillen.
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Samenvatting
In hetonderzoek indejaren 1991-1993 is gebleken
dat destikstofbehoefte van olievlas laag isendat de
jaarsinvloeden alsgevolg vanmineralisatie erg groot
kunnen zijn. Eengift van maximaal 45kgNper ha

leverde meestal de hoogste opbrengst. Om legering
te beperken bij deze gilt is een eenmalige toepassing van etheton (Cerone) aantebevelen.
Literatuur
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Summary
In field experiments carried out during the period
1991-1993onpeaty soil, the nitrogen requirement of
oil flax appeared tobelowand due tomineralisation
the yearly variation in lodging andseed yieldwas
large. Dressing 45 kg N/hain combination with a
single spray of 1litre Cerone (a.i. ethefon) gavethe
highest seed yield.
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Bestrijding varkensgras invezelvlas
Control ofknotgrass infibre flax
ing. M.Tramper, ROC Rusthoeve en ing.J.G.N.Wander, PAGV

Inleiding
Voor de bestrijding vanvarkensgras in vezelvlas is
slechts een beperkt aantal middelen toegelaten.
Zonder schade aan vlas aan terichten kan varkensgras {Polygonum aviculare L.) vaak onvoldoende
worden bestreden. In de huidige methode van onkruidbestrijding, zijn met name devoor-opkomst-middelen lenacil enlinuron vanbelang om varkensgras
te bestrijden. Dit zijn echter bodemherbiciden die
schadelijk kunnen zijn voor de onderteelt. Omde
mogelijkheden van bestrijding van varkensgras na
opkomst van hetvezelvlas nategaan, isinde jaren
1989, 1990 en1992 door ROC Rusthoeve een viertal proeven uitgevoerd. Daarin waren ookenige niet
toegelaten middelen opgenomen.

Doelvan het onderzoek
Het doel van het onderzoek wasnate gaan ofer
herbiciden zijn die effectief werken op varkensgras
en selectief zijn voor toepassing in vezelvlas na
opkomst vanhet gewas. Nevendoel vanhet onderzoek was nategaan ofereen afdoende onkruidbe-

strijding kan plaatsvinden bij het achterwege laten
van de voor-opkomst-toepassing van lenacil en/of
linuron.

Uitvoering van hetonderzoek
De proeven werden aangelegd als blokkenproef in
vier herhalingen. In 1990 zijn twee identieke proeven
aangelegd. Alle proeven zijn uitgevoerd op NoordBeveland. Aangezien de beproefde middelen niet
over de drie proefjaren hetzelfde zijn, wordt de proefopzet per jaar weergegeven indetabellen 85tot en
met 87.
De proeven werden aangelegd op een lichte zavel
(18-30% afslibbaar). Het ras Arianne werd in alle
jaren gezaaid tussen 9 maart en1april. In 1989en
1990werd graszaad als ondervrucht ingezaaid.

Resultaten
In 1989 isdebespuiting nahetzaaien uitgevoerdop
3 april. Inderest vandemaand april viel er74 mm

Tabel85. Proefopzet 1989.Toegepastemiddelenperspuittijdstip.Doseringvandemiddeleninkilogramof liter perha.
naopkomstbij lengtevlas
object

nazaai

A
B

-

C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

-

0,8lenacil
0,8lenacil
0,8 lenacil
0,8lenacil
0,8 lenacil
0,7 linuron
0,5 lenacil+
0,5 linuron

1-2 cm

1bentazon

1bentazon+ 1,5 Ethokem

Metsulfuron-methyl enthifensulfuron hebbengeentoelatinginvlas.
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6-8 cm

3bentazon+0,5MCPA
1bentazon
0,01 metsulfuron-methyl/thifensulfuron
0,03metsulfuron-methyl
3bentazon+0,5MCPA
1bentazon+ 1,5 Ethokem
0,01metsulfuron-methyl/thifensulfufon
0,02 metsulfuron-methy^
0,03metsulfuron-methyl
3bentazon+0,5MCPA
3bentazon+0,5MCPA

Tabel86. Proefopzet 1990. Toegepaste middelenperspuiröjdstip.Doseringvande middeleninkilogramofliter perha.
naopkomst bijlengtevlas
object

nazaai

A
B
C
D
E
F
G
H

-

K
L
M
N

6-8 cm

1r2cm

0,8lenacil
0,8lenacil

.
-

3 bentazon+0,25MCPA
3 bentazon +0,25MCPA
3bentazon +3olie
3bentazon
3 bentazon+0,5ioxynil
1,5 bentazon +3olie
1,5 bentazon +3olie
1bentazon+3olie
2bentazon/bromoxynil'
4bentazon/bromoxynif
2bentazon/bromoxynil*

1,5bentazon+3olie
1 bentazon+3olie
2bentazon/bromoxynil
1,5bentazon+3olie

Bromoxynilheeftgeentoelatinginvlas.
Tabel87. Proefopzet 1992.Toegepastemiddelenperspuittijdstip.Doseringvandemiddeleninkilogramofliter perha.

object
0
A

B
C
D
E
F
G
H

vooropkomst

2-3 cm

naopkomst bijlengtevlas
5-6 cm

6-8 cm

-

-

-

1,5 bentazon+1,5 olie

-

3 bentazon +3olie
1,5 bentazon+ 1,5olie

-

-

0,5 ioxynil+0,4MCPA
4prosulfocarb
2prosulfocarb
0,08HOE075032
0,04HOE075032

-

0,8lenacil
0,8lenacil

ProsulfocarbenHOE075032hebbengeentoelatinginvlas.

neerslag. Toch was er op 2 mei nog geen effect
zichtbaar vande bodemherbiciden op het varkensgras. Later bleek datlenacil eenbetere werkinghad
op varkensgras dan linuron. Het achterwege laten
van debodemherbiciden leidde toteenonvoldoende
bestrijding van het varkensgras. De beste varkensgrasbestrijding werd bereikt met lenacil voor opkomst
gevolgd door tweemaal 1 bentazon + 1,5 Ethokem
na opkomst. Naast varkensgras kwam ophet proefveld perzikkruid voor; ditwerd door alle behandelingen goed bestreden.
De resultaten van de varkensgrasbestrijding, de
opbrengst- en kwaliteitscijfers zijn vermeld in tabel
88. De lintopbrengst wasvoor de verschillende objecten niet betrouwbaar verschillend. Wel werd de
opbrengst van het onbehandelde object het dichtst
benaderd door deobjecten C(twee maal 1bentazon

na opkomst), F (0,8 lenacil voor opkomst gevolgd
door 3bentazon +0,5MCPA naopkomst) enG (0,8
lenacil voor opkomst gevolgd door twee maal 1 bentazon + 1,5 Ethokem na opkomst). De zaadopbrengst wasopalle objecten wat hoger danop het
onbehandelde object; de verschillen zijn echter niet
wiskundig betrouwbaar. De lintkwaliteit wasop alle
objecten iets lager dan ophet onbehandelde object.
In 1990 werden twee identieke proeven aangelegd.
In beide proeven kwam varkensgras slechts in zeer
geringe mate voor (één plant per4 m2). Hetonkruid
bestond voornamelijk uit perzikkruid en,in mindere
mate, uitzwaluwtong. De totale onkruidbezetting was
eveneens laag (12zaadonkruiden perm2), zodatde
onkruidbestrijding moeilijk kon worden beoordeeld.
Op verschillende tijdstippen werd destand en de
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Tabel88.

Resultatenvarkensgrasbestrijding,lint-enzaadopbrengst inkgperareenlintkwaliteit;1989.

object

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

bestrijding
varkensgras

opbrengst
lint

zaad

1,0
3.4
3.3
4,9
6,0
5,6
8,0
5,8
6,8
7,4
3,0
4,9

lintkwaliteit

10,5
11,3
11,3

7,6
7,4
7,3

10,7
11,7
11,9

7,3
7,3
7,2

11,7
11,0
11,1

7,2
7,2
7,2

Eenhoger cijfer betekenteenbeterebestrijding.

Tabel89. Zaad-enlintopbrengst inkgper areenlintkwaliteit;1990.
object

A
B
H
I
K
L
M
LSD(a=0,05)

zaadopbrengst

lintopbrengst

lintkwaliteit

13,0
12,7
12,7
12,4
12,3
12,3
12,0

22,5
22,1
22,1
20,9
21,0
19,5
21,0

7,9
8,0
7,8
7,8
7,7
7,8
7,9

0,7

1,6

bloei vanhetvlas beoordeeld. Opbeide proefvelden
was destand vanhetvlas opobject L(2x2bentazon/bromoxynil) enin mindere mate opobject I (2 x
1,5 bentazon + 3 olie) slechter dan op de andere
objecten. Deeffecten opdebloei van deobjecten I,
L enM(4 bentazon/bromoxynil) waren nogal wisselend. De afrijping werd door de objecten niet beïnvloed. Opéénvande twee proeven werd van een
aantal objecten de opbrengst en de kwaliteit bepaald, deze isweergegeven intabel 89.
Uit tabel 89 blijkt datde objecten diein eenvroeg
stadium metbentazon zijn gespoten (I enK) en de
objectendiemet hetmiddel bentazon/bromoxynil zijn
gespoten (L en M) enige opbrengstderving hebben
gegeven ten opzichte van onbehandeld (A).
In 1992waren de voornaamste onkruidenop het
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proefveld melganzevoet, kamille enperzikkruid. Varkensgras kwam in de proef vrijwel niet voor. De
onkruidbestrijding van de niet toegelaten middelen
ten aanzien van devoorkomende onkruiden scoorde
lager dan vandetoegelaten toepassingen. Prosulfocarb gaf nade bespuiting eengewasreactie te zien
in devorm vanbruinverkleuring van hetblad. In een
later stadium wasdeze verkleuring verdwenen. De
beste onkruidbestrijding werd verkregen met 0,8
lenacil voor opkomst gevolgd door 3 bentazon +3
olie na opkomst (bij gewashoogte 6-8 cm). Indien
geen voor-opkomst-bespuiting werd toegepast werd
de beste onkruidbestrijding verkregen met twee maal
1,5 bentazon + 1,5 olie (bijgewashoogte 2-3cm en
6-8 cm). Vanwegedeonregelmatigheid vanhet vlas,
als gevolg van vraatschade, is er geen opbrengst
bepaald.

Conclusies
In 1989 waseencombinatie vaneenbodemherbicide engewasbespuitingen nodig omeen hoge bezetting van varkensgras afdoende te bestrijden. Een
bespuiting met lenacil voor opkomst gevolgd door
twee maal bentazon + Ethokem na opkomst gaf
goede resultaten aangaande onkruidbestrijding en
wat betreft zaad- en lintopbrengst van vlas.
In 1990en 1991, toen weinig of geen varkensgras
voorkwam, gaf een bodemherbicide gevolgd door
een gewasbespuiting goede resultaten aangaande
onkruidbestrijding en gewasreactie. In alle jaren
bleek deinzet van nieuwe, niet toegelaten middelen,
in vlas geen betere resultaten opteleveren.

Samenvatting
Gedurende dejaren 1989 tot en met 1992is door
het ROCRusthoeve eenviertal proeven uitgevoerd
met betrekking tot bestrijding van varkensgras in
vezelvlas. De opzet van het onderzoek was nate
gaan of er herbiciden zijn die effectief werken op
varkensgras enselectief zijn voor hetvlas. Verdeeld
over de proefjaren is een vijftal nieuwe middelen
beproefd. In twee proefjaren was er onvoldoende
varkensgras indeproef om deselectiviteit te kunnen
beoordelen. Nagegaan isook ofhetmogelijk is de

voor opkomstbespuiting (met een bodemherbicide)
achterwege te laten. Dit omdat debodemherbiciden
mogelijk schade kunnen veroorzaken aande onderteelt.
Literatuur
Wander, J.G.N. Bestrijding varkensgras in vlas. Resultaten van
het landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland 1989, p.
148-149 (1990), 1990,p. 78-80 (1991)en 1991p. 78(1992).
Tramper, M. Bestrijding varkensgras invlas. Resultaten vanhet
landbouwkundig onderzoek inZuidwest-Nederland 1992, p. 7172(1993).

Summary
During the years 1989to 1992, four trials werecarried outat Rusthoeve regional research centre concerning the control ofknotweed in fibre flax. Theaim
of the research wastodiscover whether herbicides
exist which have aneffect on knotweed withoutharming theflax.
Five new agents wereputtothetest during thetrial
years. In twotrial years there was insufficient knotweed in thetrial tobe able to assess selectivity. It
was also investigated whether it is possible toomit
spraying (with a soil herbicide) before emergence.
This is because soil herbicides maycause damage
to thebottom crop.

107

Teeltonderzoek Calendulaofficinalis(goudsbloem) 1992
Crop managementresearch onCalendula officinalis (marigold) 1992
ing. N.van Dijk enir.G.E.L. Borm,PAGV

Inleiding
Op het PAGV wordt in het kader vanhet Nationaal
Olieprogramma (NOP) onderzoek uitgevoerd naar
nieuwe oliehoudende gewassen. Eénvandezegewassen is Calendulaofficinalis(goudsbloem). De olie
uit het zaad kan gebruikt worden voor coatings,
kunststoffen encosmetica.
Over deteelt van ditgewas voor zaadenolie is nog
weinig bekend. Daarom werd in 1992op een klei(PAGV) eneenzand-locatie (ROCDe Kooyenburg)
onderzoek uitgevoerd. Er werd gekeken naar de invloed van twee zaaitijdstippen, drie zaaizaadhoeveelheden en twee rijenafstanden (25en 50 cm).

Proefopzetenuitvoering
De proeven zijn uitgevoerd in vier herhalingen. De
proefopzet wasvoor beide locaties hetzelfde name-

T1 =23/24 april (PAGV/Kooyenburg)
T2< 14/15 mei (PAGV/Kooyenburg)
driezaaizaadhoeveelheden: Z1 : • 5 kg/ha
1 2 : ••10 kg/ha
: 15 kg/ha
twee rijenafstanden:
B1 = 25 cm
R2 : 50 cm

Op het PAGV werd op24juli (T1)en 12 augustus
(T2) geoogst enopDeKooyenburg op5(T1)en 20
(T2) augustus. Het hele gewas is met de Hege
(proefveldoogstmachine) geoogst en op de droogvloer gedroogd. In de winter is er gedorst engeschoond. Het RIKILT-DLO heeft het oliegehalte in
het zaad bepaald met de NMR-methode (Nuclear
Magnetic Resonance) en de vetzuursamenstelling
met degaschromatograaf.

Resultaten
De opkomst vanhetgewas wasvrij onregelmatigen
met name op De Kooyenburg nogal hol.Tochwas
het gewas bijdebloei grotendeels gesloten.
De zaadopbrengsten waren ondanks de droogte
hoog. Dezaadverliezen kunnen bij dit gewas hoog
oplopen.
Infiguur 10zijndegeoogste zaadopbrengsten en de
zaadverliezen bijde25cm rijenafstand uitde proef
op hetPAGV (kleigrond) weergegeven.

twee zaaitijdstippen:

Dezaaitijdstippen lagen perblok aaneengesloten, de
zaaizaadhoeveelheid en de rijenafstand lagen hierover vollediggeward.
Goudsbloem heeft drie verschillende vruchtvormen:
haken, boten en vleugels. Hierdoor blijft het zaad
makkelijk aan elkaar haken. Voor deze proeven is
een mengsel vandedrie vormen gebruikt. Hetzaad
was afkomstig van hetCPRO-DLO.
Bij de PAGV-proef zijn stroken acryldoek tussende
gewasrijen gelegd (alleen bijde25cm rijenafstand)
omdezaadverliezentebepalen.
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De laagste zaaizaadhoeveelheid gaf de laagsteopbrengst bijzowel degeoogste alsdetotale zaadopbrengst. Het zaaitijdstip had geen invloed op de
geoogste zaadopbrengst, maar door het verschil in
zaadverliezen wel op de totale zaadopbrengst. De
zaadverliezen warenbijdetweede zaaitijd hogerdan
bij de eerste zaaitijd. Dehoeveelheid zaaizaadhad
geen invloed op dezaadverliezen.
De belangrijkste resultaten van deze proeven zijn
vermeld in tabel 90. De zaaitijd en de rijenafstand
hadden geen noemenswaardig effect opde olie-en
calendulazuuropbrengst. Daarom zijn alleendeeffecten van de zaaizaadhoeveelheid weergegeven. De
gegevens zijn gemiddelden vandetwee zaaitijdstippenendetwee rijenafstanden.
In beide proeven gaf de hoogste zaaizaadhoeveelheid een hogere plantdichtheid.OphetPAGV gaf de

zaadopbrengst in kg/ha
4000

3000

2000-

1000

T1Z1

T1Z2

T2Z1

T1Z3

T2Z2

T2Z3

behandeling
geoogsteopbrengsten

|

I zaadverliezen

Figuur 10. Zaadopbrengst en zaadverliezen goudsbloem op kleigrond bij twee zaaitijdstippen drie zaaizaadhoeveelheden bij eenrijenafstandvan 25 cm.
Tabel90. Plantdichtheid,olie- envetzuurpercentage enverschillende opbrengsten (kgper ha)bijgebruikvandrie zaaizaadhoeveelheden
van Calendula officinalis.
'AGV
zaaizaadhoeveelheid
plantdichtheid planten perm2
tot.geoogstegewasopbrengst2'
geoogstezaadopbrengst1'
oliepercentage1'
olie-opbrengst
calendulazuurpercentage
calendulazuuropbrengst

5

10

Kooyenburg

15

23

42

57

6550
2320
14,4

6830
2450
15,5

7010
2475
15,5

335

378

382

52,5

52,9

53,1

175

200

203

LSD
(0,05)

6
180
90
0,7
24
0,5
14

5

10

15

18

39

49

5875
2200
14,7

6045
2270
15,3

6110
2290
15,0

319

345

343

54,1

54,1

54,3

173

187

187

LSD3)
(0,05)

6
n.s
n.s
0,5
19
n.s
10

11

Bij9%vocht.
Luchtdroog.
3)
n.s.=geensignificantverschil.
2)

hoogste zaaizaadhoeveelheid eenhogere totaalgeoogste gewasopbrengst, een hogere geoogste zaadopbrengst eneenhoger calendulazuurgehalte, maar
op DeKooyenburg waren deverschillen niet significant. Het oliegehalte en deolie-encalendulazuuropbrengst waren bij 10en 15kg zaaizaad hogerdan
bij de laagste zaaizaadhoeveelheid, maar erwas
geen significant verschil tussen hetgebruik van 10
en 15kg zaaizaad perhectare.

Conclusies
De laagste zaaizaadhoeveelheid (5kg perha) gaf de
laagste opbrengsten. Afgaande opdeze twee proeven lijkt 10kg zaaizaad perhectare voldoende. Hierbij hoort een plantdichtheid vancirca 40plantenper
vierkante meter. De rijenafstand en het zaaitijdstip
lijken vanminder belang voor deolie- encalendulazuuropbrengst.

109

Geïntegreerde onkruidbestrijding inwinterkoolzaad
Integrated weed controlin oilseedrape
ing. H.W.G.FIoot, ROC Ebelsheerdendr.ir.R.Y.van der Weide, PAGV

Inleiding
Bij de teelt van winterkoolzaad deden zich twee
ontwikkelingen voor. Ten eerste de overgang van
erucazuurarm naar glucosinolaatarm koolzaad;populair gezegd deovergang vanenkel nul(O) naar dubbel nul(00)koolzaad. Daarbij kunnen opslagplanten
van oude rassen een probleem vormen. Deze opslagplanten kunnen het glucosinolaatgehalte verhogen. De beste manier om deze opslagplanten te
bestrijden, isschoffelen.
De tweede ontwikkeling betreft hetverminderenvan
de gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelenbijdeteelt van koolzaad.
Beide onderzoeksaspecten werden in één proef
ondergebracht; bijrijenafstanden (12,5,25en50 cm)
vond eenchemische en/of mechanische onkruidbestrijding plaats. De inzet aan chemische middelen
werd hierdoor verlaagd.
Het effect van dewijze van bestrijding op onkruidbezetting enopbrengst werd gemeten.

Proefopzet
Het onderzoek waser opgericht omnaast eenopslagbestrijding een mechanische onkruidbestrijding
uit te voeren. In de loop vande proefjaren ishet
aantal objecten uitgebreid. Hetonderzoek isin de

jaren 1990 totenmet1993uitgevoerd ophet ROC
EbelsheerdteNieuw-Beerta.
De objecten van onderzoek zijn intabel 91vermeld.
De algemene proefveldgegevens zijn in tabel 92
weergegeven.
Niet alle geplande objecten zijn uiteindelijk gerealiseerd. Vooral eggen en rijenfrezen in het voorjaar
was niet uitvoerbaar. De objecten A4 en C4 zijn
derhalve onbehandeld gebleven.
Alle 50cm rijenafstand-objecten zijn gezaaid op 25
cm meteendubbele zaaizaadhoeveelheid. Later is
hier een rijuitgeschoffeld.

Aanlegenuitvoering
1990
Direct na het zaaien zijn de chemische objecten A
en B gespoten met 1,25 liter metazachloor per ha.
Deze bespuiting is op 18 september herhaald en
tevens istegen duist 0,5liter fluazifop-p-butyl per ha
gespoten. De objecten van 50cmrijenafstand zijnop
18 september geschoffeld. Het was mooi droog
weer, dus het schoffelen lukte uitstekend. Er heeft
zich echter veel duist ontwikkeld, maar ditheeft geen
problemen gegeven.
In het voorjaar kon geen bewerking worden uitgevoerd.

Tabel 91. Objecten van onderzoek.
object

C1
C4
A1
A4
B1
B2
B3
B4
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rijenafstand
12,5 cm
12,5 cm
25 cm
25 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

omschrijving
chemische onkruidbestrijding
(eggen)
chemische onkruidbestrijding
(eggen)
chem. onkruidbestr. + schoffelen
schoffelen + rijenspuiten
schoffelen (eggen.rijenfrees voorj
schoffelen (eggen)

1990

1991

1992

1993

Tabel92. Algemeneproefveldgegevens.
EH589
1990

ras
zaaidatum
voorvrucht
grondanalyse
pH-KCI
CaC03
organischestof
afslibbaar
N-mineraal 0-90cm
bemesting
insektenbestrijding

Sclerotinia
zwadmaaien
opraapdorsen
aantalherhalingen
veldjesgrootte

EH 651
1992

EH 619
1991

EH 694
1993

Honk
15-8-89
wintergerst

Lirajet
7-9-90
wintergerst

NPZ04
27-8-91
wintergerst

NPZ01
26-8-92
wintertarwe

7.4
0.6
4.8
69%

7.5
0.8
4.6
71%

7.5
0.8
4.6
71%

7.3
1.9
3.7
54%

57 N
29-9 50 N
23-2 150 N

38 N
15-10 50 N
31-1 160 N
parathion
deltametrin
deltametrin

25 N
19-9 50 N
25-1 175 N
deltametrin
deltametrin

40 N
7-9 54 N
5-3 160 N
parathion
parathion
deltametrin

25juli
3aug.

30juni
9juli

2juli
2augustus

4

3

3

deltametrin
deltametrin
iederjaarvinchlozolin
10juli
19juli

4
6x 18 m

1991
Na hel zaaien zijn de chemische objecten A enB
gespoten met1,25 liter metazachloor per ha. Deze
bespuiting isop17 oktober herhaald en tevens is 0,5
liter fluazifop-p-butyl perhagespoten tegen duist en
graanopslag. De objecten van50cm rijenafstand zijn
geschoffeld op29september en 17 oktober.
In het voorjaar kon geen bewerking worden uitgevoerd.
1992
Na hetzaaien washetergdroog, zodat op16september met 25 mm is beregend. Daarna zijn de
chemische objecten A1, B1en B2 gespoten met3
liter metazachloor per ha. Tegen duist zijn dezeobjecten op 25 oktober met 0,5 liter fluazifop-p-butyl
per ha gespoten. Alle 50 cm rijenafstand-objecten
zijn geschoffeld op21 oktober.
Op 3 maart zijn onkruiden geteld enop6 juli isna
het zwadmaaien het aantal zaadproducerende onkruiden beoordeeld.
In het voorjaar konden vanwege de vochtige toestand van de grond geen bewerkingen uitgevoerd
worden. Toen hetdroog werd, kwam hetkoolzaad al
indebloei waardoor hettelaat was om nog effectief

te kunnen eggen offrezen.
1993
De chemische objecten A1, B1enC1 zijn gespoten
met 3 liter metazachloor perhaop31 augustus.De
opkomst was rond 4september. Op 17 september is
op de randen getracht omte eggen. Degrondwas
te droog en kluiterig, zodat eggen geen effecthad.
Werd sterker geëgd, dan werd alle koolzaad ook
vernietigd. Inderest van hetnajaar bleek eggen ook
niet mogelijk. Op27oktober is geschoffeld. Verdere
schoffelbehandelingen, nadat er nieuw onkruidwas
opgekomen, wasin de natte november maandook
niet mogelijk.
Op 8 april zijn de objecten A1, B1enC1 gespoten
met 1 liter quizalofop-ethyl + uitvloeier perha tegen
tarwe-opslag en duist.
In het voorjaar konden vanwege de vochtige toestand van de grond geen bewerkingen uitgevoerd
worden. Toen het droog werd, kwam hetkoolzaad al
indebloei, waardoor het telaat was om nog effectief
te kunnen eggen offrezen.
Op 16juli isnahet zwadmaaien hetaantal zaadproducerende onkruiden beoordeeld (tabel 94).
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Resultaten
1991
In 1991 heeft de combinatie van chemische en mechanische bestrijding (B1/B2) goed gewerkt en kwamen vrijwel geen onkruiden voor. In de overige objecten (A,B3) kwamen wel onkruiden tot ontwikkeling.
1992
Eind februari waren de in de herfst chemisch behandelde objecten vrij van onkruid. Daardoor kwamen
alleen bij de objecten B3 en B4 onkruiden voor bij de
eerste telling op 3 maart (tabel 93). In feite konden
slechts drie varianten worden aangelegd.
Op 9 april was de lengte van het koolzaad circa 25
cm en de grondbedekking bij 25 cm rij 100% en bij
50 cm rij60%.
Bij de telling in maart bleek er (bij de objecten B3 en
B4) veel kamille aanwezig te zijn. Deze soort en ook
de meeste andere breedbladige onkruiden werden in
juli nog slechts in zeer geringe mate waargenomen
(tot 0,2 zaadproducerende plant per m2).
In het zwad bleek dat eigenlijk alleen kleefkruid de
concurrentie met het gewas overleefde. De andere
soorten waren in grote mate onder het gewas verstikt.
Met name tegen kleefkruid was de behandeling B1
het effectiefst (de volvelds chemische behandeling
werkte tegen deze soort niet afdoende). De andere
soorten werden ook afdoende bestreden bij behandeling A1 en B1. Bij de behandelingen B3 en B4
werd meer kleefkruid en kamille aangetroffen.
1993
Op 12 oktober is het aantal grasachtigen (tarwe-opslag en duist) en breedbladige onkruiden geteld, op
18 maart zijn de onkruiden nogmaals geteld op 10
keer 0,25 m 2 per veldje en op 16 juli is het zwad
beoordeeld op onkruiden (tabel 94).
Opnieuw verstikte weer veel onkruid in het gewas en
was kleefkruid het belangrijkste overlevende onkruid
(tabel 94). De hoeveelheid kleefkruid verschilde
echter niet significant tussen de behandelingen, met
andere woorden mechanische onkruidbestrijding is
goed mogelijk als de kleefkruidpopulatie niet te hoog
is.
In tabel 95 is het aantal koolzaadplanten per m 2 in
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de proeven vermeld. Optimale dichtheden in de
herfst liggen tussen de 80 en 100 planten per m 2
(Vreeke, 1987).
De objecten C (12,5 cm) gaven in 1993 significant
hogere plantgetallen dan B1 enA4.
In 1991 was de dichtheid in het voorjaar te hoog bij
een relatief late zaai. Deze planten hebben zich
daardoor voor de winter onvoldoende kunnen ontwikkelen en gaven in 1991 een relatief lage opbrengst
(tabel 96). Bij de weergave van de opbrengsten in
tabel 96 zijn de veldjes met zaaiproblemen buiten
beschouwing gelaten en de objecten B2, B3 en B4
samengevoegd, daar deze dezelfde behandeling
hebben gehad. De opbrengsten van de verschillende
objecten in de afzonderlijke jaren verschillen niet
significant van elkaar. Toch lijkt de opbrengst met
suboptimale plantdichtheden bij ruimere rijafstand
iets lager te zijn. Dit werd ook gevonden in Duits
onderzoek (Vreeke, 1987). De onkruidbestrijding
heeft de opbrengst niet beïnvloed. Kleefkruid kan
oogstproblemen geven, maar deed dat bij de dichtheden tot één plant per m 2 in deze proeven niet. De
geringe gevoeligheid van goed ontwikkeld koolzaad
voor onkruidconcurrentie werd ook in ander onderzoek gevonden (Davies, 1987; Heitefuss e.a., 1993).

Conclusie
- De bestrijding van het onkruid heeft geen effect op
de opbrengst van koolzaad.
- Bij optimale plantendichtheden van 80 tot 100 planten per m 2 geeft verruiming van de rijenafstand tot
50 cm geen opbrengstverlies.
- Mechanische onkruidbestrijding hoeft geen opbrengsteffecten te hebben, maar de risico's van het
niet kunnen uitvoeren in de herfst- of winterperiode
zijn erg groot.
- Niet bestreden onkruiden kunnen wel zaden produceren die in volggewassen problemen kunnen
veroorzaken.

Samenvatting
In 1990 tot en met 1993 werd onderzocht of verruiming van de rijenafstand van winterkoolzaad en mechanische bestrijding van het onkruid en opslag van

Tabel93. Aantalonkruidplantenperm op3maartenschattingop6juli1992.
3maart
B1+2

kamille
dovenetel
wittekrodde
herderstasje
duist
muur
kleefkruid

0
0
12
0
0
0
0

6juli
B1+2

B3+4

0,0

0,0

0,2

0,1

0,0

0,1

0,3

0,1

0,5

B3+4

148
20
8
9
103
7
1

Tabel94. Aantalgrasachtige-enbreedbladige onkruidenenaantalzaadproducerende kleefkruidplantenper m .
object

rijenafstand

gras
12-10

breed
12-10

gras
18-3

breed
18-3

kleef
16-7

Cl
C4
A1
A4
B1
B

12,5 cm
12,5 cm
25 cm
25 cm
50 cm
50 cm

9,3
20,0
26,0
20,0
17,0
14,8

0
6,7
0
3,3
2,6
4,3

10,1
16,0
12,1
18,0
11,5
13,0

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

0,11
0,37
0,07
0,74
0,11
0,74

n.s.

5,8

n.s.

n.s.

n.s.

LSD
n.s.= geensignificanteverschillen.

Tabel95. Aantalkoolzaadplanten perm
objekt

C1
C4
A1
A4
B1,2
B3,4

1990
okt.89

rijenafstand

.
-

12,5cm chemisch
12,5 cm
25cm chemisch
25 cm
50cm chemisch
50cm schoffelen

1992
okt.91

1991
mtt.91

.
-

114

128

-

-

118
118

-

123

-

120
140

103
103

LSD

Tabel96.

B1,2
B3,4

LSD

105
113
84
73
66
74
31

Zaadopbrengst bij9%vochtinkgperhaperjaarengemiddeldoverdejaren 1990/1993vandeoorspronkelijkeobjecten.

object/jaar

C1
C4
A1
A4

1993
okt.92

12,5cm chemisch
12,5 cm
25cm chemisch
25 cm
50cm chemisch
50cm schoffelen

1990

1991

1992

-

-

-

3210

2660

4070

-

-

-

3190
3230

2300
2320

3920
3550

4170
4080
4310
4330
3910
4110

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

1993

90/93

.
3560

3330
3300
n.s.
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oude koolzaadrassen, perspectief biedt.
Bij optimale koolzaadplantdichtheden van80tot 100
planten per m 2in het najaar gaf verruiming van de
rijenafstand tot50 cm geen opbrengstverlies. Mechanische onkruidbestrijding gaf geen schade maar de
risico's vanhet niet kunnen uitvoeren bleken op de
zware klei gedurende de herfst en de winter erg
groot.
Literatuur
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protection conference-weeds 1987,p.815-820(1987).
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len im Winterraps. EWRS symposium 'Quantitative approaches
in weed and herbicide research and their practical application'
p. 739-746 (1993).
Vreeke, S. Teeltmaatregelem en zaadproduktie bij winterkoolzaad inNoord Nederland.PAGV-verslag nr.63,36 p.(1987).

Summary
From 1990to 1993, a study was carried out into
whether widening therowspacing of winter oilseed
and mechanical weed control andsecond cultivation
of old oilseed varieties offer prospects.
With optimum oilseed plant densities of 80 to 100
plants per m2 in autumn, widening therowspacing
to 50 cmled to no loss of yield. Mechanical weed
control caused nodamage buttherisk ofnot being
able tocarry itoutproved very high onheavy clayin
autumn andwinter.

Zaaitijdstip vanvezelhennep
Sowing time of fibre hemp
ing. W.C.A. van Geel, PAGV en dr. ing. H.M.G. van deWerf MSc, AB-DLO

Inleiding

Proefopzet en-uitvoering

In deperiode 1990-1993 werd inhetNationaal Hennep Onderzoeksprogramma vande ministeries van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Economische Zaken de haalbaarheid onderzocht vanvezelhennep als grondstof voor de papierindustrie. Hennepstengels, dievoor 30-35% uitbastweefsel en 6570% uit houtweefsel bestaan, kunnen worden verwerkt totpapierpulp.
Hennep {Cannabis sativa L) iseenéénjarig, dicotyl
gewas, dat voor de Nederlandse akkerbouw aantrekkelijk lijkt, omdat het het bouwplan verruimt, in
principe op vrij grote schaal kanworden verbouwd
en niet metandere binnenlandse akkerbouwgewassen concurreert. Opdit moment zijn er echter geen
afzetmogelijkheden voor vezelhennep als papiergrondstof. Hetis onduidelijk of dieer zullen komen,
met andere woorden of de papierindustrie perspectieven ziet om inde produktie vanhenneppapier te
investeren.
De resultaten met betrekking tot het teeltonderzoek
zijn in 1994 in eeneindverslag vanhet PAGV vastgelegd (VanderWerf envan Geel, 1994). De teeltis
erop gericht een zohoog mogelijke stengelopbrengst
te behalen met eenzogroot mogelijk bastaandeel.

De opzet vande proef was om een vroeg rasen
twee latere rassen opvier momenten tezaaien tussen half maart enhalf mei. In 1991 wasopheteerste zaaitjdstip alleen zaad van het vroege ras beschikbaar; deandere twee rassen werden niet ingezaaid. In 1992 moest de laatste zaaitijd, 25mei,
worden afgeschreven door eenslechte opkomst als
gevolg van droogte.
Als vroeg raswerd in 1990 en 1991 Fédrina 74 gebruikt enin 1992 hetsterk hierop lijkende rasFutura
77. De latere rassen waren in alle drie jaren Kompolti Hybrid TC en Kompolti Sargaszérü.
De proef werd als split-plotproef aangelegd met
zaaitijdstip alshoofdfactor. De zaaitijdstippen waren:
- 19 maart, 2april, 17 april en1mei in1990;
- 20maart, 9april, 25april en22mei in1991;
- 25maart, 21 april en6mei in1992.

Hoewel hennep goed groeit bij lage temperaturen,
wordt in het algemeen aanbevolen het gewas niet
vóór half april te zaaien (Heuser, 1927; de Jonge,
1994; Senchenko en Demkin, 1972; Mathieu, 1980).
In veldproeven dietot 1990in Nederland met hennep zijn uitgevoerd, werd meestal indetweede helft
van april gezaaid.
In hoeverre vroeger zaaien kan bijdragen aan een
hogere opbrengst was niet bekend. Daarom is in
1990, 1991 en 1992 op ROC 't Kompas de invloed
nagegaan van zaaitijdstippen opde nachtvorstgevoeligheid en opbrengst van vezelhennep. Van deze
proef is hieronder een verkort verslag opgenomen.
Voor een uitgebreide bespreking van de resultaten
wordt verwezen naar VanderWerf, 1994.

De proef werd uitgevoerd opveenkoloniale dalgrond
na voorvrucht suikerbieten (1990) of aardappelen
(1991 en1992). Erwerd 30kgzaad perhaverzaaid
op eenrijenafstand van 121/2 cm. Destikstofgift bedroeg 100 kgperhain 1990 en1991 en120 kg per
ha in 1992. Onkruiden werden bestreden door handmatigtewieden. Injuni,juli enaugustus werd omde
twee weken preventief gespoten tegen Botrytis cinerea met afwisselend chloorthalonil/vinchlozolin en
carbendazim/iprodion. (Deze fungiciden hebben in
praktijk geen toelating inhennep).
Bij eengewashoogte van10cmwerden de veldjes
gedund tot 64 planten per m2. Zodra bij de eerste
planten bloemen werden waargenomen, werd eenmaal perweek aan 20planten perveldje hetaantal
generatieve planten bepaald. Door interpolatie werd
de datum vastgesteld waarop 50% vande planten
bloeide.
Indeeerste helft van september werd inhetmidden
van elkbruto-veldje eennetto-oppervlakte van 2x1
meter geoogst. Daarbij werden alle levende planten
één cm boven degrond afgeknipt engeteld. Hiervan
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werd de drogestofopbrengst en het stengelaandeel
bepaald. Vaneenmonster van10willekeurig gekozen stengels uit elk veldje werd het bastaandeel
bepaald, door bast en hout van elkaar te scheiden
met behulp van eenvlasbraakmachine. In de bast
achtergebleven houtsnippers werden met de hand
verwijderd. Ookvande dode planten in het nettoveldjewerd het drooggewicht vastgesteld.
Het effect vanrasen/of zaaitijdstip isalssignificant
aangemerkt indien de bij de F-waarde behorende
overschrijdingskans < 0,05.De in de tabellen vermelde LSD-waarden zijn gebaseerd opeen tweezijdiget-toets waarbij p< 0,05.

Resultatenendiscussie
Het voorjaar van 1990 was zonnig; alleen deeerste
helft van april was wat aande koude kant. In de
nachten van23,27 en 29 meitrad strenge nachtvorst op (-6°C). Juni was een koele en vochtige
maand metweinig zon. Deziektedruk door Botrytis
was in deze maand hoog. Juli en augustus waren
warm enzonnig. September waseenrelatief koude
maand.
Het gewas werd zwaar getroffen door dedrie zware
nachtvorsten in mei. Deop19maart gezaaide hennepwas opdatmoment hethoogst en meest ontwikkeld enwerd slechts weinig door de vorst beschadigd. Deop2en17april gezaaide hennep had veel
minder bovengrondse massa gevormd en liep forse
vorstschade op. Dit resulteerde in veel dood blad,
terwijl bij sommige planten debovenste helft geheel
afgevroren was. Deop 1meigezaaide hennep verkeerde eind mei nog inhetkiemplantstadium enliep
in het geheel geen vorstschade op. De totale opbrengst en destengelopbrengst van levende planten
was vandein april gezaaide hennep enkele tonnen
lager danvande andere twee objecten (figuur11).
Duidelijk is dat de gevoeligheid voor vorstschade
afhankelijk is van het stadium waarin het gewas
verkeert.
In 1991waren mei enjuni kouder dan gemiddeld,juli
was ergwarm enaugustus was warmer dan gemiddeld. De ziektedruk door Botrytis was laag. Op19 en
20 april trad nachtvorst op. Deop20 maart gezaaide
hennep wasopdat moment in hettweebladstadium
endeop9 april gezaaide hennepwas net bovenge-
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komen. Beide objecten bleven ongedeerd.Op12juli
werd het gewas getroffen door storm en harderegen, waardoor vooral veel planten vanhetrasKompolti Hybrid TCknakten enveelal stierven. Hetaantal levend geoogst planten bedroeg gemiddeld
slechts 40perm 2 ende(stengel)opbrengst was laag
(figuur 11).
Het groeiseizoen 1992was uitzonderlijk warm; de
ziektedruk was laag. Inditjaar waren de omstandigheden voor degroei enontwikkeling hetgunstigsten
werd dehoogste opbrengst behaald.
Vroeger zaaien leidde in alle drie de proefjaren tot
een eerdere volledige grondbedekking door het gewas, hoewel de periode tussen zaaien en opkomst
en tussen opkomst envolledige grondbedekkingwat
langer duurde. Naarmate later werd gezaaid, verliep
de beginontwikkeling sneller. In alle jaren en voor
alle drie rassen bleek vanaf zaaien eenzelfde temperatuursom vereist tezijn voor hetbereiken van volledige grondbedekking (Vander Werf, 1994). Ineen
jaar met gemiddelde temperaturen zou een op15
april gezaaid hennepgewas de grond nazesweken
volledig hebben bedekt. Een maand eerder zaaien
zou leidden tot een 12 dagen eerdere grondbedekking en een maand later zaaien tot een 19 dagen
lateregrondbedekking.
Het zaaitijdstip had geen duidelijke invloed ophet
moment vanbloei (50% bloeiende planten). Het ras
had hierop wel invloed: Fédrina/Futura bloeide circa
twee weken eerder dan de beide Kompoltis (tabel
97).
Met uitzondering vandeinapril gezaaide hennepin
1990 had dezaaidatum geen effect opde drogestofopbrengst aan levende planten, noch op de stengelopbrengst, de bastopbrengst en het bastaandeel
inde stengel.
Omdat de vroeg gezaaide hennep eerder de grond
volledig had bedekt maar niet vroeger bloeide, heeft
deze een langere (vegetatieve) groeiduur gehad.
Daardoor zou van vroeg zaaien een positief effectop
de opbrengst mogen worden verwacht. Onduidelijkis
waarom ditingeen vandedriejaren gebeurde.
Vroeg zaaien vanhennep leidt dusopdalgrond niet
tot een hogere opbrengst, maar verhoogt welde
kans opnachtvorstschade.
Het rashadgemiddeld over dedrie proefjaren geen
effect op het aantal levende planten bijde oogst

tond.s. perha
20

12-mrt 22-mrt 01-apr

11-apr 21-apr 01-mei 11-mei 21-mei 31-mei
zaaidatum

1990

1992

1991

Figuur 11. Stengelopbrengst van vezelhennep (gemiddelde vandrie rassen) gezaaid opverschillende data tussen half maart eneindmei
in 1990,1991 en 1992 (LSD = 2,1)

Tabel 97. Opbrengst van drie henneprassen (gemiddelde van 1990,1991en 1992 envan verschillende zaaitijden).

ras
bloeidatum2
levende pl./m2bijde oogst
drogestofgehalte levende pi. (ton/ha)
drogestofgehalte bloeiwijze (ton/ha)
drogestofgehalte blad (ton/ha)
drogestofgehalte stengel (ton/ha)
drogestofgehalte bast (ton/ha)
bast instengel (%)

K.Sârgaszârù
24 augustus

LSD
1,8

Fédrina 74'
8 augustus

K. HybridTC
22 augustus

46

45

47

n.s.

11,8

11,2

10,8

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

0,4
1,1
9,7
3,3

0,4
1,0
9,4
3,8

0,6
0,2
0,1

28,3

33,3

40,6

n.s.

0,2
0,9

In 1992werd hetsterk op Fédrina 74lijkende rasFutura 77 gebruikt.
Gebaseerd opdegegevens van 1990en1991.

(tabel 97). De drogestofopbrengst aan levende planten wasbij Fédrina/Futura hoger dan bij de beide
Kompoltis. Omdat Fédrina/Futura eenlager stengelaandeel had, verschilde de stengelopbrengst tussen
de drie rassen niet significant. Fédrina/Futura bleek
meer blad envooral meer bloeiwijze te produceren
(tabel 97). Hetbastaandeel indestengel endebastopbrengst waren hetlaagst bij Fédrina/Futura en het

hoogst bij Kompolti Sârgaszârù. Deze laatste lijkt,
van de in deze proef onderzochte rassen, dus het
meest geschikt voor verbouw indepraktijk.
De vergelijking van de rassen vond plaats onder
voortdurende preventieve bespuitingen tegen schimmelziekten. In praktijk zullen dergelijke frequente
bespuitingen echter niet plaatsvinden (zie Rijenafstand en bestrijding van schimmelziekten in vezel-
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hennep) endanspeelt de gevoeligheid voor schimmels, metname voor Botrytis cinerea, ook een rol bij
de opbrengst aan levende planten en dus bij de
rassenkeuze.

Senchenko, G.I. en AP. Demkin. Methoden voor het verhogen
van de opbrengst en kwaliteit van hennep (in het Russisch).
Journal of Farm Mechanization Science, Moscow, nr. 9, p. 5259(1972).
Werf van der, H.M.G. Crop physiology of fibre hemp (Cannabis
sativaL). Landbouwuniversiteit, Wageningen(1994).

Conclusies
- Op dalgrond heeft het geen zin om hennep vóór
half april te zaaien. Dit leidt niet tot een hogere
opbrengst of kwaliteit en hetverhoogt de kansop
nachtvorstschade.
- Vandeindeze proef onderzochte rassen lijkt Kompolti Sârgaszârû de geschiktste voor teelt in de
praktijk.
Literatuur
Geel van, W.C.A. en H.M.G. van der Werf. De invloed van
stikstofgift en plantverdeling op zelfdunning, opbrengst en
bastgehalte van vezelhennep. Jaarboek 1992/1993 afgesloten
praktijkonderzoek akkerbouw, PAGV-publikatie nr. 70A, p. 157165(1993).
Heuser, O. Hanf und Hartfaser. Julius Springer Verslag,Berlin,
156p.(1927).
Jonge de, L.J.A. Hennepteelt in Nederland. Veenman en zonen, Wageningen,29 p.(1944).
Mathieu,J.P.Chanvre.Techniques Agricoles 5, p. 1-10 (1980).

118

Wert van der, H.M.G en W.C.A. van Geel. Vezelhennep als
papiergrondstof, teeltonderzoek 1990-1993, PAGV-verslag nr.
177, 62 p.(1994).

Summary
Research on peaty sand soil in the north-eastern
part of the Netherlands into the best sowing time
showed thereisnopoint insowing inthis area before mid-april. Sowing earlier did not increase either
theyield orthe quality (bark content ofthestem), but
it does increase the probability of damage tothe
crop by (night) frost. The trial was carried outin
1990-1992.
In this trial several varieties were also investigated:
the early, French variety Fédrina 74 in 1990 and
1991andthesimilar variety Futura 77in 1992, and
the later, Hungarian varieties Kompolti Hybrid TC
and Kompolti Sârgazârû. Ofthese varieties the latter
one appeared tobethemost promising for cultivation: ithad the highest bark content in the stem. Stem
yields ofthe varietiesdid not differsignificantly.

Rijenafstand en bestrijding vanschimmelziekten invezelhennep
Rowdistance andcontrol offungal diseases infibre hemp
ing. W.C.A. van Geel, PAGV en dr. ing.H.M.G.van deWerf MSc, AB-DLO

Inleiding

Proefopzet en uitvoering

Met name in natte perioden kunnen de schimmelziekten Botrytis cinerea en Sclerotinia sclerotiorum
ernstige schade enopbrengstderving veroorzaken in
hennep (Meijer ende Meijer, 1990). VanBotrytis is
bekend dat deze schimmel vooral optreedt onder
koude ennatte omstandigheden. Indevier jarenvan
dit hennepproject (zie de inleiding van de proef
"Zaaitijdstip vanvezelhennep" inditjaarboek) sloeg
Botrytis inderdaad hevig toe in de koele en natte
maandjuni van 1990enindezomer van 1993. In de
warme endroge zomers van1991 en 1992 was de
aantasting gering.

De volgende spuitregimes werden metelkaar vergeleken:
- niet spuiten;
- één keer spuiten bij50% grondbedekking;
- twee keer spuiten, bij 50% grondbedekking en10
dagen daarna.
Vaker spuiten isvanwege degewashoogte met een
gewone veldspuit inpraktijk niet uitvoerbaar, hoogstwaarschijnlijk economisch niet rendabel envoorhet
milieu niet verantwoord. Daarom is deze mogelijkheid niet onderzocht. Als fungicide werd het middel
vinchlozolin + uitvloeier gebruikt (in de praktijk niet
toegelaten in hennep). De factor spuitregime werd
gecombineerd mettwee rijenafstanden: 12V2 cmen
25cm.

Botrytis-aantasting vindt vooral plaats opdestengel.
Eerst ontstaat een manchet van grauw schimmelpluis, meestal opofvlakbij een stengelknoop. Op de
aangetaste plek sterft hetstengelweefsel af,waarna
de plant boven de aangetaste plek verlept, vaak
knakt en uiteindelijk afsterft.
Sclerotinia werd veel minder waargenomen dan
Botrytis. Deze schimmel vormt eenwitmanchetvan
schimmelpluis omdestengel metdaarin de kenmerkende zwarte "rattekeutels". Door Sclerotinia aangetaste planten waren ook door Botrytis aangetast.
Dode planten betekenen opbrengst- en kwaliteitsverlies. Eendeel vande dode planten is geknaktdan
wel gelegerd enblijft bij machinale oogst achter op
het veld. Dode planten die wel worden geoogst,
kunnen dekwaliteit vandepapierpulp verslechteren,
omdat devezels van deze planten zijn aangetast.
In 1991 t/m 1993 werd ineen proef opROC 't Kompas nagegaan of preventief spuiten meteen fungicide in het begin vanhet groeiseizoen de aantasting
door bovengenoemde schimmels konverminderen.

De proef werd uitgevoerd opveenkoloniale dalgrond,
na voorvrucht aardappelen. De afmeting vande
bruto-veldjes bedroeg 1 5 x 1 5 meter omdekansop
verspreiding van schimmelsporen vanuit onbehandelde veldjes naar hetmidden vandebehandelde veldjes teverkleinen. In 1991 en1992 werd indevierde
week van april 30kgzaad perhavanhetrasKompolti Hybrid TC verzaaid. Dit ras is wat gevoeliger
voor Botrytis. In 1993 werd eind april 25 kgper ha
gezaaid vaneenmengsel bestaande uit 80% j Kompolti Hybrid TC en 20% Kompolti. De stikstofgift
bedroeg 100 kgperhain 1990 en120kgperha in
1991en1992. Erwerd geen onkruidbestrijding uitgevoerd omdat de hennep het onkruid goed 'onderdrukte'.
In de eerste week vanseptember werd in het midden vanelkbruto-veldje eennetto-oppervlakte van2
x 1 meter geoogst. Daarbij werden alle levende planten één cm boven de grond afgeknipt en geteld.
Hiervan werd de drogestofopbrengst en het stengelaandeel bepaald. Ook hetdrooggewicht van de

119

dode planten werdvastgesteld.
Het effect van rijenafstand en/of spuitregime isals
significant aangemerkt indien de bij de F-waarde
behorende overschrijdingskans < 0,05. De in de
tabellen vermelde LSD-waarden zijn gebaseerd op
een tweezijdige t-toets waarbij p< 0,05.

Resultatenendiscussie
Het groeiseizoen 1991was van normale temperatuur. Meien juni waren kouder dangemiddeld, juli
was ergwarm enaugustus was warmer dan gemiddeld. De ziektedruk van Botrytis was laag. Op12juli
1991 werd hetgewas getroffen door storm enharde
regen, waardoor ongeveer een derde deel vande
planten knakte. Een groot deel van de geknakte
plantenwas bijdeeindoogst dood.
Het groeiseizoen 1992 was uitzonderlijk warm.Het
gewas leek weinig last te hebben vandedroogtein
de zomermaanden enBotrytis trad nauwelijks op. De
opbrengst washoog.
Het groeiseizoen 1993 kenmerkte zich door een
warme, zonnige voorzomer, die voor een snelle
begingroei zorgde. Na begin juli volgde echter een
zeer natte en koele periode die tot in het najaar
duurde. Hierdoor wasde ziektedruk van Botrytis in
de zomer van 1993 hoog. Eindjuni was inhet gewas
al Botrytis-aantasting te bespeuren, die in juli en
augustus uitbreidde.
Voor alle drie proefjaren zijn deopkomst, het gemiddelde aantal levende planten en de drogestofopbrengsten van levende en dode planten weergegeven intabel 98.

Een nauwere rijenafstand leidt tot een snellere
grondbedekking, zodat ook een betere onkruidonderdrukking mag worden verwacht. Rijenafstand had in
geen van de drie proefjaren effect op het aantal
levende planten bijdeoogst, de drogestofopbrengst
en het stengelaandeel in de drogestof. Ookopde
opbrengst aan dode planten hadhetgeen effect.Er
traden geen interactie-effecten op met spuitregime
en/of jaar. Dit resultaat vanrijenafstand stemt overeen metdatvaneenproef in 1991 en1992 op het
PAGV (VanGeel en VanderWerf, 1993).
Het aantal levend geoogste planten endedrogestofopbrengst wasin 1993lager danin 1992. Gelet op
.het verschijnsel zelfdunning inhennep, zou erbij het
lagere opbrengstniveau in 1993 juist een hoger aantal levende planten moeten zijn overgebleven dan in
1992 (zie Stikstofbemesting van vezelhennep;Van
der Werf, 1994). Omdat dit niet hetgeval was, moet
er een andere oorzaak zijnvoor de hoge piantstertte:
waarschijnlijk Botrytis. Opmerkelijk enniet te verklaren is de vrij lage opbrengst aan dode planten in
1993,dienauwelijks hoger was dan in1992.
Alleen in 1993hadden de preventieve bespuitingen
een significant effect opde opbrengsten vanlevende
en dode planten (tabel 99).Opmerkelijk wasindat
jaar datdeopbrengst bijéénkeer spuiten wathoger
was dan bijtwee keer spuiten. Hoewel geen zichtbare gewasschade werd waargenomen, waren twee
bespuitingen met het gebruikte middel + uitvloeier
mogelijk watte agressief voor het gewas, waardoor
enige groeiremmingoptrad.
In 1991 en 1992 hadpreventief spuiten geen effect
op hetaantal levende planten bijdeoogst endeopbrengsten van levende en dode planten. Gemiddeld

Tabel98. Opkomst, aantal levende endode hennepplanten bij deoogst endedrogestofopbrengsten in 1991,1992en 1993(gemiddeld
voortweerijenafstandenendriespuitregimes).
1991

1992

1993

105

94

102

40

82

57

drogestofopbrengst levenplanten(ton/ha)

10,7

12,8

11,7

drogestofopbrengst dodeplanten(ton/ha)

1,16

0,45

0,53

2

aantalplantenper m naopkomst
aantallevendeplantenperm2bijdeoogst
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Tabel99. Invloedvanspultregimeopplantaantalenopbrengstvanvezelhennepin1993.
nietspuiten
2

éénkeerspuiten

tweekeerspuiten

LSD

51

62

59

n.s.

drogestofopbrengst levende
Dlanten(ton/ha)

11,2

12,3

11,7

0,4

stengelopbrengst (tonds/ha)

9,9

10,8

10,4

0,3

drogestofopbrengstdode
planten (ton/ha)

0,81

0,35

0,44

0,08

drogestofopbrengst levendeen
dodeplanten(ton/ha)

12,0

12,7

12,1

n.s.

levendeplantenper m bijdeoogst

Tabel100. Invloedvanspuitregimeopplantaantalenopbrengst
nietspuiten
2

vanvezelhennep(gemiddeldevan 1991, 1992en1993).
éénkeerspuiten

tweekeerspuiten

LSD

56

62

62

5

drogestofopbrengst levende
planten (ton/ha)

11,5

11.9

11,8

n.s.

stengelopbrengst (tonds/ha)

10,0

10,2

10,2

n.s.

drogestofopbrengstdode
planten (ton/ha)

0,89

0,66

0,60

0,11

drogestofopbrengst levendeen
dodeplanten(ton/ha)

12,4

12,6

12,4

n.s.

levendeplanten perm bijdeoogst

over de drie proefjaren hadhet enig effect ophet
aantal levende planten bijdeoogst: erbleven er zes
per vierkante meter meer over dan wanneer niet
werd gespoten (tabel 100).Preventief spuiten had
gemiddeld over dedrie proefjaren echter geen significant effect opde opbrengst aan levende planten,
noch opde stengelopbrengst. Welverminderde het
de dode-planten-massa meteenpaar honderd kilogram perha(tabel 100).
Preventief spuiten in hennep tegen Botrytis enSclerotinia blijkt veelal niet zinvol. Alleen in eenuitzonderlijk natte zomer, zoals in 1993, mageenpositief
effect worden verwacht. In de meeste jaren zal een
preventieve bespuiting geen of een gering effect
hebben enhetfinanciële saldo verlagen. Bovendien
zullen bij machinale oogst ookdedode planten voor
een deel worden meegeoogst, waardoor het fysieke
opbrengstverschil tussen wel en niet spuiten wordt

gereduceerd. In geen van dedrie proefjaren had het
spuitregime een significant effect opde gesommeerde opbrengst van levende endode planten (tabel99
en 100). Weliswaar beïnvloedt dood plantenmateriaal
de kwaliteit negatief, maar hetisopdit momentnog
niet duidelijk hoeditfinancieel voor de teler uitpakt.
Tot slot komen door veredeling misschien rassen
beschikbaar die minder vatbaar zijn voor Botrytis.

Conclusies
- Dekeuze voor een rijenafstand van\7>k of25 cm
voor vezelhennep heeft geen invloed opde totale
drogestofopbrengst en het stengelaandeel hierin.
121/2cmheeft devoorkeur, omdat bijdeze afstand
de beste onkruidonderdrukking door het gewas
mag worden verwacht.
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- Preventief spuiten tegen de schimmelziektenBotrytis cinerea en Sclerotinia sclerotiorum lijkt niet
zinvol.
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Summary
In field trials in the Netherlands a row width of 12%
cm or25 cmdid not affect (stem)yield.Nevertheless
12% cm seems best as the crop at this row distance•
covers the soil more quickly and hence a better
suppression of weedsmaybe expected.
Preventive spraying, early in the growing season,
against the fungi Botrytis cinerea and Sclerotionia
sclerotiorum (which can substantially decrease crop
yield) can not be recommended in the Netherlands.
In a field trial in 1991-1993it only improved yield in
thewet summer of 1993. In the otheryears it didnot
affect theyield.

Stikstofbemesting van vezelhennep
Nitrogen fertilization offibre hemp
ing. W.C.A. van Geel, PAGV en dr. ing. H.M.G. vandeWerf MSc, AB-DLO

Inleiding

Proefopzet en uitvoering

Volgens de literatuur geeft een stikstofgift van 150
tot 240kgNperhade hoogste stengelopbrengst in
vezelhennep (Aukema enFriederich 1957, Jaranowska 1964, Rivoira enMarras 1975, Marras enSpanu
1979). Stikstof heeft echter een negatieve invloedop
het bastgehalte indestengel. Daardoor isdebastopbrengst hethoogst bijgiften tussen de50en150 kg
per ha (Aukema en Friederich 1957,Jaranowska
1964, Rivoira en Marras 1975). De hoogte van de
stikstofgift beïnvloedt de stengeldichtheid bij deoogst
(Jaranowska 1964,Rivoira en Marras 1975,Marras
en Spanu 1979).
In een proef op het PAGV in 1991en 1992 (Van
Geel en Van der Werf, 1993) was de totale opbrengst ende stengeïopbrengst (vanlevende planten) bijeenstikstofaanbod van200kgperhahoger
dan bijeenaanbod van80kgperha. Dehoge stikstofgift zorgde voor eenvlottere begingroei en een
langer produktief blijvend gewas. Bij de lage gift
begon het gewas eerder af te rijpen. Ook leek de
hoge gift debloei tevertragen endaarmee devegetatieve groeiduur te verlengen. Wel trad bijde hoge
stikstofgift beduidend meer zelfdunning op.Zelfdunning treedt ineenhennepgewas opbijhogere plantdichtheden en houdt in dater door onderlinge concurrentie planten sterk achterblijven in groei en uiteindelijk afsterven, voordat hetgewas wordt geoogst.
Daardoor gaat drogestof verloren. Naarmate het
opbrengstniveau hoger is,blijkt hetmaximaal aantal
levende planten dat per m 2 overblijft, lager te zijn
(Vander Werf, 1994).

De proef werd uitgevoerd mettwee rassen en zes
stikstoftrappen intwee herhalingen:

Op 1 september in 1992 enop2september in 1993
werd in het midden vanelk bruto-veldje een nettooppervlakte van 2x 1meter geoogst. Daarbij werden
alle levende planten ééncm boven de grond afgeknipt engeteld. Hiervan werd drogestofopbrengst en
het stengelaandeel bepaald. Ook het drooggewicht
van de dode planten werd vastgesteld. Vaneen
monster van10willekeurig gekozen (levende) planten werd de lengte gemeten endediameter van de
stengel, twee cm boven de voet vande plant.Van
deze plantmonsters werd ook het bastaandeel bepaald door bast enhout vanelkaar te scheidenmet
behulpvan een vlasbraakmachine. Indebast achtergebleven houtsnippers werden metde hand verwijderd.

Aansluitend opbovengenoemde proef werd in 1992
en 1993 ophetPAGV een stikstoftrappenproef uitgevoerd metalsdoel deoptimale gift voor vezelhennep
onder Nederlandse omstandigheden vast te stellen,
gelet op stengelopbrengst, bastgehalte en zelfdunning.

Het effect vanras en/of stikstofgift is als significant
aangemerkt indien de bij de F-waarde behorende
overschrijdingskans < 0,05.De in de tabellen vermelde LSD-waarden zijn gebaseerd opeentweezijdige t-toets waarbij p< 0,05.

- rassen: KompoltienKompolti Hybrid TC;
- stikstoftrappen: 0, 40,80, 120,160en 200kgN
per ha.
De proef vond plaats op zavelgrond na voorvrucht
wintertarwe. De bodemvoorraad stikstof nadewinter
indelaag 0-90cm bedroeg 51 kg perhain 1992en
14 kgperhain 1993. In 1992 werd op8mei40 kg
hennepzaad per ha gezaaid, in 1993 werd op27
april 25kgperha gezaaid. Derijenafstand bedroeg
25 cm. Er werd geen onkruidbestrijding uitgevoerd
omdat dehennep hetonkruid goed onderdrukte.
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Tabel 101. Invloedvanrasopopkomstenaantallevende plantenbijdeoogst.

aantalplanten perm
naopkomst

1992
1993

aantallevendeplantenperm
bijdeoogst

1992
1993

LSD

Kompolti HybridTC

Kompolti
171
103

127
124

111
50

60

Resultatenendiscussie

tigen dehevige ziekte-aantasting in1993.

Door hetgebruik van verschillende zaaizaadhoeveelheden in beide proefjaren verschilde het plantgetal
na opkomst. De opkomst van Hybrid TCviel in 1992
tegen (tabel 101).
Het groeiseizoen 1992was uitzonderlijk warm. Botrytis trad nauwelijks op.
Het groeiseizoen 1993 kenmerkte zich door een
warme, zonnige voorzomer, die voor een snelle
begingroei zorgde. Na begin juli volgde echtereen
zeer natte en koele periode die tot in het najaar
duurde. Dit resulteerde in een hevige Botrytis-aantasting. Hetgemiddeld aantal levende planten bii de
oogst bedroeg 96per m 2 in 1992en55 per m in
1993. De gemiddelde opbrengst van de levende
planten in beide jaren bedroeg respectievelijk 12,7
en 8,3ton drogestof perha,dievan dedode planten
bedroeg respectievelijk 1,1 en3,0tondrogestof per
ha. Gelet op zelfdunning, zou bij het lagere opbrengstniveau in 1993 hetaantal levende plantenbij
de oogst hoger moeten zijn danin 1992(Van der
Werf, 1994). Het feit dat dit plantaantal juist lager
was endehoge opbrengst aan dode planten,beves-

In beide proefjaren waser eind juni al eenduidelijk
effect vande stikstoftrappen waarneembaar. Naarmate destikstofgift hoger was, werd hetgewas langer, toteen niveau van 120 kgNperha. Daarboven
nam degewashoogte niet significant meer toe(tabel
102).
Bij de oogst washet aantal levende planten lager,
naarmate de stikstofgift hoger was (figuur 12). In
1992was diteffect duidelijker aanwezig dan in1993,
met name bijhetrasKompolti,datnaopkomsteen
dichtheid vanruim 170planten per m 2 had. Omdat
schimmelziekten in dat jaar van geen betekenis
waren, duidt ditopeen hevigere zelfdunning. Hieruit
blijkt dathetplantgetal endusdezaaizaadhoeveelheid te hoog zijn geweest tenopzichte vanhet opbrengstniveau, metname bijdehogere stikstofgiften.
Om die reden werd de zaaidichtheid in 1993 verlaagd. Het optimale plantgetal ligt voor de Nederlandse groei-omstandigheden waarschijnlijk rond de
90 perm 2 (VanderWerf, 1994, VanderWerf et. al.,
1994 en Vander Werf en Van Geel, 1994).
In 1992 was het aantal levende planten bijdeoogst

Tabel102. Invloedvan stikstof op de gewashoogte eindjuni, de plantlengte, plantdiameter en het plantgewicht van vezelhennep (gemiddeldevan 1992en1993).
stikstofgift (kg/ha

0

40

80

120

160

200

LSD

gewashoogteeindjuni(cm)

115

144

153

161

164

164

5

plantlengte(cm)

198

214

231

222

225

209

30

plantdiameter (mm) )

6,7

7,5

8,8

8,7

9,9

10,0

1,2

plantgewicht(g)

8,6

11,3

14,2

16,1

21,2

24,5

1,7

1

1)

Gemetenaandevoetvandeplant.
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aantal planten per rrï
180

— i — Kompolti'92
- a — KHTC '92
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- H - - KHTC'93

40
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160

200

Figuur 12.Aantal levende planten bij de oogst van de henneprassen Kompolti en Kompolti Hybrid TC (KHTC) in 1991 en 1992 bijzes
snkstoftrappen (LSD=20).

ton d.s. per ha
14

40

80
120
stikstofgift (kg/ha)

160

200

Figuur13.Totaledrogestofopbrengst (LSD = 1,3), stengelopbrengst (LSD = 1,2) en bastopbrengst (LSD =0,5) van levende planten en
drogestofopbrengstvandodeplanten(LSD=0,5) bijzesstikstoftrappen (gemiddeldevan 1992en1993).
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Figuur 14.Drogestofopbrengstvan levendeplantenenvan dodeplantenin1991 en1992 bijzessrJkstoftrappen.
van het ras Kompolti hoger dan van Kompolti Hybrid
TC. In 1993 was dit juist andersom (tabel 101).

stikstofgift geen invloed had op de mate van ziekteaantasting. Het opbrengstverschil tussen de jaren
van circa twee ton dode planten per ha moet dus
waarschijnlijk worden toegeschreven aan schimmelziekten.

De totale hoeveelheid geproduceerde drogestof, van
levende en dode planten samen, nam lineair toe met
de stikstofgift. Voor de drogestofopbrengst van levende planten, de stengel- en de bastopbrengst gold
hetzelfde (figuur 13). De drogestofopbrengst aan
dode planten nam ook toe bij stijgende stikstofgift, tot
een niveau van 160 kg N. Voor deze beide opbrengstparameters was er geen significante interactie tussen jaar en stikstofgift, hetgeen betekent dat
het effect van de stikstofgift op de opbrengst van
levende en dode planten niet significant verschilde
tussen beide jaren (figuur 14). Dit suggereert dat de

Het stengelaandeel in de drogestof werd enigzins
verlaagd door een hogere stikstofgift (tabel 103). De
stengelopbrengst nam bij giften boven 120 kg N per
ha niet duidelijk meer toe (figuur 13). De hoeveelheid
blad en bloeiwijze nam toe bij giften boven de 80 kg
N per ha voor het ras Kompolti en bij giften boven de
160 kg N per ha voor Kompolti Hybrid TC.
Het bastgehalte inde stengel nam in 1992 significant
af bij een toename van de stikstofgift (tabel 103),

Tabel103. Invloedvan stikstofophetstengelaandeel indedroge stofen hetbastaandeelindestengelvan vezelhennepin1992en 1993.
stikstofgift(kg/ha)

0

40

80

120

160

200

LSD

stengelaandeel (%)

1992
1993

88,3
85,9

88,6
88,1

87,4
87,3

88,2
87,3

86,3
87,1

85,9
84,2

1,4
1,4

bastaandeel (%)

1992
1993

36,4
29,9

35,8
34,9

34,9
36,8

35,1
35,9

33,8
34,1

33,2
33,0

2,6
5,0

126

vooral bijgiften boven de120kgNperha. In 1993
leek ereen optimum tezijn bijeengift van 80kg N.
Bij eengift vanOkgNperhawashet bastgehalte
significant lager dan bij40,80en120kgNper ha.
De overige verschillen inbastgehalte tussen destikstoftrappen waren niet significant.
De rassen hadden geen invloed opde opbrengsten
aan levende en dode planten, noch opde stengelen bastopbrengst. Wel werd in1992 bijKompolti een
sigificant hoger bastgehalte gemeten, namelijk 36,7%
versus 33,1% bij Kompolti Hybrid TC. Ditzoudeels
het gevolg kunnen zijn vanhethoger aantal levende
planten van Kompolti bij de oogst in dat jaar. Het
bastgehalte is namelijk hoger bij eengrotere plantdichtheid (Vander Werf, 1994). In 1993verschilde
het bastgehalte niet significant tussen beide rassen
en bedroeg gemiddeld 34%.
Een toenemende stikstofgift deed ook het plantgewicht endeplantdiameter toenemen (tabel 102).De
invloed ophetverloop vande plantlengte wasminder duidelijk. Ditleek een optimum te hebben bij 80
kg N. Hoewel de toename vanhet plantgewicht en
de diameter samen lijken te gaan meteen afname
van het bastgehalte, kon door middel van een regressie-analyse geen verband worden aangetoond
tussen bastgehalte enerzijds enplantgewicht, -lengte
en -diameter anderzijds.
Door de afwezigheid van interactie-effecten tussen
stikstof enjaar met betrekking totdeopbrengstparameters, kanuitdeze proef niet worden opgemaaktof
de optimale gift inhetene jaar verschilde van die in
het anderejaar en inwelke mate dus met de bodemvoorraad minerale stikstof nadewinter rekeningzou
moeten worden gehouden. Omhierover uitsluitselte
verkrijgen, is verder onderzoek noodzakelijk. Op
basis vandeze twee proefjaren lijkt het niet zinvol
om meer dan 120 kgstikstof perha toe te dienen.

Conclusies
- In koele, natte perioden kunnen de schimmelziekten Sclerotinia sclerotiorum en met name Botrytis
cinereaeen flinke opbrengstderving veroorzaken.
- De hoogte vande stikstofgift lijkt geen invloed te

hebben opdemate van aantasting door schimmelziekten invezelhennep.
- Naarmate destikstofgift hoger is,treedt meer zelfdunning opinvezelhennep, waardoor reeds geproduceerde drogestof voor een deel weer verloren
gaat.
- Voorlopig lijkt eengift van120kgNperha,onafhankelijk vande bodemvoorraad, voldoende voor
de teelt van vezelhennep.
- De rassen Kompolti en Kompolti Hybrid TC doen
qua opbrengst niet voor elkaar onder. Hetbastgehalte van Kompolti is wellicht hoger. Meer informatie over henneprassen kan worden gevonden in
VanderWerf en van Geel, 1994.
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Summary
In field trialsinthe Netherlands self-thinning (mortality induced by high plant densities, causing lossof
dry matter produced) ina fibre hemp crop was more
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severe whennitrogen fertilizationwashigher.
So far an application of 120 kg of nitrogen per ha
seems enough for a hemp cropgrown in the Netherlands (independent of soil mineral nitrogen 0-90cm).
In a field trial in 1992and 1993a higher application
did notincreaseeither thestemyield or thebark
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yield significantly.Thetwo varietiesthat were usedin
this trial, Kompolti and Kompolti Hybrid TC, did not
differ signifcantly withregard to (stem)yield andbark
yield.
In the wet summer of 1993 in the Netherlands,-the
nitrogen application had no effect on contamination
of thecropby fungaldiseases.

Gebruik van groeiregulatoren invezelhennep
Useofcropgrowthregulators infibre hemp
ing. W.C.A. van Geel, PAGV en dr. ing. H.M.G.van deWerf MSc, AB-DLO

Inleiding
In eenveldproef met hennep (Milewa, 1968) leidde
behandeling met20en50mg/lgibberelline (GA) tot
langere planten, respectievelijk 4 en2%meer stengelopbrengst en 20 en 49%meer vezelopbrengst.
De stevigheid en elasticiteit van de stengels werd
echter minder.
Ineen andere proef (Khryanin, 1971) verhoogdeeen
tweemalige bespuiting van een veldgewas hennep
met 25mg/l GAdestengelopbrengst met 38%bij de
mannelijke planten en 70%bij de vrouwelijke. Het
vezelpercentage steeg met respectievelijk 3 en 4%
en de vezelopbrengst uiteindelijk met gemiddeld
64%. GAverhoogde ook devezelsterkte en-dikteen
verlaagde dezaadopbrengst.
In eenpotproef (Atal, 1961) verhoogde eendagelijkse bespuiting met100mg/lGA gedurende driedagen, gevolgd door een wekelijkse bespuiting gedurende tien weken,hetaantal vezelcellen endegrootte hiervan. Een wekelijkse bespuiting van hennepplanten inpotten met100 mg/l GAvanaf hetmoment
dat de planten vijf cm lang waren (Stant, 1961 en
1963), vergrootte de lengte, diameter en wanddikte
van debastvezelcellen. Voorts kreeg mende indruk
dat de vezels breekbaarder werden na eenGA-bespuiting.
Volgens Nishikawa enMikawi (1953) hangt heteffect
van eenGA-behandeling af vande hennepvariëteit.
Concentraties tussen de50en 125mg/lzoudenhet
beste resultaat geven.
Aloni (1985) vond dat toediening van auxine en/of
gibberelline bij diverse vezelgewassen, waaronder
hennep, de vezelopbrengst aanzienlijk verhoogde.
Ook de kwaliteit vande vezels werd beter: ze werden langer ende celwand werd dikker. Spuitenmet
een combinatie vanbeide groeiregulatoren gaf een
nog beter resultaat dan spuiten metéén vandetwee
afzonderlijk. In deze proeven werden degroeiregulatoren herhaaldelijk toegediend in concentraties van
5-20 mg/lNAA(auxine) en/of 50-200 mg/lGA3(gibberelline).

In 1992en 1993 is ophet PAGV onderzocht of bespuitingen met auxine en/of gibberelline opeen veldgewas hennep destengel- enbastopbrengst kunnen
verhogen. Omeen beter inzicht te krijgen indewerking van gibberelline in de hennepplant werd ook
een bespuiting methetanti-gibberelline triapenthenol
uitgevoerd.

Proefopzet en uitvoering
De volgende behandelingen werden vergeleken:
onbehandeld
bespuiting met water in1992,
geen bespuiting in 1993;
5 mg 1-naftylazijnzuur(NAA)
auxine laag
per liter water;
10 mgNAA perliter water;
auxine hoog
50 mg gibberella-zuur A3
gibberelline laag
(GA3) perliter water;
100 mgGA3 perliter water;
gibberelline hoog
5 mgNAA +50mgGA3 per
aux. +gibb. laag
liter water;
aux. +gibb. hoog
10 mg NAA+ 100mg GA3
per liter water;
2V2 gram triapenthenol per
anti-gibb. laag
liter water;
5 gram triapenthenol perliter
anti-gibb. hoog
water.
Opgemerkt moet worden dat deze groeiregulatoren
in praktijk niet zijn toegelaten in de teelt van hennep. De bespuitingen met auxine en gibberelline
werden drie keer uitgevoerd, deeerste keer bij 50%
grondbedekking en 7 en 14 dagen nadien. Daarna
was spuiten vanwege de gewashoogte niet meer
mogelijk. Debespuiting mettriapenthenol werdéén
keer uitgevoerd, bij 50% grondbedekking. De spuitdata waren 11,19en25juni in 1992 en1,8en 15
juni in 1993.Demiddelen werden in 400liter water
per ha verspoten.
De proef vond plaats op zavelgrond na voorvrucht
wintertarwe. Op8meiin1992enop27april in1993

129

werd 25 kg hennepzaad per ha gezaaid op rijenafstand 25 cm. Destikstofgift bedroeg 150kgper ha
minus bodemvoorraad in de laag 0-90 cm nade
winter. Er werd geen onkruidbestrijding uitgevoerd
omdat de hennep het onkruid goed onderdrukte.
Vanaf eind mei totbegin juli werd om detwee weken
preventief gespoten tegen Botrytis cinerea met afwisselend chloorthalonil/vinchlozolin en carbendazim/iprodion; deze fungiciden hebben in praktijk geen
toelating inhennep.
Op 30 augustus in 1992en 31 augustus in1993
werd in het midden vanelk bruto-veldje een nettooppervlakte van 2x 1meter geoogst. Daarbij werden
alle levende planten ééncm boven de grond afgeknipt engeteld. Hiervan werd de drogestofopbrengst
en het stengelaandeel bepaald. Van een monster
van 10 willekeurig gekozen (levende) planten werd
de lengte gemeten ende diameter vande stengel,
twee cm boven de voet van de plant. Van deze
plantmonsters werd ook het bastaandeel bepaald
door bast en hout van elkaar tescheiden met behulp
van eenvlasbraakmachine. In de bast achtergebleven houtsnippers werden met de hand verwijderd.
Ook het drooggewicht van de dode planten werd
vastgesteld.
Het effect vande behandeling met groeiregulatoren
is alssignificant aangemerkt indien debijdeF-waarde behorende overschrijdingskans < 0,05. Deinde
tabellen vermelde LSD-waarden zijn gebaseerd op
een tweezijdige t-toets waarbij p< 0,05.

Resultatenendiscussie
Het groeiseizoen 1992 was uitzonderlijk warm. Botrytis trad nauwelijksop.
Het groeiseizoen 1993 kenmerkte zich door een
warme, zonnige voorzomer, die voor een snelle
begingroei zorgde. Na begin juli volgde echter een
zeer natte enkoele periode dietotdeoogst duurde.
Ondanks depreventieve bespuitingen met fungiciden
sloeg Botrytis toe inde proef. Ditresulteerde bijbijna
alle objecten ineenflink aantal dode planten. Inde
met triapenthenol behandelde veldjes waren in augustus zichtbaar minder planten door Botrytis aangetast.
Bij opkomst werden in 199290 planten per m 2geteld enin 1993100planten perm2. In 1993waren
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bij de oogst gemiddeld 56 levende planten perm
aanwezig; de toegepaste groeiregulatoren hadden
geen duidelijke invloed op dit aantal (uitgezonderd
de hoge concentratie triapenthenol). In 1992 hadden
ze datwel (tabel 104). Toen washetaantal levende
planten bij hetmetNAAbehandelde object ietshoger danbij het onbehandelde object. Debespuitingen met GA3, NAA+GA3 en triapenthenol verminderden daarentegen het aantal levende planten. Inde
met GA3 bespoten veldjes waren dat jaar aanzienlijk
meer geknakte, gelegerde enafgestorven plantente
zien dan indeoverige veldjes. Ditbevestigt dedoor
Milewa (1968) gevonden achteruitgang vande stevigheid enelasticiteit van de stengels. In beide proefjaren was hetaantal levende planten van hetmetde
hoge concentratie GA3behandelde object eenstuk
lager dan van het met de lage concentratie GA3
behandelde object.
De gemiddelde drogestofopbrengst aan levende
planten bedroeg 11,8 tonperhain 1992 en9,8 ton
in 1993. In geen vanbeide proefjaren leidde de bespuitingen metgroeiregulatoren tot eenhogere drogestofopbrengst aan levende planten, uitgezonderd
de lage concentratie triapenthenol in 1993. In 1992
leidden de bespuitingen met GA3, NAA+GA3 en
triapenthenol zelfs tot een beduidend lagere opbrengst (tabel 104). Deopbrengst aandode planten
was in 1992 bijdemet GA3 enNAA+GA3 behandelde objecten beduidend hoger danbij het onbehandelde object; in 1993 wasdit niet hetgeval. Uitsluitend triapenthenol gaf een lagere opbrengst aan
dode planten dande overige objecten.
Gelet op de totale drogestofproduktie (van levende
en dode planten) valt opdat in 1992de produktie
van de objecten die waren behandeld met GA3hoog, NAA+GA3 oftriapenthenol, lager was danvan
het onbehandelde object. In 1993 goldditalleen voor
de behandeling met de hoge concentratie triapenthenol. Triapenthenol lijkt dus degewasgroei teremmen.
De bespuitingen met groeiregulatoren resulteerden
evenmin in een hogere stengelopbrengst, noch in
een hogere bastopbrengst. Voor NAA, GA3en
NAA+GA3 kwam het effect opde stengelopbrengst
overeen met datopdetotale opbrengst aan levende
planten (tabel 104). De behandeling met triapenthe-
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Tabel 105. Invloed van groeiregulatoren1' op het bastgehalte en de bastopbrengst van vezelhennep in 1992 en 1993 (gemiddelde van
tweeconcentratie-niveaus).
onbehandeld

auxine

gibberelline

aux.+gibb.

triapenthenol

LSD

bastgehalte

1992
1993

37,1%
37,6%

37,6%
36,4%

40,6%
33,4%

40,3%
36,1%

26,7%
31,2%

2,9%

bastopbrengst
(ton/ha)

1992
1993

4,9
3,3

5,2
3,0

3,4
2,7

3,2
2,9

1,7
2,5

0,6

1)

Deindezetabelgenoemdegroeiregulatoren zijnindepraktijkniettoegelaten inhennep.

nol leidde inbeide jaren toteen lager stengelaandeel
in dedrogestof entothogere opbrengst aan bladen
bloeiwijze. Ditkan erop duiden datgibberelline in de
hennepplant de vorming van blad en/of bloeiwijze
remt endestengelgroei bevordert. De extra gibberelline die in onze proef via de bespuitingen aande
plant werd toegediend, leidde echter niet toteen
hoger stengelaandeel in de drogestof. Het stengelaandeel van hetobject GA3-laag was zelfs lager dan
van het onbehandelde object.
Triapenthenol veroorzaakte eveneens in beide jaren
een lager bastaandeel. Dit duidt er mogelijk op dat
gibberelline in de hennepplant eenrol speelt bijde
vorming van bastweefsel (floeem). In 1992 leidden
de behandelingen met GA3 en NAA+GA3 toteen
hoger bastaandeel in de stengels van de levende
planten, maar destengelopbrengst was zoveel lager
dat debastopbrengst toch achter bleef bijhetonbehandelde object (tabel 105). In 1993leidde de behandeling metGA3juist tot eenlager bastaandeel.
De concentratie waarin de middelen werden toegediend, had geen significant effect op het bastaandeel.
In beide proefjaren leidde debespuiting met triapenthenol tot een verlaging vande gewashoogte eind
juni en uiteindelijk tot kortere planten bij de oogst
(tabel 104). Dewerking alsgibberelline-remmerc.q.
stengelverkorter kwam dus duidelijk tot uiting. De
behandeling metGA3 gafeen wathoger gewas eind
juni, met uitzondering van de lage concentratie in
1993. Bijde oogst leidde alleen de bespuiting met
GA3-hoog in1992 totsignificant langere planten.De
bespuiting met NAA-hoog gaf eind juni 1993 een
significant korter gewas. Bijdeoogst waren deplanten echter niet korter dan dievanhet onbehandelde
object. Decombinatie NAA+GA3 hadgeen duidelijk
effect op de gewashoogte en plantlengte.
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In beide jaren leidde de bespuiting met NAA+GA3hoog tot significant dikkere stengels (gemeten aan
de voet van deplant). In 1992 was ditookhetgeval
bij GA3-hoog en in 1993juist bij GA3-laag enbij
NAA-hoog. Gibberelline gaf in deze proef dus geen
dunnere stengels.
Door de sterk wisselende resultaten in beide jaren
gaf de proef geen duidelijk inzicht in de uitwerking
van eenbespuiting metgroeiregulatoren bij hennep.
Wel is gebleken datdeuitwerking nogal wisselvallig
en vermoedelijk aan jaarsinvloeden onderhevig is.In
tegenstelling tot wat in de literatuur wordt vermeld,
bleken in deze proef de bespuitingen met auxine,
gibberelline of een combinatie van beide destengelen bastopbrengst van vezelhennep niet teverhogen.
Auxine hadinde regel nauwelijks eeneffect, terwijl
gibberelline eennegatieve uitwerking had. Hetdoor
Aloni gevonden versterkend effect van decombinatie
NAA+GA3 werd in onze proef niet gevonden. Soms
lag heteffect tussen datvanauxine en gibberelline
afzonderlijk in, soms leek de combinatie een extra
negatieve uitwerking tehebben.

Conclusies
Bespuiting vaneenveldgewas hennep metauxine,
gibberelline of eencombinatie van beide ter verhoging vande stengel- en bastopbrengst lijkt geen of
zelfs een averechts effect tehebben.
Literatuur
Aloni, R. Planthgrowth method and composition. United States
Patent Documents, Patent Number 4,507,144 (1985).
Atal, CK. Effect of gibberellin on the fibres of hemp. Economic
Botany 15,133 p.(1961).

Khryanin, V.N.Use of gibberellin and gibrelate in hemp. Soviet
Plant Physiology 18(3),p.541-543 (1971).
Milewa,0. Untersuchung überden Einflussdes Gibberellinsauf
das Wachstum, die Katalasenaktiviteit und den Ertrag beim
Hanf (Russian). Wissenschaftliche arbeiten 17(1), p. 221-226
(1968).
Nishikawa G. en F. Mikawi. Application of gibberellin to the
cultivation of fibre plants (abstract). Source book ongibberellin,
F.H.Stodola,Agricultural technology 8(2),p. 38-39(1953).
Stant, M.Y. The effect of gibberellic acid on fibre-cell length.
Annalsof Botany 25(100),p. 453-462(1961).

Stant, M.Y. The effect of gibberellic acid on cell width and the
cell-wall of some floeem fibres. Annals of Botany 27(105), p.
185-190(1963).

Summary
Contrary to results in literature, spraying a hemp
crop withauxin, gibberellin oracombination ofthese
substances (ina field trialin 1992and1993)did not
improve either stem yield orbark yield. It even seemed to haveanegative effect.
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Bestrijding tarwe-opslag in veldbeemd met twee typen onkruidbranders
Control of volunteer winter wheat with propane burners
ir. P.C.W.Baltus,PAGV/NGC

Achtergrond/inleiding
Veldbeemdgras is een langzaam groeiende grassoort,dieindepraktijk inhetnajaar tegelijkertijdmet
dekvrucht wintertarwe wordt gezaaid. De wintertarwe
wordt inhetdaaropvolgende jaar geoogst. De ondervrucht veldbeemd blijft dan staan enkan doorgroeien
voor de graszaadoogst inhet daaropvolgende jaar.
Vóór detarwe-oogst kunnen tarwekorrels uitdearen
vallen. Ooktijdens de oogst kunnen korrelverliezen
optreden doordat de combine niet in staat is 100%
van dekorrels uittedorsen. Deophetperceel achtergebleven wintertarwekorrels kunnen kiemen. De
gekiemde korrels kunnen zich ontwikkelen totwintertarwe-opslagplanten die het veldbeemdgras ernstig
beconcurreren. Twee tarweplanten perm kunnenal
een opbrengstderving geven van 100 kg (±10%)
graszaad (Sijtsma, 1983).
Tot 1991werd het herbicide TCA gebruikt omde
tarwe-opslagplanten te bestrijden. TCAisom milieutechnische redenen niet meer toegelaten.
In hetkader van hetproject 'onkruidbestrijding in de
graszaadteelt 1990-1993' is onder andere geprobeerd een vervanger voor TCA tevinden. Een groot
aantal bewerkingen (eggen, borstelen en schoffelen)
en herbiciden is getoetst methetoogopdebestrijding vantarwe-opslag. Dit heeft tot nutoe niet tot
bevredigende resultaten geleid (onvoldoende bestrijdende werking op tarwe-opslag of te veel schade
aan hetcultuurgras).
Een volvelds onkruidbrander wasnogniet getoetst.
Uit depraktijk isbekend datgrassen vrijwel nietmet
een brander kunnen worden bestreden, omdat het
groeipunt van de grassen laag zit. Omdat nade
tarwe-oogst de opslagkorrels oppervlakkig of slechts
onder een stro- of kaflaagje inveldbeemdgras op de
grond liggen, wasde verwachting dat opgezwollen,
en/of netgekiemde wintertarwe-korrels eenwarmtestoot niet zouden overleven.
In hetvoorjaar endezomer van 1993 iseen oriënterende proef uitgevoerd naar de effecten van branden
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op veldbeemdgras en wintertarwe. Bij een goede
bestrijding vande wintertarwe en geen of geringe
schade aanhet veldbeemdgras, zoude brander in
het najaar van 1993in eenveldproef worden ingezet.

Materiaalenmethoden
Veldbeemdgras is volvelds met twee verschillende
typen HOAF LPG infra rood-branders achter een
tractor behandeld. Brander 1is eenwatouder type
HOAF infra rood-brander, niet voorzien van luchtondersteuning maar vaneenschoorsteen vooreen
goede trek, met een werkbreedte van 1,5 meter.
Brander 2 iseennieuw type HOAF infra rood-brander (KB100)met luchtondersteuning en eenwerkbreedte van 1 meter. Technisch (behalve de werkbreedte) isdeze brander gelijk aandeHOAF KB 150
met luchtondersteuning eneenwerkbreedte van1,5
meter. Door de luchtondersteuning bereikt deze
brander volgens HOAF eenhogere temperatuuraan
de grond dan hetoudere type brander.
Er is metvier snelheden (1, 2,3 en4 kmper uur)
gereden. Deeerste bewerking is uitgevoerd opgoed
ontwikkelde veldbeemd op8 april 1993, opeen perceel vanROCRusthoeve in Colijnsplaat. Enige tijd
na de behandeling is de stand vanhetgras beoordeeld.
Ten behoeve van detweede behandeling op29april
1993, is wintertarwe (rasObelisk) in bakken bij kamertemperatuur opgekweekt tot drie stadia: één
blad-stadium (zes dagen gekiemd), kiempje 0,5tot 1
cm (drie dagen gekiemd) en korrel opgezwollen(24
uur gekiemd). Voor debehandeling iswintertarwe in
de verschillende stadia opdegrond tussen hetveldbeemdgras neergelegd. Vervolgens isweer met1,2,
3 of4km peruur volvelds gebrand.
De derde behandeling is op 28 juni 1993 ophet
PAGV uitgevoerd methet nieuwe type HOAF-brander metluchtondersteuning. Opnieuw is opgekweek-

te tarwe ingras gelegd enindedrie stadia metvier
rijsnelheden volvelds gebrand.
Een overzicht van debehandelingen isweergegeven
intabel 106.
Na de behandelingen 2 en 3 zijn de tarwekorrels
weer uithetgras opgeraapt enopvochtige potgrond
gelegd, zodat ze verder konden groeien. Na zeven
dagen isde doding van de tarweplanten inprocenten
beoordeeld (100%: alles dood). Ookhet effect van
de behandeling ophetgras isbeoordeeld.

Resultaten
Na hetbranden viel hetopdathetgras watdonkerder groen gekleurd wasennataanvoelde. Blijkbaar
was vaneengedeelte vande bladeren hetweefsel
dusdanig verstoord dat het in het blad aanwezige
water naar buiten kontreden. Ongeveer drie weken
nadebewerking had het gras zich ophetoog uitstekend hersteld.
De tweede behandeling isop dezelfde plaats uitgevoerd, omheteffect van eenherhaalde behandeling
op het gras waar tekunnen nemen. Nadebehandeling zijn detarwekorrels opgeraapt eninbakkenmet
natte potgrond gelegd. Na enige tijd bleek dat alle
korrels/tarweplanten doorgroeiden endatgeen effect
vanderijsnelheid tezien was. Erisdus geen doding
van detarwekorrels vastgesteld. Dederde behandeling is op het PAGV gebeurd, op een kopakker in
kort gemaaid gras. Omdat de behandeling in de
oogsttijd vanhetgraszaad plaatsvond (lang gewas),
was hethelaas niet mogelijk debehandeling op een
praktijkperceel uittevoeren. Heteffect van dederde
behandeling opde bloeiwijze kondus niet worden
beoordeeld.
De tarwekorrels zijn ook na de derde behandeling
weer opgeraapt en in eenbak met natte potgrond
gelegd. Bij deze behandeling was wel effect tezien

van de verschillende behandelingen. De resultaten
van de derde behandeling is weergegeven in tabel
107.
Uit tabel 107 blijkt datdetarwe in hetéénblad-stadium (zes dagen voorgekiemd) zich bijna volledig
van de behandeling herstelde bij alle rijsnelheden.
Alle tarwe die vier dagen was gekiemd (kiempje ±
0,5 cm)wasnade behandeling met 1 kmper uur
dood. Na 2 en 3 km per uur waswel enig effect
zichtbaar (50-60% dood), maar groeide eenbehoorlijk aantal planten door. De tarwe die 24uurgekiemd
was, bleek bijdelagere rijsnelheden iets gevoeligte
zijn, maar meer dan 30%doding werd niet bereikt.
Het gras heeft zich ookna de tweede behandeling
gedeeltelijk hersteld. Ophetonbehandelde gedeelte
waren debloeihalmen vanhetveldbeemdgras zichtbaar (18 mei 1993). Op de veldjes met de hoge
rijsnelheden (3en4 kmperuur)waren bloeihalmen
aanwezig en hadeenaantal bladeren witte punten.
Op hetveldje waar 2 kmperuurgereden is,waren
zeer weinig halmen aanwezig, terwijl op het veldje
met de laagste rijsnelheid (1 kmperuur)geen halmenwaren,terwijl veel nieuw blad tezien was.
Na dederde behandeling ophetPAGV hersteldehet
gras zeer goed;hetherstel duurde bijdelage rijsnelheden langer danbijdehoge rijsnelheden.

Conclusies
Uit deze oriënterende proef is gebleken dat veldbeemdgras een behandeling met een brander zonder
luchtondersteuning vegetatief goed doorstaat, vooral
als derijsnelheid relatief hoog is.Als debehandeling
inhetnajaar netnadetarwe-oogst uitgevoerd wordt,
is deverwachting dathetgras zich snel zalherstellen engeen negatieve gevolgen van hetbrandenzal
ondervinden. Voor de bestrijding van breedbladige

Tabel 106.Overzichtvandebehandelingen.
datum

behandeling

8 april
29 april
28 juni

1
2
3

brandertype
oudtype
oudtype
luchtondersteuning

rijsnelheden (kmperuur)
1,2, 3 en 4
1,2, 3 en 4
1,2, 3 en 4
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Tabel 107. Percentagedodingvan één,vier of zes dagenvoorgekiemde wintertarwe na behandeling met een brander met luchtondersteuning metvier rijsnelheden.

rijsnelheid
1 km per uur
2 km per uur
3 km per uur
4 km per uur

één dag
30
20
10
0

onkruiden zou branden dan ook perspectief kunnen
bieden.
Wintertarwe-opslag is met behulp van het oude type
brander niet te bestrijden. Blijkbaar is de temperatuur
die bereikt wordt zelfs bij een rijsnelheid van 1 km
per uur onvoldoende hoog om het groeipunt van de
tarwe te doden. Het type met luchtondersteuning
bleek in staat te zijn de tarweplanten in een pas
gekiemd stadium bij een rijsnelheid van 1km per uur
te doden.
Bij een werkbreedte van 1,5meter en een rijsnelheid
van 1 km per uur, duurt het circa zeven uur voordat
een ha is behandeld. Het gasverbruik bedraagt dan
200 liter per ha (opgave HOAF).
Het stadium van de te bestrijden wintertarwe is bij
branden dus bijzonder belangrijk. Uit eerdere veldproeven is gebleken dat de wintertarwekorrels in het
veld niet gelijkmatig kiemen. Een herhaalde behandeling in het veld met de brander met luchtondersteuning zou dus noodzakelijk zijn. De effecten van
branden met de brander met luchtondersteuning op
het veldbeemdgras na een aantal behandelingen zijn
niet bekend.
In de praktijk zijn de wintertarwekorrels niet egaal
over het veld verdeeld. Soms liggen ze in een rijspoor of onder een laag kaf, zodat ze nog wat minder gemakkelijk voor de hitte van de brander bereikbaar zijn dan in deze oriënterende proef.

136

kiemtijdtarwe
vier dagen
100
60
50
10

zes dagen
0
0
0
0

De huidige branders lijken momenteel geen mogelijkheden te bieden voor de bestrijding van wintertarweopslag in de praktijk. Vooral de grote hoeveelheid tijd
die nodig is om een ha te behandelen en het korte
stadium waarin de korrels gevoelig zijn, lijken beperkende factoren.
Literatuur
Strykers, J., en R. Bulcke, "Onkruidbestrijding, 9 e herziene
uitgave", Rijksuniversiteit Gent, 360 p.
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Summary
In an prelimanary experiment, two types of infra-red
propane burners were tested to eradicate volunteer
winter wheat in a grass seed crop. The new type of
propane burner with air support appeared more effective than the older type. Small wheat plants
(germlength 0,5- 1 cm) were killed at low driving
speed, but bigger and smaller plants were unaffected.
Theshort sensivityperiod of the wheat, thehigh propane consumption of the burner and the laborious
operation makes volunteer wheat control in grass
seed crops uneconomical for thepracticalfarmer.

Bestrijding tarwe-opslag met carvon ingraszaad
Control of volunteer winter wheat with canzone
ir. P.C.W. Battus,PAGV/NGC,drs.G.J. Polmanendr. ir.W. Bakker, Prof. H.C.van Hall instituut

Inleidingendoel
Veldbeemdgras voor de zaadoogst wordt inhet algemeen metwintertarwe alsdekvrucht geteeld. Na de
oogst van dewintertarwe blijft hetgras staan, waarna de graszaadoogst het daaropvolgend jaar plaats
kan vinden.Voor en tijdens de oogst van wintertarwe
treedt korrelverlies op. Deze korrels kunnen daarna
kiemen en nieuwe wintertarweplanten vormen, die
het gras sterk kunnen beconcurreren. Twee tarweplanten per m 2 kunnen in veldbeemdgras 10% opbrengstderving geven (Sijtsma, 1983).
In hetverleden werd tarwe-opslag inveldbeemdgras
bestreden methetherbicide TCA. Ditmiddel issinds
1991 verboden. Door het PAGV wordt insamenwerking met het Nederlands Graan-Centrum (NGC)
onder andere onderzoek gedaan naar alternatieven
voor TCA. De inspanningen richten zich zowel op
mechanische als opchemische methoden.
Carvon is een etherische olie die (onder andere)
gewonnen wordt uit karwijzaad. Vancarvon iseen
klemremmende, fungistatische, bactericide eninsekticide werking bekend (Abbing en Schirring, 1990).
De kiemremmende werking isgetest bijaardappelen
(Hartmans en Van Es, 1988), haver (Anonymus,
1989) en wintertarwe. De werking van carvon als
remmer van schot in wintertarwe bleek tegen te
vallen (Darwinkel, 1992). In hoge concentraties (bij
zaaizaadbehandeling) is carvon fytotoxisch voor
wintertarwe (Ester, persoonlijke mededeling).
Carvon is een bijzonder vluchtige stof. Momenteel
wordt onder andere ophetVan Hall instituut onderzocht ofhetmogelijk iscarvon langzaam vrij telaten
komen uit slow release-formuleringen. Hiertoe heeft
men de beschikking over een aantal slow releaseformuleringen afkomstig vanAvebe en eencarvonemulsie, afkomstig van Luxan. In de slow releaseformuleringen iscarvon ingesloten incyclodextrine.
Een slow release-formulering zou perspectief kunnen
bieden voor debestrijding vanwintertarwe-opslag in
de graszaadteelt. In een oriënterend experiment in
potten isgeprobeerd dekieming van detarwekorrels

met carvon te remmen. Hierbij zijn twee slow release-formuleringen vergeleken met carvon geformuleerd alsemulsie en metonbehandeld.

Materiaal enmethoden
In een kasproef zijn intwee herhalingen inkunststofpotten (doorsnede 20cm)gevuld metzavelgrond (±
20% afslibbaar), oppervlakkig 25 wintertarwekorrels
gelegd. Vervolgens is de grond voorzichtig bevochtigd, zodat geen verslemping vandegrond opgetreden is.Dehelft vande potten is vijf dagen voor de
bespuitingen gezaaid,deandere helft vandepotten
is één dag voor de bespuitingen gezaaid. Nahet
zaaien zijn de potten in eenkasgeplaatst met een
gemiddelde temperatuur van 20°C. Dekorrels waren
op het moment van spuiten enigszins opgezwollen
(één dag)of in het begin vanhetéénblad-stadium
(vijf dagen).
De potten zijn bespoten met drie verschillende formuleringen carvon;
1. Luxan carvon emulsie (50%) (niet toegelaten), 6,
12en 18 kgper ha
2. Avebe A, slow release-formulering, kneedmethodeA, 3en 6kg perha (niet toegelaten)
3. Avebe B, slow release-formulering, kneedmethode B,3en 6kg perha (niet toegelaten).
Beide Avebe-formuleringen bevatten circa 8% carvon. Hetwashelaas niet mogelijk omhogere doseringen tespuiten doordat deformuleringen niet volledig oplosten. De Luxan emulsie formulering \n\e\
toegelaten) loste zeer goed op. Per herhaling zijn
vier potten niet bespoten (onbehandeld).
De bespuitingen hebben binnen plaats gevonden
met eenrugspuit opperslucht, waarbij de middelen
opgelost zijn in500liter water perha(dop 160doorboord).
Na de bespuitingen zijn de potten buiten geplaatst.
De spruitlengte vande tarweplanten is 2, 5, 7,12,
15, 19en22dagen nadebespuiting gemeten. Ook
isgelet opeventuele vergroeiingen van deplantjes.
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lengte tarwe in cm
20

5

7
12
aantal dagen na spuiten
Luxan 12kg
Avebe3kg

Luxan6kg
AvebeA6kg

22

15

Luxan 18 kg
AvebeB6kg

AvebeA3kg
ongespoten

Figuur 15.Effectvancarvonopwintertarwe,gespotenééndagnazaaienvandewintertarwe.

lengte tarwe in cm
20

5

Luxan6kg
AvebeA6kg

7
12
aantal dagen na spuiten
Luxan 12kg
Avebe3kg

15

Luxan18kg
AvebeB 6"kg

Figuur 16.Effectvancarvonopwintertarwe,gespotenvijfdagennazaaienvandewintertarwe.
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19

AvebeA3kg
ongespoten

22

Op dag 22zijn despruiten netboven degrond afgeknipt en vers gewogen.

Resultatenendiscussie
De resultaten vande spruitlengte-metingen staanin
figuur 15en 16. Uitdeze figuren blijkt datgeenvan
de bespuitingen kieming vande tarwekorrels heeft
voorkomen. Verder bleek dat tussen deverschillende
behandelingen geen significante verschillen inspruitlengte zijn gevonden endus degroei van dewintertarweplanten niet significant vertraagd is. Bij geen
van debehandelingen zijn afwijkingen aan detarweplanten geconstateerd. Hetspruitgewicht na 22 dagen verschilde niet significant tussen de behandelingen noch tussen onbehandeld en het gemiddelde
van de behandelingen (Fpr0,78). Het spruitgewicht
bedroeg 14,30 gram per25spruiten gemiddeld over
de behandelingen en 15,56 gram voor de spruitenuit
de onbespoten potten.
De gemiddelde spruitgewichten verschilden wél significant tussen de stadia (Fpr < 0,01) en bedroeg
16,29 gram voor deeerst gezaaide potten en 12,62
gram voor de later gezaaide potten. De relevantie
hiervan voor debestrijding van tarwe-opslag is echter gering.

ken datdebijditexperiment gebruikte Avebe-formuleringen voor toepassing alsbespuiting niet voldoen,
vanwege moeilijkheden bijhet verspuiten.
Darwinkel (1992) heeft in zijn experimenten carvon
op eenoogstrijp tarwegewas gespoten, waarbijook
geen effect vande bespuiting is waargenomen. De
te verwachten effecten van eerder spuiten zijndus
klein.
Naar aanleiding vandeze oriënterende proef is besloten niet op praktijkschaal te proberen tarwe-opslag ingraszaadgewassen met carvon tebestrijden.
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Summary

Conclusies/samenvatting
Uit deze kasproef is gebleken dat carvon in deze
doseringen en formuleringen niet geschikt is om
kieming vanwintertarwe te voorkomen. Wellicht dat
hogere doseringen wel een fytotoxisch effect zouden
hebben. Omdat deprijs vancarvon hoog is,zijnhogere doseringen voor de praktijk momenteel financieel niet haalbaar. Ook isuitditexperiment geble-

Volunteer winter wheat can enter into competition
with thegrass seed crop. In apot experiment,the
sprout inhibiting property ofone E.C.-and threeslow
release formulations of carvone were tested toprevent sprouting ofvolunteer winterwheat grains. None
of theformulations appeared tobe able to prevent
sprouting or inhibit thegrowth of sprouts of winter
wheat.
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Chemische bestrijding vanruwbeemdgras inveldbeemd voor
degraszaadoogst
Chemical control ofrough-stalk bluegrass inKentucky bluegrass grown for seed
ir. P.C.W. Battus en ir.AT. Zweep, PAGV/NGC

Inleiding
In veldbeemdgras wordt indepraktijk methabenzthiazuron aangewend omruwbeemdgras (Poa trivialis)
te bestrijden. Sommige veldbeemdrassen zijn echter
sterk gevoelig voor dit middel. Bovendien isdewerking van methabenzthiazuron weersafhankelijk,
waardoor de werking soms tegenvalt. Dit is ook uit
buitenlands onderzoek bekend (Christopher Hall en
Ken Carey, 1992). In dit experiment is getracht het
juiste toedieningstijdstip (voorjaar/najaar) van methabenzthiazuron vast te stellen. Ookis gezocht naar
mogelijke vervangers voor ditmiddel.
Voor eenmeer algemene inleiding over ruwbeemdgras en het belang vande bestrijding vandit onkruid,
wordt verwezen naar het artikel "Chemische bestrijding van ruwbeemdgras in Engels raaigras", elders
inditPAGV-jaarboek.

Proefopzet enuitvoering
Voor oogstjaar 1992en 1993is op ROCProf. Dr.
J.M. van Bemmelenhoeve onderzoek gedaan naar
de bestrijding van ruwbeemdgras inveldbeemdgras.

De algemene proefveldgegevens zijn weergegeven
intabel 108.
Zoals uittabel 108blijkt, ishetruwbeemdgras doorgezaaid (9 kg per ha). Hierdoor was een zware,
egale ruwbeemdgras-bezetting op het proefveld
aanwezig.
De middelen zijn gespoten inhetnajaar (T1) en/of in
het voorjaar (T2). Despuitdata ende omstandigheden waaronder de bespuitingen zijn gedaan, zijn
vermeld intabel 109.
De onderzochte objecten methun doseringen en het
oogstjaar waarvoor het onderzoek gedaan is, zijn
samengevat intabel 110.
Na de bespuitingen is op ieder veldje het aantal
ruwbeemdgrasplanten per 0,25 m 2 geteld. Later in
het seizoen is het bedekkingspercentage met ruwbeemdgras, straatgras (1993) enhetaantal dicotylen
per veldje (1993) vastgesteld.Verder isdeopbrengst
bepaald, aangevuld meteenbepaling vanhet percentage ruwbeemdgras- en straatgraszaden inhet
geschoonde produkt, hetduizendkorrelgewicht en de
kiemkracht. In het onderstaande zullen slechts de
meest relevantewaarnemingen en conclusies aande

Tabel 108. Algemene proefveldgegevens 1992-1993.

% afslibbaar
%organische stof
pH-KCI
Pw- getal
K- getal
voorvrucht
zaaidatum veldbeemd
zaaizaadhoeveelheid (kgper ha)
ras veldbeemd
totale N-gitt
zaaidatum ruwbeemdgras
oogstdatum (maaien)
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1992

1993

9,6
1,6
7,6
47
20

30,5

veldbeemdgras
14-11-1989

erwten
11-4-1992

2,4
7,5
22
20

9

10

Miranda

Miranda
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150

24-8-1991
16-7-1992

19-8-1992
8-7-1993

Tabel109.Spuitgegevens 1992en 1993.T1 staatvoordenajaarsbespuiting,T2voordevoorjaarsbespuiting.
oogstjaar
spuittijdstip
datum
temperatuur (°C)
rel. luchtvochtigheid(%)
stadiumruwbeemdgras

1993

1992

T1
6-11-1991
5,8
96
2blad

T2

T1

31-3-1992
8,0
97
4blad

T2
26-3-1993
6,8
90
4-5blad

9-9-1992
14,0
96
2blad

Tabel110. Onderzochteobjectenmethundoseringen.Eenkruisjeduidtoponderzoekvoor

datbetreffende oogstjaar.
oogstjaar

object
dosering
(per ha)
A
A'
B
B'
C
D
E
0

- methabenzthiazuron
- methabenzthiazuron
-aclonifen^
- aclonifen
- ethofumesaat^
- metazachloor
- fenoxaprop-P-ethyl +
- onbehandeld

safener

4,0 kg
2.5 kg
4 liter
2,5liter
5,0liter
2,5liter
0,6 liter

T1

1992
T2

X

X

X
X
X

1993
T1

T2

T1+T2

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

T1+T2

X

Middelisniettoegelateninveldbeemdgras.

orde komen. Voor meer uitgebreide gegevens wordt
verwezen naar deproefverslagen (Baltus, 1994aen
Baltus 1994b).

Resultaten
De invloed van degespoten middelen oponkruidbezetting en netto opbrengst, staat weergegeven in
tabel 111.
Na de bespuitingen is ookde stand vanhet gewas
beoordeeld. Voor oogst 1992 is opde metmetazachloor (niet toegelaten) bespoten veldjes gewasschade geconstateerd. Opdevoor oogst 1993 bespoten
veldjes isgeen gewasschade gevonden.
Voor oogst 1993 isook dedicotylenbezetting beoordeeld. Hierbij bleek datmethabenzthiazuron enaclonifen (niet toegelaten) eenvergelijkbare werking op
dicotylen hebben.
Het bestrijdingspercentage ten opzichte van onbehandeld lagrond 60procent. Hetmiddel fenoxapropP-ethyl(niettoegelaten) heeft geendicotylenbestreden.

Bespreking vande resultaten
Uit tabel 111 blijkt dat de netto opbrengsten inoogstjaar 1993veel hoger zijn geweest danin oogstjaar
1992. In 1992 isdeproef aangelegd ineen tweedejaars perceel, voor oogst 1993 in een eerstejaars
perceel. Dit zou een verklaring voor het gevonden
opbrengstversch'l kunnen zijn.
Verder blijkt uitdetabel datde laagste bedekkingspercentages gevonden zijn bijdeobjecten diezowel
in het najaar als in het voorjaar bespoten zijn. Dit
geldt voor alle middelen. Interessant is het lagebedekkingspercentage bijde objecten, waar de doseringverlaagd is.Zowel bijmethabenzthiazuron als bij
aclonifen (niet toegelaten) ishet bestrijdingsresultaat
bij delage dosering niet significant anders dan bij de
volle dosering.
Het isopvallend dat de gevonden bedekkingspercentages inhet veld maar zeer matig correleren metde
door de NAKgevonden percentages Poa annuaen
Poa trivialis inde monsters. Eenverklaring hiervoor
is (nog) niet voor handen.
Het toegelaten middel methabenzthiazuron heefthet
ruwbeemdgras en metname het straatgras het beste
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Tabel 111.Relatieve bedekkingspercentages ruwbeemdgras (ruwb.) enstraatgras (poaan) tenopzichte vanonbehandeld,nettoopbrengstenenpercentage ruwbeemdgras indegeschoondemonsters,vantweeoogstjaren naverschillendebehandelingen.

oogstjaar

rel. bedekkingsperc t.o.v.onbeh.
1992
1993

object
A

T1

T2
A'
B

T1+T2
T1+T2
T1

T2
B'
C

T1+T2
T1+T2
T1

T2
D

T1+T2
T1

T2
E

T1+T2
T1

T2
0

T1+T2
--

100=
LSD(0,05)

ruwb.

ruwb.

18
9
18

3
14
1
1
4
56
2
4

6
83
6
11
83
150
78
83

-------

-----

--

36
36
2

-

64
118
64
3
5
0

poaan

503
550
518

--

539
507
511

-

524
496
529
536
430
424

100

20
23
11
100

144
106
149
100

505

11
7

78
15

18
53

68

----

bestreden. Bovendien heeft dit middel een nevenwerking op dicotylen. Het niet toegelaten middel
fenoxaprop-P-ethyl (niet toegelaten) heeft het ruwbeemdgras enmetname ookhetstraatgras volgens
de veldwaarnemingen slechter bestreden. Omdat
een bespuiting metdit zelfde middel in Engels raaigras meteendosering van 1,2 liter per hatot een
lager bedekkingspercentage ruwbeemdgras heeft
geleid (zie artikel over bestrijding ruwbeemdgras in
Engels raaigras elders indit Jaarboek), isdedosering waarschijnlijk aande lage kant geweest. Een
hogere dosering (dan 0,6 liter perha)heeft in veldbeemdgras in andere experimenten echter schade
gegeven.
De in hetveld voor oogst 1992geconstateerde gewasschade door de bespuiting metmetazachloor is
teruggevonden in de netto opbrengst, met name bij
de inhet voorjaar gespoten objecten.

Conclusies
- Hetinveldbeemdtoegelaten middel methabenzthi-
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netto
opbr.

---..

1992
ruwb.
in m.
0,025
0,056
0,000

0,063
0,200
0,031

-0,156
0,013
0,181
0,106
0,000
0,006

---

netto
opbr.
1359
1360
1429
1509
1397
1345
1436
1384

------

0,181

1296
1060
1179
1226

..
--

163

-

1993
ruwb.
in m.

0,8
3,2
4,4
0,1
11,7

0,1
0,4
9,0

---

poaan.
inm.

0,1
4,4
0,5
1,8
1,6
1,4
1,9
4,1

-------

3,4
0,9

sp
2,3
1,0
8,9

-

--

0,3
37,8

azuron heeft in dit experiment eengoede bestrijding vanhetruwbeemdgras gegeven zonder visuele- of opbrengstschade te geven aan het veldbeemdgras. De overige middelen bestreden het
ruwbeemdgras onvoldoende of gaven schadeaan
het gewas.
Zowel in 1991als in 1992is ruwbeemdgras het
best bestreden door in hetvoor- enhet najaar te
spuiten. In 1992bleek dat het niet nodig isom
tweemaal dehoge dosering tespuiten.
De in het veld gevonden bedekkingspercentages
met ruwbeemdgras en straatgras correleren nauwelijks met de door de Nederlandse Algemene
Keuringsdienst gevonden waarden indemonsters.
In deze proef gaftweemaal 2,5kgmethabenzthiazuron even goede bestrijdingsresultaten alstweemaal 4kgmethabenzthiazuron, zoals indepraktijk
ingezet wordt. Wellicht kan debenodigde dosering
methabenzthiazuron dus omlaag.

Samenvatting
Voor oogstjaar 1992 en 1993 is onderzoek gedaan
naar de chemische bestrijding van ruwbeemdgras in
veldbeemdgras. Hierbij is een aantal middelen gespoten in veldbeemdgras, waarin ruwbeemdgras
doorgezaaid was. Hierdoor was op het proefveld een
zware, homogeen verdeelde ruwbeemdgras-bezetting aanwezig. Het toegelaten middel methabenzthiazuron bestreed het ruwbeemdgras het beste, zonder
de veldbeemd opbrengst te verlagen. Bovendien bestreed dit middel straatgras en breedbladigen het
beste. Interessant is dat 2,5 kg methabenzthiazuron
in het voor- en najaar een even goede bestrijding gaf
als tweemaal 4 kg. Mogelijk kan de methabenzthiazuron dosering inde praktijk dus verlaagdworden.
Literatuur
Baltus, P. Chemische bestrijding van ruwbeemdgras in veldbeemd, Landbouwkundig onderzoek in Flevoland en Noord
Holland 1993,p.95-99 (1994a).
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Summary
In field experiments five herbicides (of which four are
not permitted for use in Kentucky bluegrass) were
sprayed in autumn and/or spring to control roughstalk bluegrass (Poa trivialis) in Kentucky bluegrass
(Poa pratensis). Rough-stalk bluegrass was sown in
the Kentucky bluegrass crop, so that a high, homogeneous distribution of the weed was present.
It was found that 4 kg methabenzthiazuron (permitted) controlled rough-stalk bluegrass without reducing the yield of Kentucky bluegrass. Other herbicides gave less control or crop damage. Autumn and
spring application of 2,5 kg methabenzthiazuron gave the same control as 4 kg methabenzthiazuron in
autumn and spring. This experiment confirmed the
impression that doses of herbicides can be reduced
under certain circumstances.
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Mechanische bestrijding vantarwe-opslag inveldbeemdgras
Mechanical control of volunteer wheat in Kentucky bluegrass grown for seed
ir. P.C.W. Baltus enir.A.T.Zweep, PAGV/NGC

Voor oogstjaar 1992en 1993 is op het proefbedrijf
van hetPAGV inLelystad enopROC Rusthoeve in
Colijnsplaat, getracht tarwe-opslag mechanisch te
bestrijden. De algemene proefveldgegevens zijn
weergegeven intabel 112.

straatveger, rijsnelheid 3 kmper uur (Nimos- rolbezem). Er is gevarieerd in hetaantal keren borstelen
en hetaantal omwentelingen van deborstel (1550of
2000 omwentelingen perminuut).
Voor oogst 1992 zijn beide machines gebruikt; voor
oogst 1993 isalleen machine Bgebruikt.
In de experimenten op het PAGV zijn voor oogst
1992 en 1993 de volgende machines ingezet:
C : Rijenborstelmachine (Bärtschi). Deze machine
werkt tussen derijen enheeft indeproeven25 cmgrond losgemaakt bij eenrijsnelheidvan
3 km per uur.
D : Onkruideg (Hatzenbichler). Deze machinewerkt
zowel in-als tussen de rijen en heeft 1-2cm
grond losgemaakt, bijeenrijsnelheid van7 km
per uur.
E : Triltandschoffel (Kongskilde) bij 50 cm rijenafstand, of vaste schoffel (HAK) bij de rijenafstand van25cm. Dehoeveelheid losgemaakte
grond bedroeg ongeveer 3 cm,bijeenrijsnelheid van 2kmper uur.

Indeexperimenten opdeRusthoeve zijn devolgende machines ingezet:
A : Borstelmachine met een verticale as (rechtsdraaiend), rijsnelheid 2 en 4 km per uur.De
machine isontwikkeld door devakgroep grondbewerking van de Landbouw Universiteit in
Wageningen. Er is gevarieerd het in aantal
keren borstelen.
B : Borstelmachine met een horizontale as,type

Het aantal bewerkingen ende bewerkingstijdstippen
(stadia vande wintertarwe), varieerde per proef. In
verband metde overzichtelijkheid zal in het onderstaande slechts een aantal behandelingen aande
orde komen. Omdat voor oogstjaar 1993 voortgebouwd isopde ervaringen vanoogstjaar 1992, zullen met name de resultaten van 1992slechts kort
worden behandeld.
Inproef RH 1395iseenvergelijking gemaakt tussen

Inleiding
SindsTCA niet meer istoegelaten, istarwe-opslag in
veldbeemdgras voor dezaadoogst bijzonder lastigte
bestrijden. Door middel van enige proeven,diein dit
artikel samengevat zijn, is geprobeerd tarwe-opslag
met behulp van borstelen, eggen en/of schoffelen te
bestrijden. Voor een meer algemene inleiding over
tarwe-opslag enhetbelang vandebestrijding daarvan, wordt verwezen naar de inleiding bijhet artikel
'Bestrijding van tarwe-opslag met carvon in graszaad', elders indit PAGV-jaarboek.

Proefopzet enuitvoering

Tabel 112. Proefveldgegevens oogst 1992-1993.
locatie

PAGV

PAGV

oogstjaar
proefnummer
%afslibbaar
%organischestof
zaaidatumveldbeemd
rasveldbeemd
zaaidatumwintertarwe
oogstwintertarwe

1992
PAGV2541
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Rusthoeve

Rusthoeve

1993
PAGV3063

1992
RH1395

1993
RH1461

31
2,5

29
2,1

27
1,8

31
1,8

9-11-90
Baron
9-11-90
21-8-91

29-10-91
Baron
29-10-91
24-7-92

29-11-90
Enprima
19-11-90
28-8-91

31-10-91
Enprima
31-10-91
27-7-92

de borstel metdehorizontale as(straatveger) en die
met de verticale as(Aversus B). Inproef RH 1461is
op twee tijdstippen met de straatveger (B) geborsteld, alof niet gevolgd door eggen.Als vergelijking
is eenobject bespoten met5 kgTCA(niet toegelaten). Develdjes zijn nadebehandelingen intweeën
gedeeld. Opde ene helft is de tarwe-opslag handmatig verwijderd, opde andere helft isde tarwe-opslag blijven staan. Hierdoor was hetmogelijk de gevolgen van een bewerking op de netto opbrengst
vast te stellen, zonder datdeze verstoord werd door
concurrentie door de eventueel aanwezige tarwe•planten. De netto opbrengsten zijn op de gewiede
veldjes vastgesteld.
In proef PAGV 3063 is bij drie rijenafstanden (25,
37,5 en50cm) derijenborstel (C),de triltandschoffel
(E) en/of de onkruideg (D) ingezet. Ook in deze
proef istervergelijking 5 kgTCA perha(niet toegelaten) gespoten.

Resultaten
Uit proef RH 1395bleek dat de straatveger meer
tarwe-opslagplanten bestreed danhet andere type.
In mindere mate kwam dit ookuit de tellingen van
het aantal tarwehalmen naar voren. Om een redelijke
bestrijding tekrijgen, moest viermaal met de straat

veger over het veldje gegaanworden.
De resultaten vanproef RH 1461 (oogst 1993) zijn
weergegeven intabel 113.
Uit proef PAGV 2541 kwam naar voren dat uitsluitend éénmaal eggen, onvoldoende is om tarwe-opslag te bestrijden. De behandeling metde rijenborstel- en schoffelmachine, leidden tot ongeveer50%
bestrijding van tarwe-opslagplanten. De zaadopbrengsten zijn indeze proef niet bepaald. Hetaantal
veldbeemdhalmen enhetgewicht van1 m 2 gras is
wel vastgesteld. Hier zijn geen significante verschillen gevonden tussen onbehandeld enerzijds ende
behandelingen anderzijds.
Ook in proef PAGV 3063 kwam naar voren dat tot
70% van detarwe-opslagplanten bestreden kon worden bij de meest intensief bewerkte objecten. Dit
bestrijdingspercentage was vergelijkbaar methet
TCA-object. Aanheteind vanhetgroeiseizoen hadden de onbehandelde veldjes een bedekkingspercentage metwintertarwe van 25%. Bij alle mechanisch bewerkte objecten lagdit bedekkingspercentage aan het eind van het seizoen evenwel hoger
(tussen 30 en 40%).Bij het TCA-object washet
bedekkingspercentage met 14% significant lager.
Omdat schoffelen en borstelen schade zou kunnen
doen aandeuitlopers van veldbeemdgras, isvan

Tabel 113. Effecten van verschillende behandelingen op aantal tarwe-opslagplanten, bedekkingspercentage door wintertarwe en netto
veldbeemdopbrengst.Nettoopbrengst is bepaaldopgewiedeveldjes (oogst 1993;RH1461)
behandeling

onbehandeld
5 kgTCA (niettoegelaten)
eggen
heenT1
heenT1 +eggen
heenenterug Tl
heenenterug T1 +eggen
heenT2
heenT2+eggen
heenenterugT2
heenenterugT2+eggen
heen T1. heenenterugT2
heenenterug T1 +T2
LSD(0,05)

tarweplantenper
0,25 nf (16-3)
1

16,7 a >

9,0 ede
11,0 bede
11,3 bede

9,3 ede
14,0 abc

9,7 ede
15,7 ab
9,0 ede
13,7 abc
8,0 de
6,3 e
10,7 bede

5,0

%bedekking
tarwe25-05
63,3
26,7
60,0
63,3
56,7
56,7
45,0
70,0
53,3
56,7
50,0
53,3
60,0
17,0

ab
d
abc
ab
abc
abc
e
a
abc
abc
bc
abc
abc

nettoopbrengst
(kg/ha)
1057
1097

989
985
896
1143
1081

930
1031
1168
1091
1053
1078

131

1) Getallen binnen eenkolomgevolgddoor dezelfde letter, verschillen nietsignificantvanelkaar. Hetaantal tarweplanten isvastgesteldop
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Tabel114. Spruitaantallen per 0,1 rrf, monstersgenomenop 10maart 1993inproef PAGV3063oogst1993.
object
onbehandeld
rijenborstelen
triltandschoffelen
LSD(0,05)

aantalspruitenper0,1 nr

511
465
284
91

Tabel 115. Nettoopbrengstenvanenigerelevanteobjectenvanproef PAGV3063,gemiddeldoverderijenafstanden (oogst1993).
object
onbehandeld
TCA(niettoegelaten)
rijenborstelen
triltandschoffelen

LSD0,05

nettoveldbeemdopbrengst (kgperha)

1255
1464
1301
1188

180

een aantal objecten het spruitaantal vastgesteld. Een
overzicht van die telling isvermeld intabel 114.
In tabel 115 zijn van enkele relevante objecten de
netto opbrengsten weergegeven.

Bespreking van de resultaten en
conclusies
Uit de resultaten blijkt dat het lastig is tarwe-opslag
in veldbeemdgras mechanisch te bestrijden. Door
zeer intensieve bewerkingen uit te voeren, lukt het
om het aantal tarwe-opslagplanten te verlagen. De
overgebleven tarweplanten bleken in de proeven
echter in staat te zijn omsterk uitte stoelen. Hierdoor was aan het eind van het groeiseizoen het
bedekkingspercentage metwintertarwe gelijk ofnog
hoger dan het bedekkingspercentage op de onbehandelde objecten.
TCA (niet toegelaten) bestreed ookniet alle planten,
maar de overgebleven planten waren blijkbaar minder tot uitstoeling in staat. Aan het eind vanhet
groeiseizoen was het bedekkingspercentage met
wintertarwe bij de TCA (niet toegelaten)-objecten
immers het laagst. De netto veldbeemdopbrengst
van dit object wasbij proef PAGV 3063 dan ook
significant hoger dan bijdeandere objecten. Dat dit
bij proef 1461 niet hetgeval waskomt omdat op de
netto veldjes de tarwe-opslag handmatig verwijderd
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is endatde wintertarwe-opslag het veldbeemdgras
dus niet heeft beconcurreerd. Uit deze proef blijkt
wel datdemeeste bewerkingen geen negatief effect
opde netto opbrengst hebben gehad.
Met name schoffelen (inproef PAGV 3063) verlaagde hetaantal spruiten van veldbeemdgras significant.
De netto opbrengst van de schoffelobjecten viel
uiteindelijk nog mee. Blijkbaar hebben deovergebleven spruiten meer en/of zwaardere bloeihalmen
gevormd.
Alle bewerkingen hebben inhetnajaar plaatsgevonden opkleine tarweplanten. In hetnajaar ishetdoor
de weersomstandigheden lastig om een bewerking
precies op hetjuiste moment uit te voeren. Verder
drogen de losgeborstelde, geëgde of geschoffelde
plantjes bij koel weer langzaam uit,zodat zena een
buiweer aan kunnen slaan.
De bewerkingen, die het aantal tarweplanten verlaagden, zijn arbeidsintensief enmede daardoor niet
rendabel. Door de tegenvallende resultaten is het
onderzoek naar mechanische bestrijding vantarweopslag inveldbeemd na oogst 1993 afgesloten.

Samenvatting
In vier experimenten (oogst 1992en 1993)isgetracht tarwe-opslag inveldbeemdgras mechanischte
bestrijden. Hiervoor is geëgd en met verschillende
typen machines geschoffeld en geborsteld. De on-

kruideg bleek niet in staat tarwe-opslag te bestrijden.
Schoffelen reduceerde het aantal veldbeemdspruiten, maar dit verlaagde de netto opbrengsten niet
significant. De volveldsborstel met een horizontale as
(straatveger) bleek meer tarwe-opslagplanten te
bestrijden dan het type met de verticale as. Het veldbeemdgras verdroeg de borstel- en egbewerkingen
goed.
De na de bewerkingen overgebleven tarweplanten
stoelden sterk uit, zodat ze het veldbeemdgras aan
het eind van het seizoen sterk bedekten. Hierdoor
trad opbrengstreductie op.
Door de tegenvallende resultaten, de grote hoeveelheid benodigde arbeid en de weersafhankelijkheid, is
het onderzoek naar mechanische bestrijding van
tarwe-opslag na oogst 1993 afgesloten.
Literatuur
Zweep, A. en P.C.W. Baltus. Tarwe-opslagbestrijding in veldbeemdgras met volveldsborstel (RH1395). Resultaten van het
landbouwkundig onderzoek inZuidwest-Nederland 1993, p. 56-

59(1994).

Summary
Mechanical control of volunteer wheat in Kentucky
bluegrass was investigated in four experiments, by
means ofharrowing,hoeing and brushing.
Hoeing killed tillers of Kentucky bluegrass, but this
did not effect theyield significantly. The weed harrow
did not control volunteer wheat. One of the brushing
machines reduced the number of volunteer wheat
plants. Kentucky bluegrass endured brushing en harrowing.
The wheat plants that survived the mechanical control, showed strong tillering and covered part of the
Kentucky bluegrass at the end of the season. This
caused yield reduction. Cool and wet weather conditions make mechanical weed control in the autumn
difficult. This weather dependency, the disappointing
results and the amount of operating labour needed,
are the reasons for stopping research on mechanical
control of volunteer wheat in Kentucky bluegrass.
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Chemische bestrijding van tarwe-opslag inveldbeemdgras
Chemical control of volunteer wheat in Kentucky bluegrass
ir.P.C.W.Baltus enir.AT. Zweep (PAGV/NGC)

Inleiding
In hetverleden was TCA inveldbeemdgras toegelaten omtarwe-opslag te bestrijden. Sinds 1991mag
dit middel echter niet meer gebruikt worden. Ineen
aantal proeven isgeprobeerd een vervangend herbicide voor het niet toegelaten TCA te vinden. Dit
artikel is een samenvatting van de gedane screeningsproeven en lage doseringssysteem-(LDS)proeven voor oogstjaar 1991,1992 en 1993.
Voor een meer algemene inleiding over tarwe-opslag
en het belang van de bestrijding daarvan, wordt
verwezen naar deinleiding bijhetartikel 'Bestrijding
van tarwe-opslag metcarvon in graszaad' elders in
dit PAGV-jaarboek.

Opzet en uitvoering vande proeven
Gedurende drie jaren is op ROCRusthoeve in Colijnsplaat en op het proefbedrijf van het PAGV in
Lelystad, onderzoek gedaan naar debestrijdingvan
tarwe-opslag inveldbeemdgras. Indeproeven waren
ook Engels raaigras en roodzwenkgras opgenomen.
Omdat indepraktijk Engels raaigras inhetalgemeen
in open land gezaaid wordt en voor de bestrijding
van tarwe-opslag inroodzwenkgras inmiddels middelen zijn toegelaten, beperkt dit artikel zich tot veldbeemdgras.
Tarwekorrels die inveldbeemdgras liggen, kiemen

Tabel 116. Gescreende middelen methundosering (liter of kgper ha)enhetoogstjaar waarvoor hetmiddel isgescreend.Stadiumtarwe:
netnadeoogst (0), 1,2of3-blad-stadium. DeLDS-objectenzijnéén-,twee-ofdriemaalgespoten.

middel

carbeetamide'
chloortoluron
clethodim
cycloxydim_
diflufenican
ethof.+methabezthiazuron
fenoxaprop-ethyl
fenoxaprop;P-ethyf
metamitron
metazachloor
methabenzthiazuron
NL 5110
pendimethalin
quizalofop-ethyl
sethoxydim
asulam'(LDS)
chloorprofam(LDS)
ethofumesaat"(LDS)
glufosinaatammonium (LDS)
pendimethalin*(LDS)
quizalofop-ethyl (LDS)
quizalofop-P-ethyf (LDS)
Niettoegelaten inveldbeemd.
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dosering
(per ha)

oogstjaar

stadiumtarwe
(aantalblaadjes)
C

1

2

92
91

X
X
X

1,5
0,8
5,0 + 4,0
1,2 - 2,5
2,5
4,0
4,0 / 3,0

92
91

X
X

92

X

91
92
92
91/92

X
X
X

5,0

91

5,0
3,0
1,0

91/92

1,5 /
1,5 /
0,5
0,5

1,0
2,5

0,5 /
1,25
2,0 /
2,0 /
1,0
0,2
0,05/

2,0
2,5
1,0

0,15

91/92
92/93
91
91/92
91/92/93
93
91/92/93
91/92
91/93
91
92/93

3

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

niet gelijkmatig. Hierdoor was hetniet altijd mogelijk
om de middelen opdat moment te spuiten dat alle
tarweplanten hetmeest gevoelig waren. Omhieraan
tegemoet tekomen, iseen aantal middelen herhaald
gespoten, zodat detarweplanten ophetmomentvan
spuiten klein waren. Eénvande middelen met een
sterke bodemherbicide werking (pendimethalin, niet
toegelaten in veldbeemd) is net na de tarwe-oogst
gespoten. Voor deoverige bespuitingen ishettweeblad-stadium van detarweplanten aangehouden(zie
tabel 116).
Na de bespuitingen is het aantal tarweplanten per
0,25 of 1 m 2 geteld. Verder isaanheteind van het
seizoen het bedekkingspercentage wintertarwe geschat. Er zijn geen opbrengsten bepaald; bijeen
aantal proeven ishet aantal tarwe- enveldbeemdhalmen rondde oogst vastgesteld.
De geteste herbiciden, de gebruikte doseringen en
het stadium vandewintertarwe ophetmomentvan
spuiten, zijn weergegeven in tabel 116. Ookishet
onderzoeksjaar vermeld, zodat uitgebreide verslagen
eenvoudiger terug te vinden zijn (zie literatuurlijst).
Alle middelen zijn met350liter water perhagespoten.

bijgezaaid. De proef lag in twee herhalingen, met
een veldjesgrootte van3x4 meter.
De bespuitingen met alle middelen hebben op verschillende momenten plaatsgevonden.'
behandeling 1 (B1)
16-10-1991
behandeling 2(B2)
7-10-1991 +16-10-1991
behandeling 3(B3)
16-10-1991 +25-10-1991
behandeling 4(B4)
7-10-1991 +16-10-1991 +
25-10-1991
De volgende middelen zijn indeze proef in350liter
water gespoten:
quizalofop-P-ethyl (0,05liter per ha,niet toegelaten
in veldbeemd) +Agral LN(2liter perha)
glufosinaat-ammonium (1liter perha, niet toegelaten
inveldbeemd) +minerale olie (1 liter per ha)
ethofumesaat (2,5 liter per ha, niet toegelaten in
veldbeemd) +minerale olie (1 liter perha)
asulam (2liter perha, niet toegelaten in veldbeemd)
+ minerale olie (1 liter per ha).
In totaal waren in deze proef dus 4 maal 4
behandelingen opgenomen.

De resultaten van demeeste proeven zijn teleurstellend. In proef PAGV 2542 (oogst 1992)zijn echter
interessante resultaten geboekt. Op deze proef wordt
wat dieper ingegaan.
Het betreft hier een LDS- proef, aangelegd ophet
PAGV opkalkrijke,zware zavelgrond, met een afslibbaarheidsgehalte van 3 1 %en eenorganische stofgehalte van 2,5%. Hetveldbeemdgras (Baron) isop
9 november 1990onder dekvrucht wintertarwe (Arminda) gezaaid. Op21 augustus 1991 isde wintertarwe geoogst, waarna met de hand60kgtarweis

Resultaten
In hetonderstaande zalalleen opde behandelingen
ingegaan worden die tarwe-opslag hebben bestreden
zonder visuele schade aan het veldbeemdgras te
geven.
In de proeven voor oogstjaar 1991en 1993 heeft
geen enkel middel tarwe-opslag goed bestreden
zonder schade tedoen aanhetgewas. In een LDSproef voor oogst 1992 (proef PAGV 2542) hebben

Tabel 117. Effectvan drie chemische behandelingen op veldbeemd (10april)
enhalmaantalveldbeemd(3juli)invergelijkingmetonbehandeld.
behandeling

standcijfer
veldbeemd

16

bedekkingspercentage
wintertarwe (relatief)

onbehandeld
A
B
C

9
9
9
9

100 (17)
18
38
38

LSD(0,05)

-

-

enbedekkingspercentage metwintertarwe (2juni),gewicht

gewichtveldbeemdperm2
247gram
242gram
262gram
274gram

106

halmaantal
veldbeemdperm2
1433
1005
1306
2058

668
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drie behandelingen het bedekkingspercentage wintertarwe inveldbeemdgrasverlaagd:
a) 0,05 liter quizalofop-P-ethyl perha,niet toegelaten inveldbeemd (B2);
b) 2 liter asulam per ha, niet toegelaten in veldbeemd (B3);
c) 2,5 liter ethofumesaat per ha, niet toegelaten in
veldbeemd (B1).
Het resultaat vandie behandelingen is, in vergelijking met onbehandeld,weergegeven intabel 117.
Herhaling van de bespuiting(en) of op een ander
moment spuiten, leidde tot visuele schade aan het
veldbeemdgras.

men zal aanzienlijke opbrengstderving als gevolg
van concurrentie door tarwe-opslag moeten accepteren. Men zal dan de wintertarwe-dekvrucht zeer
nauwkeurig moeten oogsten, omhet aantal opslagplanten teminimaliseren. Uitander PAGV-onderzoek
is gebleken dat veldbeemdteelt onder meerdere
andere dekvruchten mogelijk is (Vreeke, 1988).Een
aantal vandeze dekvruchten isvoor depraktijkmomenteel echter niet financieel aantrekkelijk.
Gezien debelangstelling voor bestrijding vantarweopslag vanuit de graszaadbedrijven en het beschikbaar komen van nieuwe herbiciden ennieuwe inzichten, zijn de proeven voor oogst 1994 voortgezet.

Samenvatting
Bespreking van de resultaten en
conclusies
In proef PAGV 2542 (oogst 1992) isdetarwe-opslag
met eenzeer lage dosering quizalofop-P-ethyl (niet
toegelaten in veldbeemd) redelijk bestreden, zonder
visuele schade te doen aan het veldbeemdgras of
het gewicht of halmaantal te verlagen. In mindere
mate geldt dit ook voor asulam en ethofumesaat
(beide middelen zijn niet toegelaten).
Dit redelijke resultaat isvoor oogst 1993 echter niet
teruggevonden. Indatjaar isweer geen schadeaan
het veldbeemdgras waargenomen. De tarwe-opslag
is echter ook niet bestreden. Dit geeft aandat het
bijzonder moeilijk ishet juiste moment van spuitente
vinden.
Omdat degrens tussen schade aanhetveldbeemdgras eneffectiviteit opdewintertarwe-opslag, watde
dosering vanhetmiddel betreft, ergnauw is, zal het
zeer lastig zijn eeneventuele toelating vandegetoetste middelen te krijgen. Bij overlappen of overdoseren bestaat immers grote kans op schadeaan
het veldbeemdgras. Daar komt nogbij dat heterg
moeilijk isdiegrens enhetgevoeligste stadiumvan
de wintertarwe te vinden.
De conclusie van alle experimenten moet dan ook
zijn dat in de proeven geen goede vervanger voor
TCA (niet toegelaten inveldbeemd) gevonden is. De
praktijk zal voor andere teeltmethoden van veldbeemd moeten kiezen, zoals andere dekvruchten,of

150

In eenaantal veldproeven is getracht een herbicide
te vinden dat tarwe-opslag in veldbeemdgras bestrijdt zonder schade te doen aan het veldbeemdgras. In het verleden wasTCAhiervoor toegelaten,
maar dit middel mag sinds 1 november 1991 niet
meer gebruikt worden.
Vele herbiciden zijn getoetst, maar slechts in de
proeven voor oogst 1992 hebben drie middelen tarwe-opslag redelijk bestreden, zonder visuele schade
te doen aan hetveldbeemdgras. Ditresultaat isvoor
oogst 1993niet meer teruggevonden. De conclusie
moet dan ook zijn dathet(metin andere gewassen
toegelaten middelen) tot nu toe niet mogelijk lijkt
tarwe-opslag inveldbeemd betrouwbaar te bestrijden
zonder schade tedoen aan het veldbeemdgras.
Literatuur
Vreeke, S. Teelt vangraszaad, PAGV teelthandleiding nr. 26,
91 p.(1988).
Zweep, A. Bestrijding graanopslag inveldbeemd (RH 1339).
Resultaten van hetlandbouwkundig onderzoek in ZuidwestNederland, p.73-75 (1993).

Summary
Herbicides forselective control ofvolunteer wheatin
Kentucky bluegrass, were screened in several field
experiments. Theherbicide TCAwas used for this
purpose, butwas withdrawninnovember 1991.

Many herbicides were tested (table 116), but only
three herbicides controlled volunteer wheat reasonably without affecting on the crop visually, for the
1992harvest. Thisresult couldnot be replicated for

the 1993harvest. The conclusion must be that (until
now) it seems impossible to control volunteer wheat
in Kentucky bluegrass under all circumstances without affecting the Kentucky bluegrass.
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Chemische bestrijding van ruwbeemdgras in Engels raaigras
Chemical control of rough-stalkbluegrass inperennialryegrass
ir. P.C.W.Baltus, PAGV/NGC en dr.ir. R.Y. van der Weide, PAGV

Inleiding

Proefopzet

De graszaadteelt is een teelt van uitgangsmateriaal.
Dit uitgangsmateriaal dient vrij te zijn van vreemde
zaden (onkruid). Met name de grasachtige onkruiden
als duist, windhalm, straatgras en ruwbeemdgras zijn
moeilijk uit te schonen. Verontreiniging met vreemde
zaden betekent kwaliteitsverlies. Kwaliteit is het belangrijkste afzetargument van in Nederland geproduceerd graszaad.

Gedurende drie jaren (oogstjaar 1991-1993) is op
ROC Prof. Dr. J.M. van Bemmelenhoeve onderzoek
gedaan naar de bestrijding van ruwbeemdgras in
Engels raaigras. In 1991 is de bestrijdende werking
van een aantal middelen op ruwbeemdgras vastgesteld. In 1992 en 1993 is daarnaast een opbrengstbepaling van het Engels raaigras gedaan.
De algemene proefveldgegevens zijn weergegeven
in tabel 118.

Ruwbeemdgras {Poa trivialis) is een onkruidgras dat
in de praktijk steeds meer problemen veroorzaakt.
Meestal komt het via slootkanten steeds verder het
perceel in. Ruwbeemdgras is lastig te bestrijden en
schadelijk, zowel door vervuiling van het geoogste
produkt als door concurrentie aan het gewas in het
veld.
Momenteel zijn de middelen methabenzthiazuron en
ethofumesaat in Engels raaigras toegelaten om ruwbeemdgras te bestrijden. In de praktijk wordt de
werking van deze middelen als wisselvallig ervaren.
Inde proeven die indit artikel worden beschreven, is
getracht de werking van de toegestane middelen te
optimaliseren. Verder is gezocht naar nieuwe middelen om ruwbeemdgras te bestrijden. Ook in buitenlands onderzoek is gezocht naar nieuwe middelen
om ruwbeemdgras in Engels raaigras te bestrijden
(Mueller-Warrant en Brewster, 1986).

Voor oogst 1993 was geen ruwbeemdgras doorgezaaid, om de selectiviteit van de middelen op het
Engels raaigras zo nauwkeurig mogelijk te kunnen
beoordelen. Het ruwbeemdgras kan het Engels raaigras immers beconcurreren.
De middelen zijn gespoten in het najaar (T1) en/ot in
het voorjaar (T2). De spuitdata en de omstandigheden waaronder de bespuitingen gedaan zijn, zijn
vermeld intabel 119.
De onderzochte objecten met hun doseringen en het
oogstjaar waarvoor het onderzoek gedaan is, zijn
weergegeven in tabel 120.
Voor oogst 1991 en oogst 1992 is het bestrijdende
effect van de gespoten middelen op het ruwbeemdgras door middel van tellingen en schattingen van
bedekkingspercentages vastgesteld. Voor oogst
1991,1992 en 1993 is het effect van de bespuitin-

Tabel 118. Algemene proefgegevens 1991-1993.
oogs^aar

1991

1992

1993

% afslibbaar
voorvrucht
zaaldatum Engels raaigras
zaaizaadhoeveelheid (kg per ha)
ras Engels raai
totale N-gift
zaaidatum ruwbeemdgras
oogstdatum

28,8
Engels raaigras
30-08-1989

18,0
aardappelen
10-10-1991

18,6
Engels raaigras
10-10-1991
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9,5

15

15

Barclay

Barclay

Barclay

150

122

132

03-09-1990
niet bekend

28-10-1991
30-7-1992

n.v.t.
02-08-1993

Tabel119.Spuitgegevens1991-1993.T1 staatvoordenajaarsbespuiting,T2voordevoorjaarsbespuiting.
oogstjaar

1991

1992

spuittijdstip

T1

T2

datum
temperatuur (°C)
relatieveluchtvochtigheid (%)

15oktober
22
82

9april
11
96

1993

T2
11april
15
94

T1

T2

9september
14
96

22maart
7
90

Tabel 120.Onderzochteobjectenmethundoseringen.Eenkruisjeduidtoponderzoekvoor datbetreffende oogstjaar.
object

dosering
(per ha)

A methabenzthiazuron
B ethofumesaat
C aclonifen1'
D fenoxaprop-P-ethyl/fenchlorazool-ethyl1'
E carbeetamide1'
F metsulfuronmethyl1'
G asulam1'
O onbehandeld

oogstjaar
1991

1992

1993

4,0 kg
5,0liter
4,0liter
1,2 liter
5.0liter
20 gr
4.01

' Middelisniettoegelaten inEngelsraaigras.

gen op het Engels raaigras vastgesteld. Tevens is
voor oogst 1992 en 1993 een opbrengstbepaling
uitgevoerd, aangevuld met een bepaling vanhet
percentage ruwbeemdgraszaden in het geschoonde
produkt, hetduizendkorrelgewicht ende kiemkracht.
Inhetonderstaande zullen slechts demeest relevante waarnemingen en conclusies behandeld worden.

Resultaten
De ruwbeemdgras-bestrijdende werking vande middelen isweergegeven intabel 121.
Voor oogst 1993is het bestrijdende effect vande
middelen op de bruto veldjes vastgesteld. Hieruit
bleek dat in het voorjaar gespoten fenoxaprop-Pethyl het ruwbeemdgras voor 100% bestredenhad.
In het voorjaar gespoten methabenzthiazuron gaf
een iets lager bestrijdingsresultaat, terwijl de overige
middelen nog meer ruwbeemdgrasplanten lieten
staan.
De resultaten vande halmentellingen, de opbrengst
van hetEngels raaigras voor oogst 1992en1993en
het percentage ruwbeemdgraszaden in hetgeschoonde produkt (1992), zijn weergegeven in tabel

122. Er zijn geen significante verschillen gevonden
tussen kiemkracht en duizendkorrelgewicht.

Bespreking vande resultaten
Uit tabel 121 blijkt dat de voorjaarsbespuiting met
methabenzthiazuron, aclonifen (niet toegelaten in
Engels raaigras) enfenoxaprop-P-ethyl (niet toegelaten in Engels raaigras) voor oogst 1991 het ruwbeemdgras beter hebben bestreden dan de najaarsbespuiting. Door methabenzthiazuron en aclonifen
(niet toegelaten in Engels raaigras) zowel in het
najaar alsinhet voorjaar tespuiten, werd het bestrijdingsresultaat nogverder verbeterd. Deze middelen
werken zowel viadebodem alsviahetblad van het
opgekomen onkruid, zodat zeook kunnen werkenop
zeer klein en/of kiemend onkruid. Door de bespuiting
te herhalen, wordt steeds opklein onkruid gespoten,
waardoor de werking wellicht beter zal zijn.
Bij hetfenoxaprop-P-ethyl (niet toegelaten in Engels
raaigras)-object was de verbetering van de bestrijding door een dubbele bespuiting niet noemenswaardig, in vergelijking met de voorjaarsbespuiting. Dit
komt doordat dit middel viahetblad vanhetonkruid
opgenomen moet worden (contactherbicide) en dus
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Tabel121 Bedekking met ruwbeemdgras op 14juni
1991 40%; 1992 77%, LSD 7%).
object

1991 of 22 juni 1992, relatief tenopzichte

spuitmoment

van onbehandeld (bedekkingspercentage

oogstjaar

ruwbeemdgras bedekkingjuni
1991

T1
T2

63
8
0
100
88
33
83
20
3
58
5
3

1991
1991/1992
1991
1991
1991
1991
1991
1991/1992
1991
1991
1991/1992
1991
1992
1992
1992
1991/1992

T1 +T2

T1
T2
T1+T2

T1
T2
T1 +T2

T1
T2
T1+T2

T2
T2
T2

-

1992

80

7

-

1
80
45
100

100

Tabel 122. Halmaantal (relatief, 100 = 790 halmen per 0,25 m ) netto opbrengst van Engels raaigras en percentage ruwbeemdzadenin
hetgeschoondeprodukt.
object

spuitmoment

aantalhalmenper
2

A

T1
T2
T1 +T2

C
D

T2
T1
T2
T1+T2

E
F
G

T2
T2
T1
T2
T1+T2

O
LSD(0,05)

-

%ruwbeemdgras
inzaad(1992)

0,25 m (1993)

1992

1993

115
80
108

.
2012

848
671
738

1,00

-

1831

-

4,23

-

873
756
774

0,11

-

0,07
3,28

114
115
92

2121

-

1359
1746

88
99
90
98
23

het beste gespoten kanworden als alle onkruiden
opgekomen zijn.
De bestrijdende werking vanin hetvoorjaar gespoten ethofumesaat, aclonifen (niet toegelaten inEngels raaigras) (in 1992) metsulfuron methyl (niet
toegelaten in Engels raaigras) en in mindere mate
asulam (niet toegelaten in Engels raaigras) was on-
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netto Dpbrengst(kg)

-

.
-

1791

779
768
727
816

3,28

245

83

1,46

2015

-

2,25

-

voldoende. Bij het carbeetamide (niet toegelaten in
Engels raaigras)-object was het verhoudingsgetal
voor het bedekkingspercentage met ruwbeemdgras
in 1992slechts 1.Ditmiddelgafechter visueleschade aanhet Engels raaigras; de stand wasslechter
en hetgewas was korter enverkleurd. De voorjaarsbespuitingen met fenoxaprop-P-ethyl (niet toegelaten

in Engels raaigras) leidden in 1991 en 1992 tot een
relatieve bedekking van 5 en 7%, terwijl bespuitingen
met het toegelaten methabenzthiazuron in die jaren
tot een relatieve bedekking van 8 en 31 leidde.
Intabel 122 valt opdat de netto opbrengsten in 1992
veel hoger waren dan die van oogst 1993. Dit ondanks het feit dat, in tegenstelling tot 1993, in 1992
een zware ruwbeemdgrasbezetting op het proefveld
aanwezig was, die het Engels raaigras beconcurreerd kan hebben. Dit blijkt uit de lage opbrengst van
het onbehandelde object in 1992. Wellicht is het ras
Barclay minder geschikt om na het eerste oogstjaar
voor een tweede oogst te blijven liggen.
Verder blijkt uit tabel 122 dat geen significante verschillen zijn gevonden in halmaantal van het Engels
raaigras tussen onbehandeld enerzijds en de behandelde objecten anderzijds.
Zowel in 1992 als in 1993zijn significante verschillen
in netto opbrengst tussen de behandelingen gevonden. Als de behandeling met het toegelaten methabenzthiazuron in 1992 als standaard genomen wordt,
blijkt dat de met carbeetamide en met metsulfuron
methyl (beide middelen niet toegelaten in Engels
raaigras) bespoten veldjes een significant lagere opbrengst hebben gegeven. De opbrengst van de objecten met aclonifen, fenoxaprop-P-ethyl en asulam
(alle niet toegelaten in Engels raaigras) was in 1992
vergelijkbaar met de opbrengst van het methabenzthiazuron-object. Met name het fenoxaprop-Pethyl-object (niet toegelaten in Engels raaigras) valt
op door het lage percentage ruwbeemdgraszaden in
het geschoonde produkt. Dit resultaat is in overeenstemming met het lage bedekkingspercentage dat bij
het object fenoxaprop-P-ethyl (voorjaarsbespuiting)
(niet toegelaten in Engels raaigras) in tabel 121 is
weergegeven.
Omdat in het proefveld voor oogst 1993 geen ruwbeemdgras aanwezig was, is de selectiviteit van de
verschillende behandelingen voor het Engels raaigras goed vast te stellen. Hierdoor kan in deze proef
het object onbehandeld als standaard fungeren. De
voorjaarsbespuiting met (het toegelaten) methabenzthiazuron en de najaars- plus voorjaarsbespuiting
met asulam (niet toegelaten in Engels raaigras) hebben tot een significante opbrengstderving geleid. De
netto opbrengsten van de fenoxaprop-P-ethyl-objecten (niet toegelaten in Engels raaigras) was niet
significant verschillend van de opbrengst van het

onbehandelde object.

Conclusies
- Van de toegelaten middelen heeft methabenzthiazuron voor oogstjaar 1991 een betere ruwbeemdgrasbestrijding gegeven dan ethofumesaat, met
name als de bespuiting zowel in het najaar als in
het voorjaar werd uitgevoerd. Een voorjaarsbespuiting met fenoxaprop-P-ethyl (niet toegelaten in
Engels raaigras) verlaagde het bedekkingspercentage met ruwbeemdgras.
- De gespoten middelen hebben geen negatief effect
gehad op kiemkracht en duizendkorrelgewicht van
het Engels raaigras.
- De middelen carbeetamide en metsulfuron methyl
(beide niet toegelaten in Engels raaigras) hebben
de netto opbrengst significant verlaagd.
- Voor- en najaarsbespuitingen met fenoxaprop-Pethyl en asulam (beide middelen niet toegelaten in
Engels raaigras) hebben in de selectiviteitsproeven
geen invloed gehad op de opbrengst van het Engels raaigras (in vergelijking met onbehandeld).
Deze middelen worden in vervolgonderzoek nader
getoetst.
- Bij hoge dichtheden van ruwbeemdgras komt een
aanzienlijk deel van het door ruwbeemdgras geproduceerde zaad in het geschoonde produkt terecht.
Dit kan de uitbetalingsprijs van het Engels raaigras
aanzienlijk verlagen of zelfs leiden tot afkeuring
van de partij. Hierdoor is het belangrijk het ruwbeemdgras te bestrijden, eventueel ten koste van
enige opbrengstderving, zoals voor enkele toegelaten produkten werd geconstateerd.

Samenvatting
Gedurende drie jaar is in veldproeven onderzoek
gedaan naar de bestrijding van ruwbeemdgras in
Engels raaigras. In 1991 en 1992 is ruwbeemdgras
door het Engels raaigras gezaaid, om de werking
van een aantal toegelaten en niet toegelaten middelen te toetsen en te optimaliseren. Voor oogst 1993
zijnde middelen gespoten op Engels raaigras zonder
ruwbeemdgras, zodat de selectiviteit nauwkeurig kon
worden vastgesteld.
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Uit de proeven bleek dat methabenzthiazuron het
ruwbeemdgras beter bestreed dan ethofumesaat.
Een bespuiting met het niet toegelaten middel fenoxaprop-P-ethyl gaf een laag bedekkingspercentage
van ruwbeemdgras en leidde niet tot een significante
opbrengstderving.
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Summary
In field experiments seven herbicides (of which five
are notpermitted for useinpractice) weresprayedin
autumnand/or spring to control rough-stalkbluegrass inperennial ryegrass. For 1991and 1992 harvestsrough-stalkbluegrass wassown in theryegrass crop. For the 1993harvest theherbicideswere
sprayed on a monoculture of perennial ryegrass, for
a more accurate assessment of the selectivity for the
herbicides.
It was found that spring-sprayed fenoxaprop (not
permitted) controlled rough-stalk bluegrass without
reducing theyield ofperennial ryegrass significantly.

Screening herbiciden innieuwe olieproducerende gewassen
Screening ofherbicides in newoilproducing crops
Ir.G.E.L. Bormening. N.van Dijk, PAGV

Inleiding
In hetkader vanhetdoor de nationale overheid en
door de EG mede gefinancierde additionele onderzoekprogramma's (NOP/VOICI) op het terrein van
nieuwe olieproducerende gewassen is door het
PAGV indeperiode 1990-1994 teeltonderzoek uitgevoerd. Eénvande elementen vandit onderzoek is
het screenen van herbiciden die mogelijk in deze
gewassen zouden kunnen worden ingezet. Hetkunnen beheersen vandeonkruidpopulatie iseen basisvoorwaarde bij een teelt van enige omvang van deze
zaadproducerende gewassen.

Proefopzet en-uitvoering
Na een verkenning in 1989(vander Mheen) werd
het onderzoek in 1991,1992 en1993 uitgevoerd.De
gewassen betroffen Crambe abyssinica (crambe),
Dimorphothecapluvialis (bekergoudsbloem), Limnanthes alba (akkermoerasbloem), Calendula officinalis
(goudsbloem), Euphorbia lagascae (stompe wolfsmelk) en Cohandrum sativum (koriander). Koriander
werd in1989 niet en in1992 alleen op de klei-locatie
onderzocht. In 1993 werd hetonderzoek beperkttot
crambe.

In alle vier onderzoeksjaren werd eenproef op een
klei-locatie (PAGV-proefbedrijf) enopeen zandlocatie (1989 kruidentuin VNK te Elburg, 1991, 1992en
1993 proefboerderij Kooyenburg) aangelegd.
In 1989 werd als aanloop voor hetproject de proef
slechts inenkelvoud aangelegd, in 1990, 1991 1992
in drievoud. Deafmetingen vandeveldjes waren in
1989 1,2 x 1,5 meter en in 1991 en 19922 x2,5
meter. In 1993 bedroegen debruto oppervlaktenvan
de crambe-veldjes 3 x 1 6 meter; hiervan werd 2,5 x
14 meter met de maaidorser geoogst.
In 1989 en1991werden alle middelen inalle gewassen toegepast; in 1992 en 1993werd een gerichte
keuze pergewas gemaakt. Dena-opkomst middelen
werden in 1989en 1991 opéén moment over alle
gewassen toegepast; in 1992 en 1993 werd gericht
gespoten in een bepaald bladstadium van het gewas.
Het overzicht van de gebruikte middelen en doseringen isvermeld intabel 123,124,125 en 126.
De gebruikte middelen zijn indeonderzochte gewassen niet toegelaten.
Tijdens de onderzoeksjaren werd vastgesteld in
hoeverre de toegepaste herbiciden tot plantuitval en
fytotoxische reacties leidden.
Bijdecrambe-proeven in1993 werden bijeen aantal

Tabel 123.Overzichtmiddelen1'endoseringenactievestof(kg/liter perha)in1989.
vooropkomst

naopkomst

pendimethalin(1)
metobromuron(0,5)
glufosinaat-ammonium(0,6)
monolinuron(?)
metazachloor(1,5)
methabenzthiazuron(2,1)
terbutylazin(l)

fenmedifam(0,63)
monolinuron(0,5)
desmetryn(0,5)
pyridaat(0,9)
terbutylazin(0,75)
methabenzthiazuron (2,1)
ethofumesaat(?)
metamitron(2,l)
bentazon(0,48)

pendimethalin/propachloor(1/2)
carbeetamide/chloorprofam(2,1/0.6)
asulam/profam(1,6/2)
monolinuron/glufosinaat-ammonium(?/?)
glufosinaatammonium(0,6)
11

Demiddelenzijn indebetrokkengewassenniettoegelaten.
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Tabel124. Overzichtmiddelen'' endoseringen2'actievestof(kg/literperha)in 1991.
vooropkomst
pendimethalin(1)
propachloor(2),alleenopklei
metobromuron(0,5/1)
carbeetamide(2,1),alleenopzand
metazachloor(1,25)
trifluralin/linuron(0,72/0,36),alleenopzand
asulam(1,6)
na opkomst
fenmedifam(0,63),alleenopzand
monolinuron (0,5),alleenopzand
bentazon(0,24/0,36)2x
bentazon(0,36)2x,alleenopWei
ethofumesaat/fenmedifam(0,1/0,18)2x
ethofumesaat/fenmedifam(0,15/0,27)2x,alleenopklei
tenmedifam/mineraleolie/metamitron/ethofumesaat(0,02/0,125/0,09/0,06)2x
fenmedifam/minerale olie/metamitron/ethofumesaat(0,03/0,2/0,14/0,09)2x,alleenopklei3'
1

' Demiddelenzijnindebetrokkengewassenniettoegelaten.
Bijvermeldingvantweedoseringenbijéénmiddelheeftdeeerstebetrekkingopkleiendetweedeop zand.
De bespuiting met het iets verhoogde doseringssysteem werd op de Wei-locatie een kleine week later uitgevoerd dan eerder op beide
locaties methetlagedoseringssysteemgebeurde.

21
31

geselecteerde middelen, die in de voorafgaande
jaren een aanvaardbare fytotoxische reactie gaven,
tevens de effecten op de zaadopbrengst nagegaan.
Omdat de middelencombinatie trifluralin/linuron op
afzienbare termijn uit de markt zou verdwijnen, is
deze niet verder in de crambe-proeven van1993
meegenomen.

Resultaten
Niet alle middelen zijn indeverschillende gewassen
op de zand- en klei-locatie even vaak beproefd;
daarnaast werden soms verschillende doseringen
gebruikt. Getracht isbijdeweergave van deresultaten in tabel 127de verkregen informatie zo goed
mogelijk te wegen. De middelen en toepassingendie
een zeer sterke fytotoxische reactie gaven zijn niet
weergegeven. Voor crambe isvolstaan methetvermelden vande behaalde zaadopbrengsten in 1993
die intabel 128 zijn vermeld.
In de meeste nieuwe olieproducerende gewassen
kon een behoorlijk aantal voor-opkomst middelen
worden geselecteerd meteen aanvaardbare fytotoxiciteit; bij de na-opkomst middelen was dit aantal
beduidend geringer. Bij akkermoerasbloem werd
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geen enkel herbicide geselecteerd die zonder gewasschade na opkomst tegen breedbladige onkruiden kanworden ingezet.
Bij crambe leidde in 1993 een dubbele doseringvan
methabenzthiazuron met name op kleigrond tot een
aanzienlijke opbrengstdepressie. Op deze grondsoort
was er tevens eenbetrouwbare opbrengstverlaging
van de bespuiting met metobromuron en pendimethalin/propachloor. Vermoedelijk waren de doseringen nogwataande hoge kant. Opzandgrondwas
er een significante opbrengstdaling alsgevolg vande
bespuiting na-opkomst met monolinuron; deze toepassing leidde ookin 1992 tot enige groeiremming
opdeze grondsoort.

Discussie
De ervaring dietot nutoein Nederland enhetbuitenland met herbiciden in nieuwe olieproducerende
gewassen is opgedaan, is nogzeer beperkt. Stougaard en Moomaw (1991) verrichtten onderzoek in
crambe met gedeeltelijk voor Nederland onbekende
middelen. Vogel (1990) deed beperkt screeningsonderzoek ineuphorbia.
Wat de concrete mogelijkheden worden voor de
toepassing van degeselecteerde herbiciden innieu-

Tabel 125. Overzicht middelen1'endoseringen2'actievestof (kg/liter perha) in 1992endetoepassingenervanindiversegewassen.
crambe
bekergoudsakkergoudsbloem bloem
moerasbloem
vooropkomst
pendimethalin(1,6)
propachloor(4)
metobromuron(2/1)
carbeetamide(2,1)
glufosinaat-ammonium(0,75)
monolinuron(0,75/0,5)
chloorprofam(1,6)
metazachloor (1,25)
methabenzthiazuron (2,1)
trifluralin/linuron(0,72/0,36)
pendimethalin/propachloor(1,2/2)
propyzamide/asulam/carbeetamide(0,5/0,8/0,9)
carbeetamide/asulam/chloorprofam(1,2/0,8/0,8)
voor +na opkomst
asulam(1,6)2x
naopkomsteenmaal
fenmedifam+uitvl.(0,63)
monolinuron(0,5)
bromoxynil(0,45)
cycloxydim(0,3)
desmetryn(0,25)
isoproturon(1)
pyridaat(0,9)
terbutylazin +uitvl.(0,75)
pendimethalin/propachloor (0,6/2)

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

euphorbia koriander

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
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naopkomst tweemaal4'
metoxuron(0,8)2x
methabenzthiazuron (1,4)2x
pyridaat/bromoxinil(0,3/0,1)2x
ethotumes./fenmedifam(0,1/0,18)2x
fenmedif./metamitron(0,31/0,7)2x
Demiddelenhebbenindebetrokkengewassengeentoelating.
Bijvermeldingvantweedoseringenbijéénmiddelheeftdeeerstebetrekkingopkleiendetweedeopzand.
Eerstebespuitingnaopkomst in2-4bladstadium metuitzonderingvanpyridaat (4-6blad) encycloxydim (6-10blad).
Tweede bespuitng na opkomst gepland in 6-10 bladstadium, wegens heftige reactie op eerste bespuiting uitgesteld totdat bloemknoppenzichtbaarwaren.

we olieproducerende gewassen, hangt af vande
mate dat er aanvragen voor het verbreden van de
toepassingen vandemiddelen worden ingedienden
de honorering hiervan.

Conclusies
1. De ervaring met herbiciden innieuwe olieproducerende gewassen isnog gering.

2. Defytotoxiciteit vaneenvrij groot aantal herbiciden bijtoepassing nazaaien lijkt acceptabel.
3. De fytotoxiciteit van herbiciden bij toepassing na
opkomst was dikwijls niet aanvaardbaar.
4. Indien een groot deel van degeselecteerde herbiciden zoumogen worden toegepast inde onderzochte gewassen danzijn onkruidbestrijdingsproblemen met uitzondering van die bij het gewas
akkermoerasbloem beheersbaar.
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Tabel 126. Overzicht middelen1'endoseringen2'(kg/liter actievestof per ha)incrambe in1993.
i opkomst3'

vooropkomst
pendimethalin(1,6)
propachloor(4)
metobromuron(2/1)
glufosinaat-ammonium(0,75)
monolinuron(0,75/0,5)
chloorprofam(1,6)
metazachloor (1,25)
methabenzthiazuron(2.1)
methabenzthiazuron(4.2)
pendimethalin/propachloor(1,2/2)

monolinuron(0,5)
cycloxydim(0,9)
desmetryn(0,25)
pyridaat(0,9)
pendimethalin/propachloor (0,6/2)

1

' Demiddelenhebbenincrambegeentoelating.
' Bijvermeldingvantweedoseringenbijéénmiddel heeftdeeerstebetrekking opkleiendeander opzand.
3
' Bespuitingin2-4bladstadium gewasmetuitzonderingvanpyridaat (4-6blad)encycloxydim (6-10blad).
2

Tabel127. Werkingherbiciden1'2'opnieuweolieproducerendegewassen.
++geen,+geringe,# matige,-grote kansopsterke fytotoxische reactie, ? geenonderzoek uitgevoerd, (doseringactievestof
kg/liter perha).
klei
bekergoudsbloem
vooropkomst
pendimethalin(1)
propachloor(2)
pendimethalin (1/0.67)/propachloor (2)
glufosinaat-ammonium (0,75/0,6)
metobromuron(0,5)
monolinuron(0,5)
asulam(l,6)
carbeetamide(2,1)
propyzamide/asulam/carbeetamide(0,5/0,8/0,9)
carbeetamide/asulam/chloorprofam (1,2/0,8/0,8)
na opkomst
monolinuron(0,5)
cycloxydim (0,3)
pendimethalin/propachloor (0,5/2)
akkermoerasbloem
vooropkomst
propachloor (4/2)
glufosinaat-ammonium (0,75/0,6)
trifluralin/linuron (0,72/0,36)
asulam(1,6)
metobromuron(2/1)
na opkomst
cycloxydim(0,3)
goudsbloem
voor-opkomst
asulum(1,6)
carbeetamide(2,l)
propachloor (2-4)
pendimethalin(1)
pendimethalin (1/0,67)-
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propachloor (2)

+
++
++

#

zand

klei
vervolggoudsbloem
trifluralin/linuron(0,72/0,36)
glufosinaat-ammonium(0,75/0,6)
metobromuron(2/1)
propyzamide/asulam/carbeetamide(0,5/0,8/0,9)
carbeetamide/asulam/chloorprof.(1,2/0,8/0,8)
na-opkomst
asulam(1,6)
fenmedifam(0,63)
ethofumumesaat/fenmedifam(0,15/0,27)2x
fenmedifam/metamitron(0,31/0,7)2x
monolinuron(0,5)
pendimethalin/propachloor (0,5/2)
cycloxydim (0,3)
euphorbia
voor-opkomst
asulam(1,6)
propachloor (2-4)
pendimethalin(1)
pendimethalin(1/0,67) +propachloor (2)
trifluralin/linuron (0,72/0,36)
glufosinaat-ammonium (0,75)
metobromuron(2/1)
carbeetamide/asulam/chloorprof. (1,2/0,8/0,8)
metazachloor(1,25)
na-opkomst
asulam(1,6)
fenmedifam (0,63)
monolinuron (0,5)
pendimethalin/propachloor (0,5/2)
cycloxydim (0,3)
desmetryn(0,25)
bromoxynil(0,5)
isoproturon(l)
pyridaat(0,9)
terbutylazin +uitvl.(0,75)
methabenzthiazuron (1,4)2x
pyridaat/bromoxynil(0,3/0,1)2x
koriander
voor-opkomst
asulam(1,6)
carbeetamide(2,1)
propachloor (2-4)
pendimethalin (1-1,32)
pendimethalin/propachloor(1/2)
trifluralin/linuron(0,72/0,36)
glufosinaat-ammonium (0,75)
metobromuron (2/1)
metazachloor(1,25)
monolinuron (0,75)
chloorprofam(1,6)
methabenzthiazuron (2,1)
carbeetamide/asulam/chloorprof. (1,2/0,8/0,8)

zand

++
++
#
+
++

++
#
+
+
++

+
#
+
#
+
+
+

+
#

++
++
+

++
++
+
+
++
?
++
#
++

+
++
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+

++
+
++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

#
+

+
+
?
+
?
+
?
+
+
?
?
?
?
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klei
vervolgkoriander
na-opkomst
fenmedifam(0,63)
ethofumesaat/fenmedifam(0,1-0.15/0,18-0,27)2x
ethofumesaat/metamitron(0,31/0,7)2x
monolinuron(0,5)
pendimethalin/propachloor (0,5/2)
cycloxydim (0,3)
bromoxynil(0,5)
desmetryn(0,25)
terbutylazin+uitvl.(0,75)
methabenzthiazuron (1,4)2x
pyridaat/bromoxynil(0,3/0,1)2x

zand

+
#
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
?
+
?
?
?
?
?
?
?

1
2

' Demiddelenzijnindebetrokkengewassenniettoegelaten;dedoseringenzijnaangegeven inkgof litersactievestof perha.
' Bijvermeldingvantweedoseringenbijéénmiddelheeftdeeerstebetrekkingopkleiendetweedeopzand.

Tabel 128. Zaadopbrengstencrambe(kgperha,9%vocht) in 1993naherbicidebespuiting

)2)

klei
onbehandeld
voor-opkomst
pendimethaJin(1,6)
propachloor (4)
metobromuron(2/1)
monolinuron(0,75/0,5)
chloorprofam(1,6)
metazachloor(1,25)
metabenzthiazuron (2,1)
metabenzthiazuron (4,2)
pendimethalin/propachloor (1,2/2)
glufosinaat-ammonium(0,75)
na-opkomst
monolinuron (0,5)
cycloxydim (0,3)
desmetryn(0,25)
pyridaat (0,9)
pendimethalin/propachloor (0,6/2)
LSD(0,05)

zand

1800

1590

1690
1695
1595
1640
1755
1660
1750
1140
1565
1730

1630
1530
1550
1620
1540
1710
1640
1480
1695
1540

1770
1600
1765
1690
1620
200

1370
1530
1420
1445
1410
200

1)
2

Demiddelenzijnincrambeniettoegelaten;dedoseringenzijnaangegeveninkgof litersactievestof perha.
' Bijvermeldingvantweedoseringenbijéénmiddelheeftdeeerstebetrekking opkleiendetweedeop zand.
Bespuitingin2-4 bladstadium metuitzonderingvanpyridaat (4-6blad) encycloxydim (6-10blad).

3)

V ° o r net gewas crambe werd in 1993 op beide
grondsoorten ooknog de effecten opde zaadopDe fytotoxiteit van een aantal herbiciden werd in de
brengst vastgesteld. In de onderzochte gewassen
nieuwe olieproducerende gewassen crambe, bekerlijkt een vrij groot aantal middelen na zaaien geenal
goudsbloem, akkermoerasbloem, goudsbloem, eu- tegrote fytotoxische reacties tegeven; naopkomst
phorbia enkoriander onderzocht opklei- enzandisditaantal aanmerkelijk geringer met name bij akgrond in 1989,1991 en 1992.
kermoerasbloem.

Samenvatting
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Summary
Thephytotoxicity ofa number ofherbicidesinnew

oil-producing crops Crambe abyssinica, Dimorphotheca pluvialis, Limnanthes alba, Euphorbia lagascae
and Coriandrum sativum was studied in 1989, 1991
and 1992on clay and sandy soils. In addition in
1993on both soils effects ofselected herbicides were tested on seed yield ofCrambe.
It appears thata fairly large number ofpre-emergence herbicides canbe used without severe phytotoxic
reactions occuring; this number is considerably less
for thepost-emergence herbicides, particularly in the
case ofLimnanthes.
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Voedergewassen
Stikstofbenutting bij maïs in relatietotjeugdgroei
ing. DA. vanderSchansenir.W.vanDijk, PAGV
Geïntegreerde onkruidbestrijding in maïs
ing. DA. vanderSchansendr. ir.R.Y. vander Weide, PAGV

Stikstofbenutting bijmaïs inrelatietot jeugdgroei
Nitrogen use in maize during juvenile stage
ing. D.A. v.d Schans en ir.W.van Dijk, PAGV

Inleiding
Maïs ontwikkelt zich indejeugdfase traag. Ditbrengt
met zich mee dat in de eerste maanden na zaai
mineralen slechts inbeperkte mate worden opgenomen waardoor gemakkelijk vroegtijdige verliezen
kunnen optreden. Degeringe bewortelingsactiviteit is
met name een gevolg vandelage (bodem)temperaturen in deze periode. Een snellere doorworteling
van het gehele profiel is wellicht ook te bereiken
door hetgewas opeen nauwere rijenafstand tetelen
dan de gebruikelijke 75 cm. De nutriëntenopname
kan eveneens worden verbeterd door maïsrassente
veredelen dieeenhogere mate van koude-tolerantie
bezitten. Ook kan hetzaaien worden uitgesteldwaardoor de bodemtemperaturen hoger zijn tijdens de
beginontwikkeling ende begingroei en daardoor de
nutriëntenopname sneller verloopt.
Om deeffecten van de hierboven genoemde aspecten te onderzoeken, is indejaren 1989tot en met
1992 eenaantal veldexperimenten aangelegd. Indit
korte verslag zijn slechts enkele resultaten vermeld.
Een uitgebreid verslag vandit onderzoek verschijnt
als PAGV-verslag.

Proefopzet
Het effect vaneenbetere ruimtelijke verdelingvan
de maïsplanten over het veld is onderzocht op een
zandgrond in Noord-Brabant op ROCCranendonck
en opeenzware zavelgrond in Oostelijk Flevoland
op hetPAGV-proefbedrijf. Maïs werd bijtwee rijenafstanden gezaaid,75cmen37,5 cm. Bijelke rijenafstand werden vijf stikstoftrappen, 0, 40,80,120 en
200 kgNperha aangelegd.
In Overijssel nabij Heetenwerd eenveldproef aangelegd met eendoor hetCPRO geselecteerde koudetolerante populatie (SVP-PD7) en het standaardras
LG 2080 bij twee zaaitijden, vroeg rond 20 april en
laat rond 10 mei.Opdit proefveld werden per ras/
zaaitijd-combinatie vier stikstoftrappen aangelegd:0,
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50,100 en 200 kg Nper ha.
In de jeugdfase werden opbrengstbepalingen uitgevoerd in hetvier- en achtblad-stadium vande maïs
(respectievelijk T1 en T2) en rond het tijdstip van
50% vrouwelijke bloei (T3).Het N-gehalte van het
geoogste materiaal werd aan een submonster bepaald omdeN-onttrekking te kunnen vaststellen.Bij
de oogsten werd tevens de hoeveelheid minerale
bodem-N gemeten in de lagen 0-30en 30-60 cm.
Ook bij de eindoogst (T4) werd het N-gehalte van
het gewas en de resterende hoeveelheid minerale
bodem-Nbepaald.

Resultaten
Plantverdeling
Op beide locaties was er op alle oogsttijdstippen
sprake van een positieve respons opN-gift (figuur 17
en 18). Deverschillen in N-opbrengst tussen deNgiften waren opdelocatie Lelystad hoger dan op de
locatie Cranendonck. Dit is waarschijnlijk toe te
schrijven aanhethogere mineralisatieniveau van de
grond en het optreden van droogteschade opde
locatie Cranendonck.
De verschillen in N-opbrengst tussen derijenafstanden waren gering. Gemiddeld over de N-giftenbedroeg de extra N-opname door halvering vande
rijenafstand opdeoogsttijdstippen T1 totenmet T4
respectievelijk -1, 7,-1 en0kgperhaopdelocatie
Cranendonck en respectievelijk 2,6,3 en-3 kg per
ha op de locatie Lelystad. Op tijdstip T2 washet
effect dus het sterkst, met name bij de hogere Ngiften. De waargenomen hogere N-opname in de
voorzomer bij halvering vande rijenafstand is waarschijnlijk toe te schrijven aan een snellere sluiting
van het gewas. Deze winst werd echter niet meer
teruggevonden bijde eindoogst. Hetis mogelijkdat
het waargenomen effect is verdund gedurende de
rest van hetgroeiseizoen waarin geen sprake meer
was van een verschil inN-opname.
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Figuur17. GemiddeldeN-opbrengsten overdejaren1990,1991en1992inviergewasstadia(T1:4-bladst;T2:8-bladst;T3:bloei; T4:
harddeegrijp)inrelatietotrijenafstand(37,5en 75cm)enN-giftopeendrcogtegevoeligezandgrondte Maarheeze.
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Figuur18. GemiddeldeN-opbrengstenoverdejaren1989,1991 en1992 inviergewasstadia(T1:4-bladst.;T2:8-bladst.;T3:bloei; T4:
harddeegrijp)inrelatietotrijenafstand(37,5en 75cm)enN-giftopeenzwarezavelgrondte Lelystad.
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Figuur 19. Gemiddelde N-opbrengsten over dejaren 1990, 1991en 1992 invier gewasstadia (T1: 4-bladst; T2:8-bladst; T3:bloei;T4:
harddeegrijp)inrelatietot ras(LG2080enkoude-toierantepopulatie)en N-giftbijtijdige zaai(circa20april)opeenveldpodzol
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Figuur20. Gemiddelde N-opbrengsten over dejaren 1990,1991en 1992in vier gewasstadia (T1:4-bladst; T2: 8-bladst.; T3: bloei;T4:
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metgrondwatertrap VteHeeten.
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De verschillen in N-opbrengst tussen de verschillende stikstoftrappen hebben geleid tot verschillen in Nterugwinning door het gewas. Op beide locaties werd
volgens verwachting op vrijwel alle tijdstippen bij
toenemende N-gitten een kleiner deel van de N-gift
in het gewas teruggevonden. Halvering van de rijenafstand leidde alleen op oogsttijdstip T2 tot een verhoging van de N-terugwinning.
Halvering van de rijenafstand heeft bij de eindoogst
op beide locaties gemiddeld over de N-giften geleid
tot een (niet betrouwbare) opbrengstdaling van 2%.
Het kolfaandeel, drogestofgehalte en voederwaarde
werden vrijwel niet door de rijenafstand beïnvloed.

Zaaitijdstip enkoude-tolerantie
Gemiddeld over de drie proefjaren trad er een zwak
positieve stikstof-respons op (figuur 19 en 20). Bij de
vroeg gezaaide maïs was de drogestofopbrengst van
het standaardras LG 2080 gemiddeld over de jaren
bij elke opbrengstbepaling (T1 tot en met T4) significant of bijna significant hoger dan die van de koudetolerante populatie. De N-gehalten bij de eerste drie
opbrengstbepalingen verschilden nauwelijks tussen
de rassen. Bij de eindoogst (T4) had de koude-tolerante populatie, door een lagere opbrengst een veel
hoger stikstofgehalte dan LG 2080. Het kolfaandeel
van de populatie was veel lager dan van LG 2080 en
de afrijping verliep veel trager.
Door de hogere produktie en de kleine verschillen in
N-gehalte waren de N-opbrengsten bij het ras LG
2080 bij het vroege zaaitijdstip hoger dan bij de koude-tolerante populatie. Het verschil in N-opbrengst
was rond de bloei (T3) bij de lage N-niveaus het
grootst. Bij de eindoogst waren de verschillen praktisch verdwenen. Ook bij de hoge N-niveaus waren
de verschillen zeer klein.
Bij het late zaaitijdstip waren de verschillen in stikstofopname veel kleiner dan bij het vroege zaaitijdstip. Alleen bij de derde oogst bij het hoogste Nniveau was de N-opname van de koude-tolerante
populatie onverklaarbaar hoger dan van LG 2080.
De kleinere verschillen in N-opname bij laat zaaien
gaven aan dat LG 2080 onder koudere omstandigheden beter stikstof opnam dan de experimentele 'koude-tolerante populatie'.
De moeilijkheid bij een verdere interpretatie van de

verschillen tussen de zaaitijdstippen is dat de oogsttijdstippen bij de objecten moeilijk vergelijkbaar zijn.
Met name het tweede oogsttijdstip (T2) in het achtblad-stadium valt in een periode van exponentiële
produktietoename. De eerste oogst (T1) en de derde
oogst (T3) zijn gemakkelijker vast te stellen omdat
de eerste in een periode van trage ontwikkeling valt
en de derde een precies gedefinieerd stadium is;
namelijk 50% van de planten heeft een kolfkwast.
Opvallend is wel dat de N-opbrengsten bij de eindoogst, ondanks een drie weken langer groeiseizoen
voor de vroeg gezaaide maïs, niet veel verschilden.
De drogestofopbrengst van de vroeggezaaide maïs
was gemiddeld over alle stikstoftrappen 800 kg hoger, maar dit verschil kan vooral worden toegeschreven aan de grote verschillen bij de lage N-trappen.
Het verschil bij de hoge N-trappen 100 en 200 kg N
per hawas slechts 200-300 kgdrogestof per ha.

Conclusie
Verschillen in plantverdeling hadden nauwelijks effect
op de N-opname tijdens het groeiseizoen. Bij de
eindoogst werden er geen verschillen vastgesteld in
drogestofopbrengst en N-opbrengst.
De op koude-tolerantie geselecteerde populatie nam
bij vroege zaai in de jeugdfase minder stikstof op
dan het standaardras LG 2080. Bij latere zaai waren
er geen verschillen in N-opname tussen de rassen.

Summary
In order to study the effect of plant spacing, coldtolerance and sowing time of maize on N-uptake
during juvenile stage, ten field experiments were
carried out in the period from 1989 till 1992. The
triais concerning plant spacing were both held on a
drought sensitive sandy soil (three trials) and on a
sandy clay loam with a high water table (four trials).
Plantspacing trialshad five N-levels.
The field experiments concerning differences in coldtolerance and sowing time (three trials) were held on
an organic sandy soil with a high water table. These
trialshad four N-levels.
The results did only showed slight effects of plant
spacing on N-uptake when maize was at the eighth-
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leaf-stage.At this stage, the N-uptake at a row spacing of 37,5 cm was higher than at 75 cm. Harvests
at the flowering and silage stages did not show any
significantdifferences.
Therewasa differencein N-uptakebetween thetwo
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varieties which differed in cold-tolerance when they
were sown early.Surprisingly the cold-tolerantvariety absorbed less nitrogen than the conventional variety. Whensown late there were hardlyanydifferences in N-uptakebetween thevarieties.

Geïntegreerdeonkruidbestrijding inmaïs
Integrated weedcontrolinsilage maize
ing. D.A. van der Schans endr. ir.R.Y. van der Weide, PAGV

Inleiding
In hetMJPG zijn doelstellingen geformuleerd om tot
een aanzienlijke vermindering van de afhankelijkheid
van chemische middelen bij onkruidbestrijding te
komen. Ditheeft geleid totonderzoek waarbij combinaties van een aantal voornamelijk mechanische
bestrijdingstechnieken werden vergeleken metde
traditionele volveldsbespuiting met in de maïsteelt
gangbare herbiciden.
Het doel van het onderzoek was de verschillende
systemen tevergelijken metbetrekking totheteffect
op de gewasproduktie, de onkruidbestrijding enhet
middelengebruik.
Een meer uitgebreide verslaglegging vanderesultaten vandit onderzoek is verschenen in: PAGV-themaboekje nr. 15;12 november 1993en gepresenteerd opdethemadag 'duurzame onkruidbestrijding'
op diezelfde datum.

Proefopzet
In 1990, 1991 en 1992 werden er proefvelden aangelegd op drie zand-locaties (ROC's Cranendonck,
Heino en Vredepeel) entwee locaties op lutumhoudende gronden (ROC Wijnandsrade, lössgrond en
het PAGV proefbedrijf teLelystad, zavelgrond).Bij

de keuze van de objecten werd onderscheid gemaakt in voor- en na-opkomst-bewerkingen. De
voor-opkomst- bewerkingen bestonden uit meerdere
keren ondiep eggen in de periode van zaaien tot
opkomst. Dit werd vergeleken met het achterwege
laten vandeze bewerkingen. Naopkomst werdeen
vijftal strategieën vergeleken: alleen eggen, eggen
gevolgd door één of meerdere tussen-rij-bewerkingen (schoffelen), schoffelen metaanaarden, schoffelen metrijenspuiten endegangbare volvelds chemische bestrijding.

Resultaten
Zandgronden
In onderstaande tabellen zijn de resultaten van een
viertal onderzochte systemen naast elkaar gezet.Uit
tabel 129blijkt dater aanzienlijke verschillen optraden tussen jaren entussen systemen watbetreftde
effectiviteit vande bestrijding en de gevolgen voor
de maïsopbrengst (tabel 130).
Gemiddeld over alle proeven bleken de systemen
twee keer voor opkomst eggen, twee keer naopkomst eggen gevolgd door schoffelen met aanaarden
of door schoffelen meteen rijenbespuiting hetmeest
effectief deonkruiden tebestrijden endeminste

Tabel 129. Resultaten van onderzoek naar onkruidbestrijding in maïs op zandgrond, percentage bestrijding van de onkruiden relatief ten
opzichtevanonbehandeld in 1990,1991en 1992enpercentage reductievan hetdrooggewichtvandeonkruidentenopzichte
vanonbehandeldin 1991en 1992(tussenhaakjes) gemiddeldoverzes proevenopzandgrond.
behandeling
1990

percentagereductieto.v.onbehandeld
1991

volvelds-chemisch
eggen
eg+schoffelen/aanaarden
eg+rijspuit/freesof schoffel

83
43
67
68

90
83
80
94

onbehandeld (0%bestrijding)
aantalonkruiden perm
onkruidtondrogestof perha

53

50

(97)
(73)
(81)
(95)

1992
99 (100)
59 ( 80)
61 (99)
96 (99)

56
(3,4)

(3,8)
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Tabel 130. Opbrengstniveau snijmaïs(relatief) van eentweetal proefvelden opzandgrond metgeïntegreerde onkruidbestrijding insnijmaïs
in 1990,1991en1992.
behandeling
1990

opbrengsten (relatieft.o.v.chemisch)
1991*

1992

eggen
eg+schoffel/aanaarden
eg+rijspuit/freesofschoffel
onbehandeld

101
99
103
70

100
100
96
76

95
100
100
70

volveldschemisch
(ton/ha=100)

15,8

15,7

14,7

In 1991resultatenvanéénproefveld inverbandmetschadealsgevolgvanteondiepzaaienophetandereproefveld.

kans op schade aan het gewas te geven. Bijhet
onderzoek bleek dat een volledige bestrijding van
alle onkruiden met geen enkele methode bereikt
werd. Alsde resultaten van tabel 129metdie van
tabel 130worden vergeleken, blijkt datdat ookniet
nodig isomtoteen goede opbrengst tekomen.Een
beperkt aantal onkruiden inhetgewas leidde niettot
een opbrengstreductie.

onkruiden bestreden (tabel 131).Uitgedrukt ineen
aantal was de bestrijding bijmechanische technieken
minder maar de onkruiden die bleven staan, waren
aanzienlijk kleiner dan deonkruiden opdeonbehandelde velden.

Lutumhoudendegronden

Zowel opzand- alsoplutumhoudende grond kunnen
op voornamelijk mechanische wijze onkruiden voldoende bestreden worden. Demeest effectieve systemen zijn eencombinatie van devolgende technieken: voor-opkomst eggen methoge snelheid, na opkomst eencombinatie vaneggen met lage snelheid
met schoffelen en aanaarden ofrijenspuiten.

Op de locaties metlutumhoudende gronden zijn dezelfde systemen onderzocht alsopdezandgronden.
De effecten van mechanische onkruidbestrijding op
lutumhoudende gronden waren in grote lijnen gelijk
aan dieopzandgronden. Deopbrengsten bijmechanische onkruidbestrijding waren gemiddeld iets hoger
dan bij chemische bestrijding (niet significant). Dit
had te maken methetopheffen vanverslempingen
het sneller opwarmen van de (bewerkte) bovengrond. Het bestrijdend effect was ongeveer gelijk aan
dat opde proefvelden opzandgrond. Alleen werkte
de chemische bestrijding op de lutumhoudende
grond beter dan opzandgrond. Bijeen volvelds chemische behandeling werd 96-100% van het aantal

Conclusie

Het resultaat van mechanische technieken geefteen
lager bestrijdingspercentage van het aantal onkruiden dan bij de klassieke chemische methode. De
hoeveelheid onkruid die overblijft, veroorzaakte bij
deze objecten geen opbrengstderving omdat de onkruiden klein bleven. Bij eggen moet de zaaidiepte
minimaal 2cmmeer zijn dandeegdiepte omplantuitval door eggentevoorkomen.

Tabel 131. Maïsopbrengsten relatief ten opzichte van volvelds-chemisch en het bestrijdingspercentage van het aantal onkruiden ten
opzichtevanonbehandeld.Gemiddeldovervier proefvelden in 1990,1991en 1992te LelystadenWijnandsrade.
behandeling
eggen
eggen+schoffelen/aanaarden
eggen+rijspuit/schoffelen
volvelds-cnemisch
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% bestrijding

opbrengst

83
86
89
99

100
104
100
100

Samenvatting

kan. BijlageOogst plus, 11maart 1994,p. 18-19 (1994).

Uit hetonderzoek kwam naar voren dateen effectieve onkruidbestrijding inde maïsteelt ookzonder het
gebruik van herbiciden technisch goed mogelijk is.
Onder minder gunstige weersomstandigheden kan
met een rijenbespuiting worden gecorrigeerd. De
resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in
een artikel in het PAGV-themaboekje nr. 15.Uit de
economisch evaluatie vandit onderzoek bleek dat
mechanische bestrijding van onkruiden inmaïs duurder is dan één enkele volvelds chemische bestrijding. Alsdoor hetvoorkomen van onkruiden dieweinig gevoelig zijn voor de gangbare chemische middelen, meerdere bestrijdingen nodig zijn is een bestrijdingssysteem dat gebaseerd is op mechanische
technieken goedkoper.

Summary

Literatuur
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Toreduce herbicide useinmaize growing, anumber
of field experiments were carried outin theperiod
from 1990to 1992onfive different sites. Three experimental sites were situated onsandy soils witha
high weed density. Thesoil on two sites consistedof
sandy clay loam andhadlight to medium weedinfestation.A number ofmainly mechanical weed control systems were compared with common chemical
practice anduntreatedplots. Maize yields and weed
reduction were evaluated. On thebasis oftheexperimental results, an economic evaluation wasmade.
Theresults showed that mechanical control does not
necessarily reduce crop yields. By mechanicalmeans weedpopulation canbereduced tosuch an extent thatitdoes not compete withthe maize crop. On
claysoils mechanical weed control can haveapositive effect on maize growth by breaking crustsand
causing thesoil towarm up quicker.
Mechanical weed control appeared tobemore costly
than the common chemical practice of a single
spraying with atrazin/bentazon containing herbicides.
In case where weeds werenotsusceptible toatrazin
and chemical weed control required two or more
sprayings, mechanical weed control was cheaper.
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Uien
Onderzoek naar de reductiemogelijkhedenvan maleïne hydrazide-doseringen
door middelvan een hulpstof in zaaiuien
ing.L.Hoekstra,SNUiF/PAGVen D.Hoek, SNUiF
Verbetering vande chemische bestrijding van bladvlekkenziekte inzaaien plantuien en het neveneffect hiervan op koprot
ir.C.L.M, de Visser, PAGV, ing.L.Hoekstra,SNUiF/PGFenD.Hoek, SNUiF/DLV
Onderzoek naar de mogelijkheden voor voorspelling van koprot bijuien
ir.C.L.M, de Visser, PAGV
Teeltmethoden enzaaizaadhoeveelheden bij zaaiuien
ing. H.W.G. Flootenir. K.J. Osinga,ROC Kollumerwaard
Kwaliteitsverbetering bij zaaiuien
ing. E.T.J. Schouten,ROCProf. van Bemmelenhoeve

Onderzoek naar dereductiemogelijkheden vanmaleïne hydrazide-doseringen door middel vaneen hulpstof inzaaiuien
Possibilities toreducemaleichydrazide inspringsownonions byadding a wetting agent
ing. L.Hoekstra, SNUiF/ PAGV enD.Hoek, SNUiF

Inleiding
De in Nederland geteelde zaaiuien zijn voor circa
85% bestemd voor export. Deafzet vandit produkt
vindt plaats indeperiode september totenmet mei.
Slechts eenklein deel wordt rechtstreeks vanaf het
veld afgezet. Hetgrootste deel wordt voor kortereof
langere tijd bewaard. Het rendement vandeteelt is
sterk afhankelijk vandebewaring. Alsde natuurlijke
spruitgroei niet wordt vertraagd, zalvanaf maarteen
groot verlies optreden in de vorm van uitgelopen
uien. Hierdoor wordt de export bemoeilijkt en afzet
naar verre bestemmingen onmogelijk. Om dit te
voorkomen, worden de uien bij het begin van het
strijken vanhet gewas, behandeld metmaleïne hydrazide in eendosering van2,5 kg actieve stofper
ha. Deze behandeling isduur en wordt door verschillende importerende landen ook maar nauwelijks
geaccepteerd.
Bij destart van ditproject in 1989 gold in Nederland
een residu-tolerantie van 15 ppm. In 1993 isdie
norm reeds teruggebracht naar 10 ppm, ofwel 10 mg
maleïne hydrazide perkgvers produkt. Hetvoorstel
is omdeze richtlijn alsnorm voor degehele EG vast
testellen.
Het kwaliteits-controle-bureau voor groenten en fruit
(KCB) hanteert de volgende kwaliteitsvoorschriften
voor schot (uitloop) in uien. Uien meteenindustriebestemming (klasse 3) mogen maximaal 10 % uitwendig schot vertonen. Bij uien in de klasse 2 is
geen uitwendig schot toegestaan. Inwendig schot is
toegestaan. In de klasse 1 is uittredend schot niet
toegestaan. In 20% vanhet gewicht of aantal wordt
inwendig schot verder dan tweederde van de bolhoogte geaccepteerd.
Uien diebij eenteler bewaard worden, zullen voor
het merendeel met buitenlucht worden gekoeld. Eind
mei ligt gemiddeld over dejaren circa 10%van de
totale oogst vanzaaiuien nogin bewaarcellen.Een
gedeelte vande langbewaarde zaaiuien wordt mechanisch gekoeld bewaard.
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Indeproeven isonderzocht ofdeinzet vanmaleïne
hydrazide door hetgebruik van hulpstoffen kanworden verlaagd bij gelijkblijvend resultaat ten aanzien
van de uitloop in de bewaarperiode. Bovendien is
onderzocht of deze hulpstoffen (uitvloeiers) invloed
hebben ophet residugehalte vanmaleïne hydrazide
in de uien. Deresidu-bepalingen zijn door hetinstituut Campden, Food and Drink Research Association
in hetVerenigd Koninkrijk uitgevoerd inopdrachtvan
Uniroyal Chemicals enCiba Geigy.

Methodiek
De veldproeven zijn in de jaren 1989tot enmet
1991 op ROCRusthoeve te Colijnsplaat aangelegd.
De proeven zijn gespoten ophet moment datongeveer 10 % van het loof gestreken was.Nadat de
velden voor 50% afgestorven waren, zijn zemet de
hand geoogst en voor een droogwand gedroogd.
Hieruit iseenbewaarmonster verzameld van30 kg.
De bewaarmonsters zijn in een metbuitenlucht gekoelde bewaarplaats bewaard.
In 1989 is alleen de uitwendige spruitvorming bepaald. Hiertoe is vanaf half april op drie tijdstippen
het gewichtspercentage zichtbaar uitgelopen uien
gemeten. In 1990 zijn debewaarmonsters vanaf half
mei tot half juli beoordeeld op zichtbaar uitgelopen
uien. Bovendien isophetlaatste waarnemingstijdstip
een monster van25 uien doorgesneden en beoordeeld op inwendige spruitvorming. In 1991 is vanaf
half februari tothalf juli bemonsterd opzowel inwendige- alsuitwendige spruitvorming.
Voor deresidubepaling zijn jaarlijks per object mengmonsters genomen. In 1989zijn de monsters aan
het einde vande bewaarperiode ingevroren, terwijl
dit in 1990en 1991 in november heeft plaatsgevonden. Tothetmoment waarop deresidu-bepaling uitgevoerd konworden, zijn de monsters bevroren,bij
een temperatuur van -18tot-23°C, bewaard.
Voor de uiteindelijke residu-bepaling is eenmonster

van 10grote uien geprepareerd. Deanalyse is met
behulp van een gas-chromatograaf uitgevoerd, zoals
door King (1983) is beschreven. De bepalingen en
het prepareren van de monsters zijn uitvoerig beschreven inhetrapport Maleic hydrazide residues in
onions treated with Royal MH30, Fazor andAllirem
(nrAC/11570/1) Campden,februari 1993.
De analyses werden induplo uitgevoerd met degaschromatograaf en de gehaltes zijn berekend met
behulpvan eenijklijn.

Resultatenendiscussie
Spruitvorming
De waarnemingen waren gericht op uitwendige en
inwendige spruitvorming. Deverslagen vandeafzonderlijke proefjaren zijn opgenomen indejaarverslagen van de Stichting Nederlandse Uien Federatie
(1990 -1992) enindejaarverslagen 'Resultatenvan
het landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland' (1990-1992). Het overzicht van de zichtbare
spruitvorming is eengoede afspiegeling vanderesultaten.
Dit overzicht isweergegeven in tabel 132.Hierbij is
het percentage uitgelopen uien van 1989en1990
uitgedrukt in gewichtspercentages en de resultaten
van 1991 als het percentage aantal uitgelopen bollen. De weergegeven percentages indetabel zijnde
resultaten vandewaarnemingen indemaandjuli.

Uit bovenvermelde resultaten blijkt dat bijhet gebruik
van 12,5en 8,75 liter Royal MH-30 de toevoeging
van een uitvloeier dewerking van maleïne hydrazide
niet of nauwelijks heeft verbeterd. Alleen in1991
werd bijtoepassing van8,75liter Royal MH-30met
0,5 liter Exell een betere inwendig zichtbare spruitremming geconstateerd. In de overige proefjaren is
een dergelijk effect niet opgetreden. Dit waargenomen positieve effect kandaarom op toeval berusten.
Bij een dosering van 6,25 liter Royal MH-30 werd
door toevoeging vande uitvloeier Exell (geen toelating voor deze toepassing) wel een positief effect
waargenomen. Deze effecten waren echter niet in
elk proefjaar significant. De gebruikswaarde van de
6,25 liter doseringen isgezien hethogere niveau van
de spruitvorming alsongunstigtebeschouwen.
In deproef zijn naast Exell (geëthoxyleerde vetzuuramine / nonylfenolpolyglycolether) (geen toelating
voor deze toepassing) ook andere uitvloeiers beproefd, zoals Luxan Uitvloeier H (nonylfenolpolyglycolether) en Primawett (iso-octylfenolpolyglycolether)
(geen toelating voor deze toepassing). Het effectvan
deze middelen komt overeen met heteffect van Exell
(geen toelating voor deze toepassing).
In de proeven zijn twee middelen beproefd met de
werkzame stof maleïne hydrazide. Het betrof de
middelen Royal MH-30 en Allirem. Hetgehalteaan
werkzame stof ispermiddel verschillend. RoyalMH-

Tabel132. Hetpercentagezichtbaar uitgelopenuiennabewaring,beginjuli gemetenindejaren 1989totenmet 1991.
objecten
onbehandeld
RoyalMH-30
Royal MH-30+Exell
RoyalMH-30
Royal MH-30+Exell
RoyalMH-30
Royal MH-30+Exell
Allirem
Allirem
Allirem

doseringen

12,5 I
12,5 I + 0,5 I
8,75 1
8,75 1
0,5 I
6,25 1
6,251 + 0,5 I
10,0 I
8,0 I
6,0 I

LSD

1989

1990

1991

60,9

77,2

81,0

0,6
0,0
0,0
0,1
0,2
0,1

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

0,0
1,0
2,4
1,0
11,0

3,2

7,3

-

6,0
5,0
2,0
4,0

LSDisberekendexclusief deonbehandelde velden;p<0,05.
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Tabel 133. Overzicht residugehaltenvanmaleïne hydrazide inuieninppm(1989-1991)
objecten

RoyalMH-30
RoyalMH-30+Exell1)
RoyalMH-30
RoyalMH-30+Exell1)
RoyalMH-30
RoyalMH-30+Exell1'
Allirem
Allirem
Allirem

doseringen

12,5 I
12,5 I + 0,5 I
8,75 1
8,75 1 + 0,5 I
6,25 1
6,25 1 + 0,5 I
10.0 I
8,0 I
6,0 I

1989

1990

1991

gem.

0,2
4.6
3,7

0,4
3.5
2,4
0,8
1,5
1,8
0,7
1,5
2,3
1,0

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

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

12,8

2,5
0,6
1,0

*
*
*

'' Geentoelatingvoor dezetoepassing.

30isbeproefd met1125,1575 en 2250 gram actieve
stof per ha.Allirem is beproefd met respectievelijk
1350,1800 en 2250 gram actieve stof per ha.
Bij de gekozen doseringen vande middelen Royal
MH-30 en Allirem blijkt dat de halve dosering van
Royal onvoldoende werkt, terwijl een60% dosering
Allirem nogtot eenacceptabel resultaat leidt. Blijkbaar wordt bij een inzet tussen de 1125 en1350
gram actieve stof maleïne hydrazide perhade concentratie van het groeiremmingsmiddel te laag om
aan het einde vande bewaarperiode voldoende te
kunnen werken.

Residu-gehalte
De residuen vanmaleïne hydrazide werden vastgesteld met een gas-chromatograaf. De resultaten
ervan zijn vermeld intabel 133.
De resultaten van de driejaren zijn statistisch geanalyseerd. Op basis van deresidu-getallen waren geen
significante verschillen aantoonbaar. Na het uitvoeren vaneenzogenaamde logaritmische transformatie, was een enkel significant effect aantoonbaar.Op
deze wijze is aangetoond dateenverlaging van de
dosering van Royal MH-30 leidt tot lagere hoeveelheden residu in het produkt. Bij het middel Allirem
was een soortgelijke tendens waarneembaar, maar
het effect was niet significant.
Het toevoegen vaneenuitvloeier aanRoyal MH-30
heeft geen effect op de hoeveelheid residu inhet
produkt.
Afgezien van één incidentele waarneming in1989
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lagen alle gemeten waarden beneden de10 ppm, de
bovengrens van de EG richtlijn met betrekking tot
concentraties van residuen invoedselprodukten.
Opvallend is dat ookin de onbehandelde monsters
residuen van maleïne hydrazide aangetoond zijn.
Wat deverklaring hiervoor kanzijn, is niet duidelijk.
Mogelijk isdit terug te voeren totde indirecte wijze
van residu-bepaling.
In figuur 21 is het effect weergegeven vande hoeveelheid toegediende werkzame stof openerzijdsde
spruitvorming en anderzijds de residugehaltes. Op
basis vanhetgevonden resultaat ishetmogelijkom
met 12,5of 8,75liter Royal MH-30 (2250 c.q. 1575
gram werkzame stof) of een dosering van6,8of10
liter Allirem (respectievelijk 1350,1800 en 2250 gram
werkzame stof) zonder toevoeging van een extra
uitvloeier omtot begin juni zaaiuien te leverenmet
minder dan 1%zichtbare uitloop en minder dan20
% inwendige uitloop. Met minimale inspanning kan
deze partij alsklasse 1volgens KCB-normen worden
geëxporteerd. Dit geldt uiteraard dan,wanneer de
zaaiuien op het goede tijdstip en onder gunstige
groei-omstandigheden met maleïne hydrazide zijn
behandeld en op de juiste wijze ingeschuurd en
bewaard worden.
In de maanden juni enjuli kunnen de met maleïne
hydrazide behandelde zaaiuien in de klasse 2 verhandeld worden, mits de zichtbaar uitgelopen uien
uit de partij verwijderd worden. De rendabiliteit van
deze extra schoning vande partij is afhankelijkvan
de marktprijs van de uien op het betreffende moment.

uitloop injuli(%'

mh-residu(ppm)

100

500

1000

1500

2000

2500

werkzame stof (g/ha)
+ uitloop

A residu

Figuur21. Heteffectvan detoegediendehoeveelheidwerkzamestofmaleïnehydrazideopdespruitvorming(uitloop)enhetresidu-gehalte.

Samenvatting / conclusie
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Summary
From 1989 till 1991 trials were carried out on the
'Rusthoeve' research station to find outif reduction
of maleic hydrazide (MH)is possible by adding a
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wettingagent.
Two different formulations of maleic hydrazide were
involved. The synergetic influence of the wetting
agents were only tested in combination with Royal
MH-30. The result of the research is that the effect
of RoyalMH-30 in a concentration of 12,51or 8,751
productper hectare cannotbe improvedby anywetting agent. A positive effect of a wetting agent has
been found with the use of 6,251 Royal MH-30, but
theresults wereinsufficient toobtaingood sprouting
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control.
Reduction in the use of Allirem by 40 % is possible
giving a good storage result. The threshold of the
active ingredient for a good sprouting control, lies
between 1125 and 1350 g maleic hydrazide per

hectare.
Wettingagents had no effect on the concentrationof
residues in theonions. Theconcentration ofresidues
in theplots were farbelow thelevel of 10ppm.

Verbetering van de chemische bestrijding van bladvlekkenziekte inzaai-enplantuien enhetneveneffect hiervan op koprot
Improvement ofthechemical control ofleafspotinspringsownonions andinonionsets and
itssideeffectonneckrot disease
ir. C.L.M,deVisser, PAGV, ing.L.Hoekstra, SNUiF/PGF en D.Hoek SNUiF/DLV

Inleiding
Bladvlekkenziekte en koprot kunnen in uien grote
schade veroorzaken. De schade door bladvlekken
kan sterk variëren. Uitresultaten van onderzoek door
de SNUiF (Anonymus, 1976 tot 1987)kanafgeleid
worden datde schade kan oplopen tot 26%, maar
dat jaren zonder of met slechts een geringe opbrengstderving niet zeldzaam zijn. Dit beeld wordt
bevestigd door recenter onderzoek (De Visser,
1993). Koprot heeft voor het laatst op nationale
schaal ernstige schade veroorzaakt in 1985 en 1986
(Anonymus, 1988). Daarna heeft de ziekte alleen
incidenteel schade aan uien berokkend. Terbestrijding van bladvlekkenziekte wordt geadviseerd om
wekelijks preventief te spuiten. In hetkader van een
gewenste terugdringing van de afhankelijkheid van
gewasbeschermingsmiddelen, zoals neergelegd in
het meerjarenplan gewasbescherming (MJPG), isin
1988 gestart metonderzoek naar eensysteem voor
geleide bestrijding van bladvlekkenziekte. Inmiddels
heeft dit onderzoek eenwerkbaar systeem opgeleverd (De Visser, 1993). Ter ondersteuning vandit
systeem is onderzoek gestart omfungiciden te vinden waarmee de ziekte effectiever bestreden kan
worden dan met de middelen die op dat moment
toegelaten waren. Hetneveneffect vandeze middelen opkoprot isdaarbij eveneens onderzocht, omdat
het onvoldoende bekend is of en,zoja,metwelke
middelen koprot viagewasbehandelingen voorkomen
kan worden. In de literatuur worden als mogelijk
effectieve middelen benomyl (Koert en Tichelaar,
1972; Böttcher en Bochow, 1982) en vinchlozolin
(Fullerton et al,1986)genoemd. Tenslotte is onderzocht ofde werkingsduur vaneenaantal fungiciden
bij debestrijding vanbladvlekkenziekte langer is dan
de zeven dagen waarvan het systeem voor geleide
bestrijding ongeacht hetfungicide uitgaat.

Een gedetailleerde beschrijving vande proeven en
de resultaten van het onderzoek zijn te vinden in
PAGV-verslag nr. 178.In dit artikel zaldaarom worden volstaan met hetvermelden van debelangrijkste
resultaten.

Materiaalen methoden
In 1988, 1990, 1991, 1992 en1993 zijn veldproeven
uitgevoerd waarin diverse fungiciden zijn beoordeeld
op huneffect opbladvlekkenziekte. In 1988 werden
vijf veldproeven met zaaiuien uitgevoerd. Indeandere jaren zijn steeds eerstejaars plantuien gebruikt,
omdat in dit gewas de ziektedruk potentieel hoger
ligt als gevolg vande hoge plantdichtheid. In1990
en 1991 werd één veldproef aangelegd, terwijl in
1992 en1993twee veldproeven werden aangelegd.
In alle proeven is het effect van de middelen op
ziekte-ontwikkeling vastgelegd, hetzij ineen waarderingscijfer, hetzij in aantallen lesies perdm 2 bladoppervlak. In zesvande elf proeven is bovendiende
opbrengst bepaald omte zien in hoeverre een bestrijding resulteerde in een verhoging van deopbrengst. In elk van de proeven in 1992 en1993
(totaal vier proeven) zijn vier fungiciden onderzocht
op hun werking ineenwekelijks en ineentweewekelijks spuitschema. Opdeze manier is getracht na
te gaan in hoeverre de middelen verschilden in hun
werkingsduur. In elkvandeze proeven betroffen dit
dezelfde middelen. In alle proeven is als standaard
toepassing een wekelijkse bespuiting opgenomen
waarin chloorthalonil/maneb (2kgperha)envinchlozolin/maneb (2,5kgperha)werden afgewisseld. In
totaal zijn 17 middelen in de proeven opgenomen,
waarvan slechts drie in alle proeven zijn onderzocht:
de twee fungiciden inhetstandaard afwisselschema
en hetniet toegelaten produkt tebuconazole/tolylflua-
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nide.

Resultatenenconclusies

De uien vandeveldproeven in 1988 zijn behalveop
bladvlekkenziekte ook gecontroleerd op de aanwezigheid van koprot. Deze ziekte werd in1990 onderzocht in vier veldproeven metzaaiuien, waarineen
aantal fungiciden twee of drie maal is toegepast in
de laatste twee respectievelijk drie weken voorafgaande aan het strijken van het gewas. Hierbij is
gekozen voor de toepassing van produkten met
slechts één werkzame stof, om in staat te zijn de
effecten vande middelen zozuiver mogelijk vast te
stellen. Tenslotte is in 1991een pottenproef uitgevoerd in eenkasomheteffect van eentweemalige
bespuiting vandiverse fungiciden vast te stellenop
koprot dat kunstmatig optwee verschillende tijdstippenwas aangebracht.

Een drietal middelen blijkt in de proeven bladvlekkenziekteófbeter ófeven goed bestredentehebben
dan het standaard afwisselschema. Van deze drie
zijn er twee niet toegelaten; het andere middel,is
chloorthalonil/prochloraz-Mn ineen dosering van1,5
kg perha. De opbrengst werd door deze drie middelen slechts inenkele gevallen verhoogd, maar vaker
werd geen effect opdeopbrengst genoteerd. Reeds
eerder is geconstateerd dat meer bladvlekken niet
automatisch ookeen lagere opbrengst betekent(De
Visser, 1993). Deze constatering wordt door deze
proeven opnieuwbevestigd.
Uit deproeven waarin heteffect vanvier fungiciden
in een 7-daags en een H-daags spuitschemawerd

Tabel 134. Resultaten van develdproeven in 1992 en 1993.
middel

interval
RH1431

ziekte-aantasting1
RH1477
WA322

P3511

opbrengst2
(ton/ha)

-

3,6

26

34

610

39

chloorthalonil/maneb 2 kg
& vinchlozolin/maneb 2,5 kg

7
14

4,6
4,0

29
22

5
17

150
431

43
39

chloorthalonil/prochloraz-Mn 1,5 kg

7
14

6,5
5,9

4
6

3
7

105
235

41
41

tebuconazole/tolylfluanide* 2 kg

7
14

7,2
7,0

9
8

2
6

238
504

45
41

BAS490F* 1 kg

7
14

6,5
7,1

5
3

2
3

76
168

44
41

****
****

**
***

****

...»
****
****

**
*
***

geen

effecten:3
wel/geen bespuiting
middel(F)
spuitinterval (S)
interactie(F*S)
1

ns
ns

ns
ns

ns

**

ns

ns

opm. Demethode omdeaantasting door deziekte cijfermatig vast te leggen verschilde perproef:op RH1431 isop23juli eenwaarderingscijfer aanelk veld toegekend, waarbij het cijfer 10is gekoppeld aanvolledig groen loof ; op WA322 enop RH1477 ishet
aantal lesies Der dm 2 bladoppervlak geteld op3augustus respectievelijk 30juni ;opP3511 hetproduct bepaald tussen hetaantal
lesies perdm bladoppervlak en detijdsduur gedurende welke ditaantal werd waargenomen.
?
Gemiddelde opbrengst van deproeven RH1431, RH1477 en P3511.
Overschrijdingskans: **" =<0,1% ;*** =0,1-1%
' = 1-5% ; * = 5-10% ; ns = >10%.
* Middel niet toegelaten indeteeltvan zaaiuien.
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ns

onderzocht, kwam naar voren datin 1992 hetspuitinterval geen enin1993 wel effect had op de ziekteontwikkeling. In 1993 bleek deziekte alsgevolgvan
de ruime spuitfrequentie ongeacht het gebruikte
fungicide te zijn toegenomen. Vaneenlangere werkingsduur van een middel in vergelijking methet
standaard afwisselschema kan worden gesprokenwanneer deziekte alsgevolg vanhetruime spuitinterval met dat middel minder sterk toeneemt. Dit
bleek op P3511 tegelden voor hetmiddel chloorthalonil/prochloraz-Mn (tabel 134).
In develdproeven waarbij getracht is heteffectvan
middelen opkoprot nategaan, kwam deze ziektein
onvoldoende mate voor om belangrijke conclusieste
trekken. In de kasproef die in 1991 is uitgevoerd
kwam als gevolg van de kunstmatige besmetting
weliswaar voldoende koprot voor, maar de effecten
die in deze proef zijn waargenomen kunnen bij gebrek aangegevens niet vertaald worden naar veldomstandigheden. Omduidelijke uitspraken over het
effect van middelen op koprot te kunnen doen, zijn
veldproeven nodig waarbij de schimmel al vroeg in
het seizoen kunstmatig wordt aangebracht.

spuitschema. Het neveneffect van de onderzochte
middelen opkoprot was niet ofnauwelijks aanwezig.
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Summary

Samenvatting
Door middel van proeven indeperiode 1988-1993is
nagegaan watheteffect isvan diverse (combinaties
van) fungiciden op bladvlekkenziekte en koprot.
Hierbij zijn behalve reeds toegelaten middelen ook
niet toegelaten middelen betrokken. Een drietal middelen bleek gelijkwaardig aan of beter dan het wekelijks spuitschema waarbij chloorthalonil/maneb en
vinchlozolin/maneb werden afgewisseld. Uit onderzoek naar hetspuitinterval bleek een 14-daags spuitschema even ofminder effectief dan een 7-daags

In trials during theyears 1988-1993theeffect ofseveral (combinations of) fungicides on leaf spot disease andneck rotis examined. These trials included
authorised as well as not-authorised fungicides.
Threefungicidesproved tobe equal orsuperior to a
weekly application inwhich chlorothalonil/maneb and
vinchloozolin/maneb were alternated. Also, thetrials
pointed outthat anapplication interval of 14daysis
equally or less effective than an application interval
of 7days. Theside-effect ofthe examined fungicides
could not determinedsatisfactohlly.
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Onderzoek naar demogelijkheden voor voorspelling van koprot bij uien
Research into the possibilities ofprediction ofonion neck rot
ir.C.L.M,deVisser, PAGV

Inleiding
Koprot iseenziekte dierotaandebolgeeft tijdens
de bewaring, envoornamelijk veroorzaakt wordt door
Botrytis allii. Deze schimmel infecteert het gewas
reeds tevelde (Tichelaar, 1967). Voordat tervoorkoming van deziekte het zaad werd ontsmet, leiddede
ziekte frequent totgrote schade. Daarna isdeziekte
gereduceerd tot een probleem dat in de meeste
jaren slechts incidenteel voorkomt, maar in sommige
jaren nogop grote schaal schade kan veroorzaken
(Anonymus, 1988). Gezien hetoverwegend incidentele karakter van de ziekte, ontstond de vraag in
hoeverre het mogelijk is de aanwezigheid vande
schimmel inhetveld vast testellen voordat sprakeis
van koprot. Indienditmogelijk is,zouden ofwel maatregelen genomen kunnen worden om de ziekte te
voorkomen (bijvoorbeeld vroeg rooien en kunstmatig
drogen; Maude et al, 1984) ofwel zou overwogen
kunnen worden de partij niet in de bewaring te nemen. Derhalve is op het PAGV onderzoek verricht
naar een detectiemethode omdeschimmel inplantmateriaal te kunnen aantonen. Daartoe wordenonderdelen van planten geïncubeerd opvochtig filtreerpapier omzodoende de schimmel te stimulerenom
sporen te vormen. Vervolgens kan de schimmel
eenvoudig herkend kanworden.
Een gedetailleerde beschrijving vande proeven en
de resultaten van het onderzoek alsmede een beschrijving vande ziekte ende schimmel, zijn opgenomen in PAGV-verslag nr. 178. In dit artikel zal
daarom worden volstaan methetvermelden van de
belangrijkste resultaten.

Materiaalenmethoden
In hetkader van ditonderzoek zijn twee kasproeven
(1990 en 1992)en is één veldproef (1991) uitgevoerd. Indeveldproef isonderzocht wat heteffectis
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van hettijdstip vankunstmatige infectie metB. allii,
een bespuiting metbenomyl bij hetstrijken van het
loof eneenvelddroogperiode opdedetectie van de
schimmel inhetgewas ophetuiteindelijk percentage
koprot in bewaring. Hierbij is de velddroogperiode
vergeleken meteendirecte oogstmethode incombinatie met een kunstmatige droging op een droogvloer bij25-30°C. Getracht isdeschimmel tedetecteren door middel vanbladtoppen, verzameld gedurende hetgroeiseizoen, endelen vandehals,verzameld opdedagvande oogst. Volgens Böttcher &
Bochow (1982) iseen bespuiting met benomyl bij het
strijken effectief ter voorkoming van koprot. Ineen
kasproef in 1990is de invloed onderzocht van het
tijdstip van kunstmatige inoculatie metB.allii en wel
of geen bespuiting metbenomyl bij het strijken,op
de aanwezigheid vanB.allii in bladtoppen gedurende de groei en in de hals bij de oogst en ophet
optreden van koprot. Tenslotte is in de kasproef in
1992 de relatie onderzocht tussen het tijdstip van
kunstmatige inoculatie, de aanwezigheid vanB. allii
in diverse delen vandeplant (blad, hals, bol)gedurende degroei van de plant enhetpercentage koprot na bewaring.

Resultatenen conclusies
Het bleek niet goed mogelijk de (mate van)aanwezigheid van Botrytis allii in bladtoppen vast testellen.
De kasproef van 1992 maakte duidelijk dat de schimmel weliswaar kort nadeinfectie indebladtoppenis
te vinden, maar dat die aanwezigheid zich daarna
snel verplaatste naar debladbasis endehals en bol
(tabel 135). Alsgevolg vande inoculatie op26 mei
werd uiteindelijk 29% koprot gevonden, tegen38%
na inoculatie op23 juni (beide getallen verschilden
niet aantoonbaar vanelkaar). Deniet-geïnoculeerde
planten bleken nogvoor 8%besmet. Dematevan
aanwezigheid van de schimmel in de hals bij de
oogst bleek wel vastgesteld tekunnenworden.

Tabel 135.Aanwezigheidvansporulatie(inprocentenvanhetaantalwaarnemingen) door Botrytissp.opdiversedelenvanhetbladenop
monsters van halsenboloptwee tijdstippen van bemonstering eninafhankelijkheid van inocularjetijdstip in een kasproef met
zaaiuienin 1992(KAS92).
tijdstip
inoculatie

bemonstering

top

c porularjeop

sporulatieop blad
midden

basis

bol

hals

geen

9 juni
1 juli

1
13

0
1

1
6

0
3

0
3

26 mei

9 juni
1 juli

30
26

23
34

16
65

3
41

3
16

23juni

9 juni
1 juli

0
39

0
56

1
73

0
53

0
34

....

****

****

***

effecten:1
bemonstering(B)
inoculatie(I)
interactie(B*l)

ns

*

***

Varianrje-analyse uitgevoerd door alle getallen met 1te vermeerderen en vervolgens de redproke waarde te nemen.Overschrijdingskans:**" =<0,1% ;" * =0,1-1% ;**= 1-5% ;*=5-10%;ns= >10%.
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Figuur22. RelatietussendeaanwezigheidvanB.alliiindehalsbijdeeindoogstenhetuiteindelijkpercentage koprotnadebewaringbij
uien diedirect nahetrooien zijningeschuurdenkunstmatiggedroogd. Devierkantjes metstippellijnbetreffen gegevensvan
P2952;derondjesmetniet-onderbrokenlijnzijngegevensvanMurre (1991).
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Figuur23. Relatie tussen deaanwezigheid van 6. allii indehalsbijdeeindoogst enhetuiteindelijk percentage koprotnadebewaringbij
uien die zeven dagen op hetveld zijn gedroogd. Devierkantjes betreffen gegevens van P2952;de rondjes zijngegevens van
Murre(1991).

Op basis vandegegevens vandeveldproef in 1991
en de gegevens vanMurre (1991) bleek eenrelatie
te bestaan zoals weergegeven infiguur 22voor uien
die kunstmatig werden gedroogd. Eenverschil tussen beide proefgegevens kon uitsluitend worden
vastgesteld bijde intercept metde Y-as; de regressiecoëfficiënt bleek 1,34tebedragen. Een dergelijke
waarde betekent datper 10% extra aanwezigheid in
de hals, er 13,4% meer koprot werd gevonden.Dit
geldt voor eenvariatie in percentage aanwezigheid
in dehals tussen O en50%eninpercentage koprot
tussen 0 en 80%. Op basis vande gegevens van
uien die ophetveld zijn gedroogd, is figuur 10 gemaakt. Eenonderscheid tussen onze gegevens en
die vanMurre konniet gemaakt worden. Deregressiecoëfficiënt bedroeg 1,4. Dit betekent dat10%
extra aanwezigheid inde hals leidde tot 14% meer
koprot. Dat de intercepten met de Y-as in beide
figuren een positieve waarde hebben, betekent dat
wanneer geen schimmel indehalswordt gevonden,
niettemin koprot kan optreden. Overigens week alleen de intercept vande curve in figuur 9diegebaseerd was oponze gegevens, betrouwbaar afvan 0
(p<5%).
Ons onderzoek alsmede resultaten van eenkasproef
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uitgevoerd in 1991 inhetkader van onderzoek naar
het effect van fungiciden op koprot en onderzoek
uitgevoerd door Murre (1991), ondersteunden de
constatering van Ransom (1990) dat meer koprot
verwacht kan worden naarmate de schimmel het
gewas eerder infecteert (tabel 136).Wellicht heeftde
schimmel bijeen vroegere infectie meer tijd om een
grote populatie op te bouwen. Volgens Köhl et al
(1991) is koprot voornamelijk het gevolg vanhet
binnendringen vande schimmel viade wondengemaakt door het mechanisch klappen van het loof,
wanneer de schimmel uitbundig sporuleert ophet
dode loof. Ook Van Doorn etal (1962) vinden dat de
schimmel voornamelijk via beschadigingen de plant
binnendringt. Deze auteurs concludeerden dan ook
dat demeeste infecties waaruit direct koprot ontstaat
pas tijdens deafrijpingsperiode plaatsvinden. Maude
en Presly (1977) hebben echter aangetoond datin
geval vanbesmet zaad,deschimmel albijdeoogst
in dehals aanwezig kan zijn zonder dat van beschadigingen sprake was endatdeschimmel gedurende
het gehele seizoen in de plant kanworden aangetoond. Onderzoek van Tichelaar (1967) ondersteunt
dit. Ook de figuren 22en23laten zien datnainfectie tijdensdebolvorming ofbij het strijken,deschim-

Tabel 136. Invloedvantijdstipvankunstmatige inoculatievanzaaiuienophetpercentage koprolinbewaring.
inoculatie
kas 90

kas 92

geen

24 a

8a

bolvorming

56c

strijken
oogst

percentage koprotin proef1
veld91

kas 91

Murre

17 a

5a

3a

29 b

73 b

28 b

33 c

47 bc

38b

23 a

9a

22 b

33 ab

-

-

-

-

Dekasproef uit 1991 is uitgevoerd in het kader van onderzoek naar het neveneffect van fungiciden op koprot; de gegevens van Murre
zijnafkomstigvaneenverslagdatin 1991isverschenen.

mei bijdeoogst alindehals aanwezig kan zijn.De
gegevens uit tabel 135 laten tenslotte zien datde
schimmel zelfs debol alsnel kan hebben bereikt.
Deze constateringen roepen vraagtekens opomtrent
de effectiviteit vankunstmatig drogen als middelom
koprot te voorkomen. Wanneer metkunstmatig drogen de schimmel de pas kan worden afgesneden,
kan verwacht worden dat deze maatregel effect zal
hebben. Wanneer de schimmel echter reeds inde
hals of zelfs in de bol aanwezig is, zal minder of
geen sprake zijn van een effect. Dit wordt onderstreept door het feit dat in de veldproef al bijde
oogst alsgevolg van de kunstmatige infectie bij bolvor-ming, circa 40% koprot werd gevonden. In uien
die niet of tijdens het strijken waren geïnoculeerd,
bleek bijdeoogst circa 4% van deuien koprot aanwezig. Wel nam indeloop van dewinter het percentage uien metkoprot toetot circa 73 respectievelijk
20%. Wanneer de schimmel via bladinfectie koprot
wil veroorzaken, moet een blad worden geïnfecteerd
waarvan de bladschede een onderdeel is vande
vlezige bol (dus niet een droge huid). Dit zijn de
jongst aangelegde bladeren. Deze bladeren zijn
echter al vroeg in het seizoen (juni/juli) aanwezig.
Het isnog onvoldoende duidelijk hoe snel deschimmel na infectie vanzo'nblad de bol kanbereiken.
Omdat de schimmel een zwakteparasiet is, ishet
aannemelijk teveronderstellen datditpas mogelijkis
wanneer zo'n blad als gevolg van ouderdom verzwakt is (Tichelaar, 1967). Ditzou betekenen dat bij
vroege infecties kunstmatig drogen toegepast moet
worden, wanneer dejongste bladeren nog groen zijn.
Dit houdt indateerder dan bij50% afgestorven loof
geoogst moet worden alseraanwijzingen zijn dat de

schimmel het gewas heeft geïnfecteerd. Eendergelijke aanwijzing kanblijkens onsonderzoek niet geboden worden door bemonstering van bladtoppen.
Wellicht datbehalve bladtoppen ookandere bladdelen bemonsterd moeten worden (tabel 135). Een
andere mogelijkheid vormt wellicht eenELISA-toets,
waarmee de schimmel in uienweefsel kan worden
aangetoond (Linfield, 1993).

Samenvatting
Voorspelling van koprot bij uien op basis vanhet
incuberen van bladtoppen gedurende het seizoen om
de aanwezigheid vanBotrytis allii vast testellen lijkt
niet mogelijk. Aanwijzingen zijn verkregen dieerop
wijzen datbijeen dergelijke methode van bemonstering het niet beperkt moet blijven tot bladtoppen,
maar dat ookandere delen vanhet blad bijde bemonstering moeten worden betrokken. Het onderzoek heeft laten zien datvroegere infecties tot meer
koprot leiden. Bovendien is beredeneerd dat deeffectiviteit van kunstmatig drogen van direct geoogste
uien afhankelijk isvan hettijdstip van infectie van het
gewas door deschimmel enhet fysiologisch stadium
waarin geoogst wordt.
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Other parts ofthe leaves should beincluded. Itwas
shown that earlier infections result inmore neckrot.
It was discussed that the effect of artificial curing of
direct harvested onions is influenced by thetimeof
infectionofthecropand thefysiological ageatwhich
thecropisharvested.

Teeltmethoden en zaaizaadhoeveelheden bij zaaiuien
Cropping methods andamounts ofseed tobesown with onions grown from seed
ing.H.W.G.Floot enir. K.J. Osinga, ROC Kollumerwaard

Inleiding
Voor de teelt vanzaaiuien zijn eengoede structuur
en eengoede ontwatering vande grond noodzakelijk. Op lichte slempgevoelige grond kan na regen
gemakkelijk korstvorming ontstaan, waardoor bij
volgende regenbuien de waterafvoer belemmerd
wordt en er bij de wortels van het gewas tevens
zuurstofgebrek kan optreden. De gevolgen hiervan
zijn veelal eenlagere opbrengst, eenkleinere sortering en een minder goede kwaliteit.
Met name hetgebruikelijke rijpadensysteem, waarbij
vijf uienrijen op een onderlinge afstand van27cm
liggen envervolgens eenpadvan42 cm, vormt op
lichte, slempgevoelige grond nogal eens een probleem.
Enkele uientelers in Friesland zijn daarom overgegaan opdezogenaamde ruggenteelt. Bijditsysteem
worden met aanaarders ruggen gevormd, die voor
het inzaaien worden gerold. Na de inzaai kan nog
eens gerold worden om de vochtvoorziening veiligte
stellen eneenbodemherbicide betere werkingskans
te geven. Perrug worden twee rijen uien gezaaidop
een afstand van zeven cm van elkaar en een rijenafstand van75 cm. Deze methode vanruggenteelt is
op de proefboerderij Kollumerwaard vergelekenmet
de beddenteelt. Door verschillende zaaizaadhoeveelheden te vergelijken, is getracht te onderzoeken
welke zaadhoeveelheid optimaal is. DeFriese telers
richten zich opdeproduktie van een grove sortering.
Een belangrijke vraag hierbij is in welke mate de
zaaizaadhoeveelheid verminderd kanworden, zonder

veel last van dikhalzen tekrijgen of een sterke verlating van de afrijping. Een belangrijk doel vanhet
onderzoek was: besparen op de zaadhoeveelheidèn
een verbetering van de kwaliteit vande uien. Als
uien op ruggen geteeld worden, blijven ze droger.
Als het loof gaat strijken, komt dat vooral langs de
ruggen te liggen, terwijl de uien onbedekt blijven.
Hierdoor ishet gewas eerder droog.
Bijkomende mogelijkheden zijn dattussen deruggen
het onkruid mechanisch bestreden kan worden enop
de rug een rijenbespuiting toegepast kan worden. De
oogst kan meestal uitgevoerd worden met demachines voor deaardappelteelt diealophetbedrijf aanwezig zijn, zoals een rijenfrees, een loofklapper en
een aardappelrooier.

Materiaalen methoden
Tabel 137 geeft een overzicht van de beproefde
teeltmethoden en zaaizaadhoeveelheden. In 1989en
1990 is alleen eenvergelijking gemaakt tussen ruggen van 75cm enbedden van 1,50 meter breed. Uit
deze twee jaar onderzoek bleek datde plantverdeling bij ruggen van75cm verre vanideaal was en
daardoor de opbrengst achter bleef bij de beddenteelt. Nu kunnen ook ruggen met 50 cm afstand
worden gemaakt; dat geeft eenbetere grondbedekking. Vanaf 1991toten met1993 isonderzoek uitgevoerd met ruggen van75 en 50 cm in vergelijking
met beddenteelt. Deruggen zijn steeds voor enna

Tabel137. Objectenvanhetonderzoeknaarteeltmethodeninzaaiuien(Kollumerwaard,1989-1993).
teeltmethode

:A

B
C
zaaizaad

: 21

Z2
Z3
Z4
Z5

-

ruggenop75cm,tweerijenperrugopachtcm
beddenvan 150cm,vijf rijenperbedop27cm
ruggenop50cm,tweerijenper rugopachtcm
tweeeenhedenper ha(250.000zadenpereenheid)
drieeenhedenperha
vier eenhedenperha
vijf eenhedenperha
zeseenhedenperha
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het zaaien aangerold, om de vochtvoorziening zo
goed mogelijk veilig te stellen. Geconstateerd werd
dat ruggen vrij droogtegevoelig zijn. Tijdens droge
perioden groeiden de uien opde bedden beter door
dan die opruggen. Derhalve zijn in1992 en 1993de
uien ook beregend. Gezaaid zijn deobjecten 2,3, 4,
5 en6 eenheden perha, hetgeen neerkomt oprespectievelijk 50, 75,110,125 en 150 zaden perm2. In
1989 zijn alleen drie tot en metzes zaaizaadhoeveelheden perha beproefd (Z2-Z5).

1989
Op 5 april zijn de ruggen gefreesd en de uiengezaaid. Door de weersomstandigheden zijndebedden
pas op10april gezaaid. Door deiets onregelmatige
opkomst opdebedden iseen verschillend plantaantal ontstaan. Deopkomst bijde ruggenteelt was op
28 april enbijdebeddenteelt op5mei.
1990
Door inzet van verschillende zaaimachines iseen
verschillend plantaantal ontstaan. Deopkomst (rond
2 mei) wasgoed en regelmatig. Op 12juli zijn lichtmetingen verricht en is het bolpercentage bepaald
(tabel 143).Op31 augustus en 12 september zijn
het percentage gestreken loof en de afstervingbepaald (tabel 143).

De uien zijn steeds handmatig gerooid engedroogd
op eendroogvloer. Waargenomen zijn: plantdichtheden, groei en ontwikkeling, afrijping alsmede opbrengsten ensortering. Deeerste drie jaar heeftde
Stichting Nederlandse Uien-Federatie (SNUiF) monsters bewaard tot midden februari endaarna beoordeeld. In 1990 isdelichtinterceptie gemeten.

1991
In 1991 werden voor het eerst ruggen meteen onderlinge afstand van 50 cm gemaakt. Het zaaien
verliep goed, maar bijde50cm-ruggen werd de rug
nogwel eens beschadigd,doordat ermeerdereke-

Intabel 138zijndebelangrijkste teeltgegevens schematisch weergegeven. Per jaar wordt hieronder aanvullende informatie verstrekt.

Tabel139. Aantal planten per m bij verschillende zaaizaadhoeveelheden en teeltsystemen in zaaiuien (Kollumerwaard, 1989-1993). Zie
ooktabel137.

1989

.

1991

1992

1993

1991-1993
gemiddeld

29
45
52
62
80

50
67
93
106
135

48
71
99
115
129

44
60
69
76
128

47
66
87
99
131

64
95
139
146

46
61
94
96
124

39
64
98
102
123

52
72
93
121
122

41
58
77
106
109

44
65
89
110
.118

.
-

.
-

54
74
95
136
137

43
61
87
137
131

60
64
88
122
133

52
66
90
132
133

8

24
9
25

5
6

n.s.

n.s.

11

18

n.s.

n.s.

n.s.

-

AZ1
AZ2
AZ3
AZ4
AZ5

90
122
145
177

BZ1
BZ2
BZ3
BZ4
BZ5
CZ1
CZ2
CZ3
CZ4
CZ5
L S D(a=0,05):
teelt
zaaizaad
VI

1990

.

11 t
n.s.

n.s. =nietsignificant.
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Tabel140. Opbrengst van zaaiuien bij verschillende teeltsystemen en zaaizaadhoeveelheden in kg per are (Kollumerwaard, 1989-1993).
Zieooktabel137.
1989

1990

1991

1992

1993

1991-1993
gemiddeld

AZ1
AZ2
AZ3
AZ4
AZ5

606
581
580
598

422
529
534
537
551

393
436
418
411
359

496
491
485
471
491

446
425
519
577
596

445
451
474
486
482

BZ1
BZ2
BZ3
BZ4
BZ5

714
732
833
732

571
651
741
684
671

536
553
546
521
595

595
674
629
674
646

555
674
701
789
758

562
634
625
661
666

414
452
469
471
433

572
579
571
626
594

579
641
618
674
731

522
557
553
590
586

CZ1
CZ2
CZ3
CZ4
CZ5

-

LSD(o=0.05):
teelt
zaaizaad

92
n.s.
n.s.

rz

109
44
n.s.

30
53
n.s.

80
n.s.
n.s.

18
46
n.s.

n.s. =nietsignificant.
opbrengst (ton per ha)
au
BU
70
60
50
40
30
20
10

n

3

4

5

zaaizaadeenhedenperha
ruggen75cm

^ ^ | ruggen50cm

bedden 1,5m

Figuur24. Opbrengst van zaaiuien bij gebruik van verschillende teeltsystemen en zaaizaadhoeveelheden (Kollumerwaard, 1989-1993).
Zieooktabel137.

188

Tabel 141. Gewichtspercentage uien groter dan 60 mm diameter bij verschillende zaaizaadhoeveelheden en teeltsystemen (Kollumerwaard, 1989-1993).Zieooktabel137.
1989

.

1990

1991

1992

1993

1991-1993
gemiddeld

88
65
52
35
29

25
6
1
0
0

48
15
7
4
1

67
19
14
14
0,3

47
13
7
6
0,4

AZ1
AZ2
AZ3
AZ4
AZ5

14
5
1
0,5

BZ1
BZ2
BZ3
BZ4
BZ5

58
37
21
20

74
40
23
11
5

46
31
24
1
1

69
28
15
9
5

54
31
22
11
2

56
30
20
7
3

CZ1
CZ2
CZ3
CZ4
CZ5

-

.
-

48
26
5
27
2

70
30
12
2
2

40
31
10
2
4

53
29
9
10
3

.

ren werd doorgereden. Hierbij vielen enkele rijen van
de rug. Onder praktijkomstandigheden komt datniet
voor. De opkomst was goed enregelmatig.
1992
Het zaaien vond plaats onder gunstige omstandigheden. Door een andere proefveldindeling werd er niet,
zoals in 1991, meerdere malen door de rijen gereden, zodat de ruggen goed intact bleven. Korstvorming heeft deopkomst vertraagd. Rond 13mei waren de uien goed enwelboven. De bespuitingmet
Stomp en Ramrod had niet het gewenste effect,
waardoor na het mechanisch schoffelen de concurrentie door onkruid (vooral akkerdistel) inderij aanzienlijk was.Op 23 juni is het onkruid handmatig
verwijderd. Door de aanhoudende droogte was een
beregening noodzakelijk. De indruk bestaat datde
uien tijdens deteelt door slemp in zekere mate last
hebben gehad van zuurstofgebrek inde grond.
1993
Het gewas stond er injuni enjuli goed voor. Rond
eindjuni werd echter geconstateerd datindeveldjes
met de grootste plantdichtheid (Z5 en Z4)de uien
relatief licht van kleur waren. Dat effect is in1990
ook waargenomen. Metingen met de nitraat-sneltestmethode toonden aan dat de bodemvoorraad aan

stikstof indeZ1-veldjes ongeveer 60kgwas, tegen
ongeveer 14kgindeZ1-veldjes. Daarom zijn de Zoen Z4-veldjes bijbemest met 50 kg N per ha.
Rond half juli werd het nat weer en dat bleef zo
gedurende de rest vanhet teeltseizoen. Tegen het
einde van de teelt werd geconstateerd dat bijde
teeltsystemen metruggen van50cmde uien soms
van de rug vielen. Omdat met de hand werd geoogst, heeft dat geen grote invloed gehad opde
opbrengst.

Resultaten
Tabel 139 geeft een overzicht van de werkelijke
plantdichtheden. In het algemeen waren de vastgestelde plantgetallen lager dan beoogd.
Intabel 140iseen overzicht gegeven vande behaalde opbrengsten. Hetbeddensysteem gafde hoogste
opbrengst enopruggen van75cm werd de laagste
opbrengst bereikt. Datwaszelfs het geval in 1989,
toen opde bedden vijf dagen later gezaaid werd.De
behaalde opbrengst opruggen van50cm lag tussen
die vandebeide andere beproefde systemenin.
In de meeste jaren leverde de teelt op ruggenvan
50 cm ènop bedden van 1,50 meter meer uien in de
sortering >60 mm dan deteelt opruggen van 75 cm.
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De hoeveelheid gebruikt zaad had een klein positief
effect op de opbrengst. Dat resultaat werd vooral in
1993gevonden.
Figuur 24 geeft een indruk van de behaalde sortering
per onderzoeksjaar. In tabel 141 is een beeld gegeven van het gewichtsaandeel uien >60 mm per jaar.
Alleen in 1990 was het aandeel van de gewichtssortering >80 mm substantieel: object AZ1 gaf 34% >80
mm en object BZ1 gaf 11% >80 mm. In dat jaar was
de plantdichtheid relatief klein.
Per jaar worden hierna een aantal andere resultaten
gepresenteerd.
1989
Het gewas was gezond, maar de uien bleven aan de
fijne kant. Op 10 augustus was er al een duidelijk
verschil in vroegheid te zien: bij hoge plantdichtheden verliep de afrijping relatief snel. Op ruggen van
75 cm ging de afrijping iets sneller dan op de bedden. Uit het bewaaronderzoek kwamen geen grote
verschillen in bewaarkwaliteit tussen de onderzochte
systemen naar voren (tabel 142).
1990
Rond 30 juli werd waargenomen dat de objecten
BZ4 en BZ5 lichter van kleur werden. Hier is waarschijnlijk stikstofgebrek opgetreden. Uit tabel 143
blijkt dat de lichtinterceptie gecorreleerd is met het
plantgetal. Bij de hoge plantgetallen en op bedden
van 1,50 meter was het gewas duidelijk vroeger dan
bij de lage plantgetallen respectievelijk op ruggen
van 75 cm.
In tabel 144 zijn de resultaten van het bewaaronderzoek van 1990 door de SNUiF weergegeven. De

kwaliteit van de uien geteeld op ruggen van 75 cm
lijkt iets beter te zijn dan die van uien geteeld op
bedden, maar de verschillen zijn gering.
1991
Rond 25 juli werden de Z5-objecten lichter van kleur,
waarschijnlijk door een stikstoftekort. De lage zaaizaadhoeveelheden waren relatief laat rijp, maar
tussen de verschillende systemen bestonden weinig
verschillen in rijpheid (tabel 145). De bewaarkwaliteit
van de zaaiuien varieerde nauwelijks tussen de behandelingen (tabel 146). De uien waren in dit jaar
relatief fijn.
1992
Geconstateerd werd dat de eerste uien rond 3 augustus begonnen te strijken, met name in de veldjes
met de hoogste plantdichtheden. Deze veldjes waren
begin september al behoorlijk afgerijpt (geen tabel).
Het gewichtsaandeel uien met een diameter van >60
mm was ongeveer 20%groter dan in 1991.
1993
De eerste veldjes begonnen te strijken rond 25 juli.
Het afrijpen ging in 1993 erg snel. Op 27 augustus
was ± 80% afgestorven. Tabel 147 toont aan dat de
snelheid van afrijping tussen de teeltsystemen en
tussen de plantgetallen verschilden. Een hogere
plantdichtheid veroorzaakt een snellere afrijping.
Tabel 147 geeft ook een uitgebreider overzicht van
de waargenomen plantdichtheden, opbrengsten en
sorteringen per teeltsysteem. Tussen de teeltmethoden bestonden geen duidelijke verschillen wat betreft
het gewichtspercentage >60 mm, in tegenstelling tot

Tabel 142. Uitslag van bewaaronderzoek door de SNUiF bij het onderzoek naar teeltsystemen en zaaizaadhoeveelheden bij zaaiuien
(Kollumerwaard, 1989).

object
A
A
A
A
B
B
B
B

Z2
Z3
Z4
Z5
Z2
Z3
Z4
Z5
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% gezonde
uien

% koprot

92,7
92,4
92,0
91,9
93,2
93,2
92,9
92,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,5

% bodem-

%

rot

zijrot

% uitgelopen uien

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

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

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

Tabel143. Lichtinterceptie, bolling, strijkenvan loof en afsterving bijverschillende teeltsystemen enzaaizaadhoeveelheden, weergegeven
in%.(Kollumerwaard, 1990).zieooktabel137.

object

%lichtinterceptie
12juli

%bolling
12juli

%gestreken
12juli

%afsterving
12juli

%gestreken
31 aug.

%afsterving
12 sept.

5
5
8
10
13

93
96
99
99
100

40
38
43
47
50

7
10
17
23
25

97
99
100
100
100

40
50
52
68
73

A
A
A
A
A

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

23,95
31,85
34,07
36,49
43,22

21,5
30,0

53
87
88
96
98

B
B
B
B
B

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

50,15
58,92
64,28
70,37
72,22

15,0
33,3
43,3
46,7
73,3

93
100
100
100
100

gem. rug
gem. bed

33,92
63,19

15,3
42,3

LSD(<x=0,05):
teelt
zaad
zaad*teelt

10,59
3,01
n.s.

10,8
10,9
14,7

5,0
13,3

6,7

Tabel144. Uitslag van het onderzoek van de SNUiF naar de bewaarkwaliteit van zaaiuien bij verschillende zaaizaadhoeveelheden en
teeltsystemen.(Kollumerwaard, 1990).Zieooktabel137.

object
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

waardering
hardheid "

5,3
4,3
4,3
5,3
5,3
6,0
5,0
5,3
5,0
5,3

waardering
kleur2'

waardering
huidvastheid 3)

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

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

punten
totaal4)
16,3
15,3
15,3
16,0
16,3
16,7
15,3
16,0
15,7
15,3

categorie

AAA
AA
AA
AA
AAA
AA
A
AA
AA
A

2 = zeer zacht(meerdan8mmindrukkingbijgebruikvanstandaardhardheidsmeter)
4 = matigzacht(6-8mmindrukking)
6 =zeer hard(minder dan6 mmindrukking)
3 =zeer slechte kleur (>50%lichtverweerden>10%zwaarverweerd)
6 = twijfelachtig (50%lichtverweerden 10%zwaarverweerd)
7 = matig(30%lichtverweerden 10%zwaar verweerd)
8 = goed(20%lichtverweerden 10%zwaarverweerd)
9 = zeergoed(10%lichtverweerden5%zwaarverweerd)
3) 0 » >25%kaal; 1 =4,0- 25,0%kaal;2=2,5-4,0%;3=<1,5%kaal
4>
totaalvandebeoordelingenophardheid,kleurenhuidvastheid
5
' AAA =zeergoedekwaliteit;A=standaardkwaliteit
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Tabel145. Percentage gestreken loof van zaaiuien
heden (Kollumerwaard,1991).

zaaizaad
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

op 30augustus respectievelijk 17september 1991bij verschillende zaaizaadhoeveel-

ruggen 75cm
30-8
17-9
35
60
90
90
90

ruggen50 cm
30-8
17-9

bedden
30-8

17-9

10
60
80
95
95

70
80
95
90
100

70
80
90
100
100

10
60
80
90
90

60
80
90
95
95

Tabel146. Resultaten vanhet onderzoek van de SNUiF naar de kwaliteit van zaaiuien na bewaring bijverschillendezaaizaadhoeveelhedenenteeltsystemen.(Kollumerwaard,1991).

object

waardering
hardheid "

waardering
kleur2)

waardering
huidvastheid3)

A 21
A Z2
A Z3
A Z4
A Z5
B Z1
B Z2
B Z3
B Z4
B Z5
C Z1
C Z2
C Z3
C Z4
C Z5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
6
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

punten
totaal 4 '

16
16
16
16
15
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16

categorie

A
A
A
A
A
AAA
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2 =zeerzacht(meerdan8mmindrukkingbijgebruikvanstandaardhardheidsmeter)
4 = matigzacht(6-8mmindrukking)
6 = zeer hard(minderdan6 mmindrukking)
3 = zeer slechtekleur (>50%lichtverweerden>10%zwaarverweerd)
6 = twijfelachtig (50%lichtverweerden 10% zwaarverweerd)
7 = matig(30%lichtverweerden 10%zwaarverweerd)
8 =goed(20%lichtverweerden 10%zwaarverweerd)
9 =zeergoed(10%lichtverweerden5%zwaarverweerd)
0 = >25%kaal; 1=4,0-25,0%kaal;2=2,5- 4,0%; 3=<1,5%kaal
totaalvandebeoordelingenophardheid,kleurenhuidvastheid
AAA=zeergoede kwaliteit;A=standaardkwaliteit

devoorgaandejaren.

Discussieenconclusies
De teeltmethode van zaaiuien heeft een duidelijke
invloed opde totale opbrengst per ha.Bijvergelijking
van 50 cm-ruggen, 75 cm-ruggen en 1,50 meterbedden wordt op bedden de grootste opbrengst
behaald, terwijl 75 cm-ruggenteelt de laagste op-
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brengst levert. Deoppervlaktebenutting bijeen uienteelt opruggen van75cm isslecht, vergelekenmet
die op ruggen van50 cm. Hierdoor blijft niet alleen
de opbrengst 10à 15ton perhaachter, maar is ook
de sortering vaak watfijner. Alseenteler kiest voor
een uienteelt op ruggen van75 cm, moet voor het
behalen van een grove sortering derhalve minder
zaad gebruikt worden dan bij teelt op bedden, bijvoorbeeld 1of0,5zaadeenheid minder.
Deteelt opruggen van50cm biedt eentussenoplos-

Tabel 147. Plantaantallen op 24 mei,percentage strijken op 11 augustus alsmede opbrengst en sortering vanzaaiuien bijverschillende
teeltsystemen enzaadhoeveelheden (Kollumerwaard, 1993).

%

planten
perm 2

gestreken

(24 mei)

(11 aug.)

<40mm

40-60 mm

60-80 mm

>80 mm

A (rug 0,75 m)

75,4

68,8

23,7

C (rug 0,5 m)

93,3

9,3
7,3
8,8

22,0

78.1

35
45
40

67,7

B (bed 1,5 m)

73,8

17,3

1,0
0,2
0,1

2,1
5,2
6,3

44,0

51,9

67,7

26,8

78,3

15,4

10,1

80,9

18,7

79,4

9,0
1,9

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

8,5

70,1

21,0

0,4

5,7
8,4

n.s.

n.s.

8,4

1,2

n.s.

n.s.

n.s.

object

sortering (%-gewicht)

teelt

zaad

Z3 (4 zaadeenheden)

78,2

Z4 (5 zaadeenheden)

101,1

Z5 (6 zaadeenheden)

123,5

7
26
41
46
71

82,3

40

Z1 (2 zaadeenheden)

48,0

Z2 (3 zaadeenheden)

60,5

gemiddeld
LSD (a=0,05):
teelt

n.s.

n.s.

n.s.

zaad

17,6

19

teelt * zaad

n.s.

n.s.

2,6
4,2

n.s. = niet significant verschillend.

sing, maar kan technische problemen opleveren.
Veelal is de mechanisatie op grove vollegrondsgroente- en akkerbouwbedrijven afgestemd op een
rijenatstand van75 cm.Bovendien is geblekendat
het moeilijk is omtwee rijen uien opruggen van 50
cm tetelen:soms vallen tegen het einde van de teelt
uien vande rug. Datkanopbrengst enkwaliteitbeïnvloeden.
Het potentieel belangrijkste voordeel vande gemechaniseerde uienteelt op ruggen is de relatief grote
oogstzekerheid: de uien liggen droger dan bij de
gemechaniseerde vlakke beddenteelt. Bij een ruggenteelt zalde uienkwaliteit dus beter kunnen zijn;
op grond vandeze proeven kandit echter nietgeconcludeerdworden.
Bij ruggenteelt van uien op droogtegevoelige gronden ishetoverigens noodzakelijk dater mogelijkheden zijn voor beregening.
De gebruikte hoeveelheid zaad perha (twee toten
met zeseenheden perha)hadenige invloed op de
totale opbrengst. Dat effect treedt echter niet ieder
jaar op. In het traject van twee totenmetzes zaadeenheden perhaheeft dehoeveelheid gebruikt zaad
een duidelijke invloed opde sortering endevroegheid. Meer zaad veroorzaakt een fijnere sorteringen
een vroeger gewas. Het vroegheidsverschil tussen

twee en zes zaadeenheden per ha is globaal drie
weken, maar dat varieert per jaar.
Bij gebruik van vijf enzes zaaizaadeenheden per ha
(Z4 enZ5)iseen aantal malen naeind juni stikstofgebrek waargenomen, bij een N-bemesting perha
van 130kg N- N-mineraal. Datstemt overeenmet
de gevonden opbrengstverschillen. Als meer zaad
wordt gebruikt alsindepraktijk, moet ookiets meer
stikstof worden gegeven.

Samenvatting
Gedurende dejaren 1989-1993 heeft de proefboerderij Kollumerwaard verschillende teeltsystemenvan
zaaiuien vergeleken. Een zaaiuienteelf op bedden
met een breedte van 1,5 meter heeft een betere
oppervlaktebenutting dan een teelt op ruggen. De
opbrengsten zijn hier dan ookbeter endesortering
is veelal watgrover. Op ruggen met50cmtussenruimte kan een hogere opbrengst worden gehaald
dan opruggen met een tussenruimte van 75cm. De
zaaiuienteelt opruggen van50cm kan echter technische problemen geven. De zaadhoeveelheid per
oppervlakte-eenheid is positief gecorreleerd met de
vroegheid en enigszins positief gecorreleerd met
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opbrengst en N-behoefte.
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Summary
During the years 1989till 1993, several cropping
methods ofonions grown from seed were compared
at the regional research station Kollumerwaard,on a
sandy clay soil. Onions were grown on ridges with
75 or50cminbetween (indicated in tables assystem A andsystem C respectively). On each ridge,
two rows were sown with 7cm distance inbetween.
These systems were compared with the usual flat
bed system of cropping of onions, with 27 cm between each row and 42cm between every five rows
(indicated in tables alssystem B). The system with
ridges with 50cminbetween was only investigated
during 1991-1993. Whilethesystem Basdescribed
is commonly usedinthe Netherlands, some farmers,
mainly in theprovince of Friesland, have started to
use system A. The potential yield of this system is
relatively low, but as the onions areon the top of
ridges, they stay dryer during the maturing stage,
which has apositive influence onquality.Moreover,
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in this way the onions canbecropped and harvested
using machines which areused forpotatoes aswel
and therefore are available atmost farms.
When cropping onions on ridges on soils where
moisture retention can be a problem, one should
have theopportunity tousesprinkling irrigation systems during times ofdrought. Inalle systems compared, different amounts of seed were used, varying
from 2-6 seed units per hectare (indicated in tables
as systems Z1-Z5, respectively, each unit containing
250,000 seeds). Therealplant densities counted are
represented intable 139.
The leaf area index (LAI) of system B wasclearly
better than the LAI of the system A, resulting in
about 10-15tonsper ha more marketable yield than
in system A, while the yield ofsystem C was somewhereinbetween (table 140).
Whileusing thesame amount ofseed, light interception waslow in systemA compared tothe systemsB
and C,resulting in a smaller bulb diameter thanin
the other systems (table 141).Itshould thereforebe
adviseable to diminish theamount of seed with0.5
or 1.0 seed unit, when cropping onions ina system
with ridges with 75cm inbetween, in order tokeep
theaveragebuld diameter up.
The marketable yield wasrelated to theamountof
seed used inallsystems studied, butthis result was
not observed every year. When increasing the
amount ofseed used from two tosixunitsperhectare, the maturity ofthe crop was advanced about two
or three weeks, depending on the circumstances.
During thefirst threeyears ofthe research, thequality ofthe onion after storage till February was investigated. A strong influence of cropping system on
storage quality could not be demonstrated. A reason
for this maybe that the onions were harvestedby
hand, so the harvest wasmore or less carriedout
independent of the weather conditions. In some
years, it wasfound that the amount of seed used
wasrelatedpositively to the nitrogen uptake.

Kwaliteitsverbetering bij zaaiuien
Quality improvementofspring-sown onions
ing. E.T.J. Schouten, ROC Prof,van Bemmeienhoeve
De kwaliteit vande Nederlandse uien laat soms te
wensen over. Deoorzaak van deze kwaliteitsgebreken kanliggen indeteelt-, oogst-, of bewaarmethoden. Om nategaan ofdekwaliteit van deuien door
de teeltwijze kan worden geoptimaliseerd, werden in
1987 en 1991proeven op de "Prof. Dr. J.M. van
Bemmeienhoeve" aangelegd. Het doel van deze
proeven was, middels hetafstemmen vangroei-omstandigheden enteeltmethoden, uien te kwekenmet
een zo hoog mogelijke kwaliteit. De onderzochte
variabelen waren: de voorvrucht, de stikstofbemesting endeonkruidbestrijding.

Opzet en uitvoering van hetonderzoek
De proef is in beide jaren op eenzware zavelmet
31% afslibbare delen en3%organische stof aangelegd. De ene helft van hetproefveld had suikerbieten
als voorvrucht, de andere helft wintertarwe. Deuien
werden in 1987 op17april enin 1991 op27 maart
gezaaid.
De objecten dieinde proef hebben gelegen, zijn in
tabel 148vermeld.
In 1987 gaven de objecten met120kg N dezelfde
opbrengsten als deobjecten met180 N. Blijkbaar

was 120kgbeschikbare stikstof indatjaar voldoende. Daarom zijn in 1991 de bemestingsniveaus wat
lager gehouden.
Op de objecten met een chemische onkruidbestrijding werd in 1987 voor opkomst vanhet gewas op
23 april 2 liter Stomp en4 liter Propachloor gespoten. Vervolgens isop29april 5 liter Actor gespoten.
In 1991 isop10april 1,5 liter Stomp en4 liter Propachloor perhagespoten op hetchemische object.
Vervolgens is op 18 april, vlak voor opkomst, het
gehele proefveld afgebrand met 2,2liter Gramoxone.
Op 10meiiseenderde bespuiting tegen onkruiden
uitgevoerd met2 liter propachloor en0,5liter Lironion. Op 7 juni werd voor de laatste keer gespoten
met 4 liter Propachloor en1 liter Lironion perha.De
mechanische onkruidbestrijding werd beide jaren
handmatig uitgevoerd. Tijdens hetgroeiseizoen werd
de gewasontwikkeling vastgelegd. Bijde oogst werdendeopbrengst en hetaantal dikhalzen gemeten.

Resultaten
Om te zien of er als gevolg vande verschillen in
voorvrucht, bemesting, en onkruidbestrijding groeiverschillen optraden, is9en11weken nahetzaaien
de gewaslengte bepaald. Deresultaten van deze

Tabel148.Overzichtvandeobjecten.
object

1
2
3
4
5
6
7
8

voorvrucht

suikerbieten
suikerbieten
suikerbieten
suikerbieten
wintertarwe
wintertarwe
wintertarwe
wintertarwe

N-totaalinclusiefbodemvoorraad
(kg \l per ha)
1987
1991

120
180
180
120
120
180
180
120

105
145
145
105
105
145
145
105

onkruidbestrijding
naopkomst

chemisch
chemisch
mechanisch
mechanisch
mechanisch
mechanisch
chemisch
chemisch
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Tabel149. Gewaslengte,9en 11wekennazaaien.
gewaslengte(cm)
voorvrucht

9wekennazaaien

11wekennazaaien

1987
suikerbieten
wintertarwe

1991

14,3
18,0

9,5
12,7

1987

1991

17,6
24,4

21,0
25,0

Tabel150.Aantaluienperstrekkende meter,9en 11wekenna zaaien.
aantaluienperstrekkendemeter
voorvrucht

9wekennazaaien

suikerbieten
wintertarwe

11wekennazaaien

1987

1991

1987

1991

23,6
24,7

25,5
26,1

23,8
28,1

25,8
27,2

Tabel 151.Percentagegestrekenloof,derelatieveopbrengstenenhetaantaldikhalzen(per are)in 1987en 1991.

voorvrucht
suikerbieten
suikerbieten
suikerbieten
suikerbieten
wintertarwe
wintertarwe
wintertarwe
wintertarwe
Relatieveopbrengst:

bemesting

onkruidbestrijding

hoog
laag
hoog
laag
hoog
laag
hoog
laag

chem.
chem.
meen.
mech.
chem.
chem.
mech.
mech.

1987: 100 = 57 ton per
1991 : 100 = 52 ton per

%gestreken loof
1987
1991

50
50
55
55
85
85
90
90

94
97
103
101
100
94
105
112

89
93
92
90
100
90
106
98

dikhalzen
1987

329
251
225
263
100
112
84
94

ha
ha.

metingen zijn in tabel 149 weergegeven. Daar waar
als voorvrucht suikerbieten hebben gestaan, was in
beide onderzochte jaren deontwikkeling van deuien
trager endegewaslengte kleiner; ook het aantal uien
per strekkende meter is lager op de objecten die
suikerbieten als voorvrucht hadden. In tabel 150 is
dit aantalweergegeven.
In tabel 151zijn enkele gewas- en opbrengstgegevensvermeld.
Wintertarwe als voorvrucht had in beide jaren een
vroegere afrijping tot gevolg. Ook na de mechanische onkruidbestrijding trad in beide jaren eenversnelde afrijping op. Deze versnelde afrijping had
geen negatieve invloed op de opbrengst;deobjecten
waarbij chemische onkruidbestrijding heeft plaatsge-
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40
50
90
75
75
70
80
85

relatieveopbrengst
1987
1991

vonden hadden inbeide onderzochte jaren een lagere opbrengst dan demechanisch bestreden objecten.
In 1987was er geen opbrengstverschil tussen de
stikstofniveaus; eenvoorraad + gift van120kg beschikbare Nwasin 1987 voldoende voor een maximale opbrengst. In 1991 bleef de opbrengst op het
lagere bemestingsniveau iets achter; 105 kgbeschikbaar N wasdat jaar niet voldoende voor een
maximale opbrengst.
In 1987zijn veel dikhalzen waargenomen; metname
in deobjecten waar alsvoorvrucht suikerbieten stonden. Ditintegenstelling tot 1991, toen zijn ernauwelijks dikhalzen voorkwamen.
Uit tabel 151 valt verder afte leiden dathetbemestingsniveau geen invloed heeft gehad op het aantal

dikhalzen.

op het aantaldikhalzen.

Samenvatting

Summary

In 1987 en 1991 is op de Prof.Dr. J.M. van Bemmelenhoeve onderzoek uitgevoerd naar dekwaliteitsverbetering van zaaiuien. Verschillende voorvruchten
en bemestingsniveau's en onkruidbestrijdingsmethoden zijn met elkaar vergeleken. Wintertarwe als
voorvrucht gaf in beide jaren een vervroegde afrijping te zien. De chemische onkruidbestrijding gaf in
beide jaren een lagere opbrengst dan mechanische
onkruidbestrijding. Verschillen in N-bemesting gaven
wisselende opbrengsten, maar hadden geen invloed

In 1987and 1991,research was carried outbyProf.
J.M. van Bemmelenhoeve into the quality improvement of spring-sown onions. Different preceding
crops, fertiliser levels and weed control methods
were compared. Winter wheat used as a preceding
crop showed early ripening in both years. Chemical
weed control led to a lower yield in both years than
the mechanical weed control. Differences inN-application resulted in different yields, but had no effect
on thenumber ofthick-necks.
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Perspectiefonderzoek ecologische en biologisch-dynamische
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ing.J.G. Groenwold, LEI

Onderzoek naar detoepasbaarheid van geografische informatiesystemen op akkerbouw bedrijven
Study into the suitability of geografical informationsystems
Ir.H.Nijboer en ir.H.B. Schoorlemmer, PAGV

Inleiding
De toenemende noodzaak om de bedrijfskosten te
drukken, de vraag naar een milieuvriendelijker teelt
en complexer wordende regelgeving noopt toteen
weloverwogen bedrijfsvoering tenaanzien vandiverse beslissingen. Hieraan kaneenbelangrijke bijdrage geleverd worden door bijhetnemen van maatregelen rekeningtehouden met devariatie binnen een
perceel. Een akkerbouwer gebruikt bij zijn keuzes
omtrent bouwplan enteelten gegevens diehij heeft
waargenomen aan zijn gewassen c.q. heeft verzameld over zijn percelen. Bijdebeheersing vanaardappelmoeheid bijvoorbeeld is hetvanbelang te weten welk pathotype er voorkomt enopwelke delen
van het bedrijf. Voor een goed onderbouwdeAMstrategie isdaarnaast informatie nodig over geteelde
gewassen, aardappelrassen, teeltfrequentie, grondontsmetting en aardappelopslag. EenoptimaleAMstrategie is zodoende afhankelijk van een goede
registratie van deze informatie met daarbij een nauwkeurige beschrijving vandeligging enomvangervan.
Andere voorbeelden waarbij eengedetailleerde kennis vandesituatie binnen eenperceel debeslissingen aanzienlijk kan verbeteren zijn onkruidbeheersing enbemesting.
Registratie en analyse vanplaatsgebonden informatie kan op verschillende manieren gebeuren. De
gekozen oplossingen binnen dehuidige teeltbegeleidings- en akkerbouwmanagementsystemen kenmerken zich door een relatief 'vaste' perceelsindelingen
door een gebrek aan ruimtelijke analysemogelijkheden. Er wordt derhalve geen rekening gehouden
metvariatie enverschillen binnen een perceel,waardoor de mogelijkheden vaneengericht advies worden beperkt.
In het Bodemgezondheidsproject TERRA wordteen
prototype ontwikkeld voor een aardappelmoeheidsadvies. Hierbij wordt voor de advisering gebruikgemaakt van plaatsgebonden informatie over een reeks
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on arable

farms

van jaren. Derhalve wordt in dit project het flexibel
registreren en analyseren vanplaatsgebonden informatie alseen belangrijke voorwaarde gezien.
Geografische informatiesystemen (GIS) zijn specifiek
ontwikkeld omplaatsgebonden informatie te kunnen
vastleggen, presenteren en analyseren. Hettoepassingsgebied vandeze systemen beperkt zich echter
vooral tot opslag en verwerking van informatie binnen grotere gebieden (regionaal, landelijk). Erbestaat weinig of geen ervaring met toepassing op
kleinere schaal,zoals het gebruik op een akkerbouwbedrijf.
Het gebrek aan ruimtelijke analysemogelijkheden in
de huidige computerprogramma's voor de akkerbouw
en de noodzaak voor hetflexibel kunnen verwerken
van plaatsgebonden informatie binnen TERRA,waren aanleiding tot het nader onderzoeken vande
mogelijkheden van de toepassing van GIS in programma's voor het akkerbouwbedrijf.
Dit artikel beschrijft deproblematiek behorende bij de
geautomatiseerde registratie en analyse vanplaatsgebonden informatie engeeft deresultaten weervan
een gezamenlijk onderzoek van ATC, PAGV, DACOM en GEON naar de praktische mogelijkheden
van een GIS voor de akkerbouw.

Registratie van plaatsgebonden
informatie
Binnen eenophetoog homogeen perceel of gewas
komen grote verschillen voor in bodemdichtheid,
vruchtopvolging, onkruid- en bemestingstoestand of
ziektedruk. In de praktijk leveren onder anderebemonsteringssystemen voor bodemziekten enbemesting een indruk van deze variatie binnen eenperceel.
Het perceel wordt hiertoe opgedeeld inmonsterblokken of stroken. Per blok of strook wordt eenapart
monster genomen en geanalyseerd. Een gerichte

beslissing op delen .
rceel
wordt zodoende one
erde
informatie.
Management ondersteunen.
TA,
CERA, KOBAS en het protu
•op
gericht de teler bij specifiekt
te
ondersteunen. Ditwordt gerealis
is
die indesystemen is ingebouwd
?t
de geregistreerde gegevens van
?
waarnemingen inhetgewas. Opbu.
een perceelsspecitiek advies gegeve
voor teeltbeslissingen meer historische ç,
vens en perceelsinformatie (grondsoort, be
ziektetoestand) noodzakelijk zijn, wordt een
registratie vande plaatsgebonden informatie o«o ,~
belangrijker.
De problematiek rondom hetbruikbaar registrerenen
analyseren van plaatsgebonden informatie blijkt
herhaaldelijk aanleiding te geven tot begripsverwarring. Hieronder volgt eerst een theoretische uiteenzetting, waarna één en ander met een voorbeeld
wordt toegelicht.

Plaatsgebonden en geometrische informatie
De term plaatsgebonden informatie geeft aandat er
sprake is van informatie die samenhangt met een
plaats (oppervlakte). Er is bij plaatsgebonden informatie feitelijk sprake vantwee verschillende begrippen, namelijk de plaatsgebonden informatie ende
plaats waarvoor deze geldt. Voor een goede analyse
is hetnoodzakelijk de plaatsgebonden informatieen
de plaats ofoppervlakte waarvoor deze geldt nadrukkelijk te onderscheiden.
Meer algemeen kan het voorgaande alsvolgt worden
beschreven. Bij plaatsgebonden informatie is er
sprake van een plaats. Een aanwijsbaar stuk grond
waarvoor deinformatie geldt. Zo'n stuk grond wordt
ruimtelijk beschreven door geometrische informatie. Bijgeometrische informatie van een perceelkan
gedacht worden aandebeschrijving vande lijnstukken die het perceel begrenzen of eenweergave in
coördinaten. Totzover is dusde ruimtelijke component (plaats) beschreven. Vervolgens is er de
plaatsgebonden informatie. Hier kangedacht worden aaneenbewerking dieophetstuk grond heeft

plaats gevonden of eengewas water op groeit. In
figuur 25 isditschematisch weergegeven.
Voorbeeld: Eenakkerbouwer heeft een perceeldat
hij aanduidt als'aan de overkant van desloot' (aanwijsbaar stuk grond). Het perceel is op een kaart
ingetekend, waardoor ligging en omvang exact bekend zijn (geometrische informatie). Vanhetperceel
is het volgende bekend: het huidige gewas, het gewas dater vorig jaar op stond, de bewerkingendie
•'itgevoerd zijn en de grondsoort (voorbeelden van
jlaatsgebonden informatie).

Plaatsgebonden en geometrische informatie: eenvoorbeeld
Hieronder worden de analyse- en gebruiksmogelijkheden van plaatsgebonden informatie uiteengezet,
waarbij zalblijken dateen afdoende beschrijvingvan
de geometrische informatie noodzakelijkis.
In tabel 152 is eendeel vande voor eenbepaalde
kavel geldende informatie weergegeven. Dekavelis
opgedeeld in drie percelen. Op de percelen staan
wintertarwe, suikerbieten enaardappelen. Erisinformatie over aangetoonde aardappelmoeheidsbesmettingen. Debesmetverklaringen endegegevens over
besmettingen volgens een intensieve bemonstering
beslaan niet degehele percelen, maar slechts delen
daarvan. Vanwege hetontbreken van informatie over
de ligging van deze laatstgenoemde informatie is
een gericht teelt- en rasadvies voor de aardappelteelt in 1994op basis vande informatie van tabel
152 niettegeven.
Dezelfde informatie alsintabel 152is weergegeven
infiguren 26atot en met 26d.Hierbijisechter tevens
te zien waar (voor welke delen van de percelen)
deze informatie geldt. Nu is met andere woorden
behalve de plaatsgebonden informatie tevens de
geometrische informatie beschreven. Dit verschaft
reeds aanzienlijk meer inzicht. Nadat bovendien de
relevante informatie (ook ruimtelijk) met elkaar inverband isgebracht, ishetmogelijk om gericht adviezen
te geven, ookopdelen binnen dedrie percelen.Op
basis van (vereenvoudigde) wettelijke regelingen
voor deaardappelteelt kan nuinfiguur 27een teeltadvies worden weergegeven (zie ook Schoorlem-
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gaomatriacha
informât ia

aanwijsbaar
»tuk
grond

ba c a r i f t

plaatagabondan
informati a
draagt

Figuur25.Schematische weergave, waarin de scheiding tussen plaatsgebonden informatie, de plaats en de beschrijving van de plaats
(geometrische informatie)wordtuitgebeeld.

Tabel 152.Weergavevaneendeelvandeplaatsgebonden informatiebehorendbijeenkavelzonderexactebeschrijvingvandeligging.
kaveloppervlakte:24ha
percelen:

1

2

3

oppervlakte:

8 ha

8 ha

8 ha

gewassen:
1992:
1993:

WT
AA

SB
WT

AA
SB

besmetverklaringen:
1991:
1993:

A

intensievebemonstering:
1993:

ABC (2 ha)

D

mer, e.a.).

Geometrische informatie in computersystemenvoordeakkerbouw
In de voorgaande uiteenzetting is weergegevendat
het geven van een nauwkeurig perceelsspecifiek
advies opbasis van plaatsgebonden informatie staat
en valt methet vastleggen en analyseren van omvang en ligging (geometrische informatie) vande bij
de informatie behorende oppervlakte (zie figuur 27).
De gangbare ontwikkelomgeving voor teeltbegeleidings- en akkerbouwmanagementsystemen wordt
gevormd door zogenaamde database managementsystemen (DBMS). Deze systemen bieden geen
standaard mogelijkheid om naast plaatsgebonden
informatie ook geometrische informatie vast te leggen. Binnen deze systemen wordt informatie vastgelegd zoals die wordt beschreven in tabel 152. De
oplossingen kenmerken zich door 'vaste' perceelsindeling. Naar gelang voor deindeling kleinere eenhe-
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(1 ha)

(1ha)

DE (2 ha)
ABC (2 ha)

genomen, wordt het beter mogelijk
plaatsspecifiek te registreren. Bijhetprototype TERRA bijvoorbeeld wordt een gedeeltelijke oplossing
van de geschetste problemen verkregen door alle
kavels opte delen in stroken vanvijf meter breed.
De langs deze weg verkregen flexibiliteit is echter
slechts beperkt. Zokan bijvoorbeeld niet apart opde
kopakkers worden geregistreerd enontstaan problemenbij een niet rechthoekige kavelvorm.
Een DBMS is niet de enige denkbare ontwikkelomgeving. Een Geografisch Informatie SysteerrvJGIS)
kan plaatsgebonden informatie analyseren en grafisch presenteren. In een GIS wordt de informatie
aan de hand van een geometrische beschrijving
vastgelegd. De computer legt als het ware opeen
transparant eenplattegrond vast voor hetbetreffende perceel metde bijbehorende informatie. De gebruiker krijgt ophet scherm een kaarttezien van zijn
bedrijf ofvan gedeelten van het bedrijf. De liggingen
vorm van het stuk grond, waarvoor de informatie
geldt,wordt toonbaar. Bijdeanalysewordt rekening
den word

Figuur26a. Bouwplan 1992
Legenda:
AA =aardappelen
SB=suikerbieten
WT =wintertarwe
E =erf

Figuur26b. Bouwplan 1993
Legenda:ziefiguur2a.

Figuur 26c. Overzichtvande
besmetverklaringen vandePD.
gen van de PD.
Legenda:
A=pathotypeA
D =pathotypeD

4BP

d

.1'

ABC
Figuur26d. Uitslagintensievebemonstering.

Legenda:
ABC = G.rostochiensis
DE - G.pallida

Figuur 26.Weergave van een deelvandeplaatsgebonden informatie behorend bijeen kavel met een beschrijvingvande ligging.
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Figuur 27. Advies voor aardappelteelt 1994.G = geen aardappelteelt toegestaan; A = minimaal vereiste resistentie is A-resistent; D
minimaal vereiste resistentie isD-resistent;V=een vatbaar rasis toegestaan.

gehouden met de locatie van de informatie. De
transparanten met informatie worden als het ware
over elkaar heen gelegd (ziefiguur 27). Hiervoor is
de term 'overlay' gangbaar.
Hieronder wordt uiteengezet welke ervaringen werden opgedaan in een onderzoek naar de toepasbaarheid van GIS in computersystemen voor het
primaire bedrijf.

Ontwikkeling demonstratiemodel
De praktische mogelijkheden voor het gebruik van
een Geografisch Informatie Systeem voor depraktijk
zijn nader onderzocht. Hiertoe is het demonstratiesysteem GIS-Akkerbouw ontwikkeld. Ditwerd gerealiseerd in een samenwerkingsproject tussen ATC
(Agrarisch Telematica Centrum), DACOM (automatiseringsbedrijf in de agrarische sector), GEON(Expertisecentrum voor Geo-informatiekunde Nederland), hetStaring Centrum (inderol van extern adviseur) enhetPAGV (Graumans e.a., 1993a).
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de
gestelde functionele eisen enrandvoorwaarden rondom debouw van hetdemonstratiemodel. Vervolgens
wordt hetdemonstratiemodel beschreven enworden
de ervaringen tijdens de bureautest vanhet model
belicht.

mogelijk zijn om op de verschillende percelen de
bijbehorende informatie vast te leggen, zoals geteelde gewassen, uitgevoerde ontsmettingen, bemonsteringsuitslagen van een aardappelmoeheidsbemonstering (zie figuren 26atoten met 26d).
Van alle genoemde plaatsgebonden informatie moest
de ligging, oftewel geometrische informatie, nauwkeurig bekend zijn. Hierdoor koninformatie zodanig
worden geanalyseerd dat in adviesprocessen de
relevante gegevens konden worden gekoppeld.Het
demonstratiemodel moest overzichten kunnen presenteren vanbasisinformatie envan geanalyseerde
informatie. Tenslotte moest een advies opdelenvan
een perceel worden gepresenteerd. Als voorbeeld
kan hier figuur 27dienen,waarin een ras- enteeltadvies voor aardappelen isweergegeven.

Randvoorwaarden en pakkettenkeuze

Functioneleeisen

De keuze vanpakketten voor de ontwikkelomgeving
werd ineerste instantie ingegeven door degeformuleerde functionele eisen. Daarnaast moest de techniek zodanig gekozen worden dat perspectief bleef
bestaan voor toepassing op het primaire bedrijf.
Hiernaast was het van belang gebruik te kunnen
maken vaneengenormaliseerde opslag vangegevens. Hettotaal aangeschetste eisen leidde totde
conclusie dat het demonstratiemodel moest worden
ontwikkeld door het gekoppelde gebruik vaneen
GIS-pakket en een DBMS-pakket.

De volgende eisen, mede gevoed vanuit inzichten
binnen hetproject TERRA, werden tenaanzienvan
het demonstratiemodel geformuleerd. Het moest
mogelijk zijn interactief via het beeldscherm ende
muis bedrijfsoppervlakte, kavelindelingen en diverse
perceelsindelingen te maken. Daarnaast moest het
mogelijk zijn vanaf bestaande kaarten bedrijfsindelingen in hetsysteem opte nemen. Hetmoest tevens

Uit het scala van GIS-pakketten werd het pakket
ATLAS-GIS gekozen (ATLAS-GIS is een merknaam). Als DBMS-systeem werd CLIPPER (merknaam) gekozen dat hetzelfde tabelformaat hanteert
als ATLAS-GIS. Belangrijk argument hierbij was
bovendien datbinnen hetteam ruime ervaring aanwezig was inhet gebruik van CLIPPER.
ATLAS-GIS iseen zogenaamd vector-GIS,wat wil
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INVOER
—

ANALYSE

PRESENTATIE

Percelen

L— Gegevens
— Gewassen
— AM-monsters
— Rassenkeuzetoets
— PD-besmetverklaring

— Basisgegevens
—
—
—
'—

Gewassen
AM-monsters
Rassenkeuze
PD-besmetverklaring

— Adviezen
-Teeltadvies aardappelen
-Rasadvies aardappelen

Figuur 28.Schematischoverzichtvanhetdemonstratiemodel.

zeggen dat eenperceel of kavel wordt beschreven
door de lijnen waardoor het wordt ingesloten.Met
het pakket kanruimtelijke informatie interactief worden beschreven, opgeslagen, geanalyseerd en gepresenteerd, waarmee aaneenbelangrijk aantal
functionele eisen konworden voldaan. Verder kunnen zelfstandige applicaties metbehulp van het
pakket worden gemaakt.
Het gekozen pakket draait opeenPC. Alséén van
de weinige pakketten beschikte ATLAS-GIS overde
mogelijkheid omeensoort runtime-versie te maken.
Een runtime-versie iseenuitvoering vaneenpakket
waarmee hetmogelijk iseen applicatie, gemaakt met
behulp vandat pakket te gebruiken, zonder dat het
gehele pakket behoeft teworden aangeschaft.De
kosten voor eenruntime-versie beslaan slechtseen
deel van dekosten van hetgehele pakket. Al met al
werd zodoende voldoende zicht gehouden op een
eventuele toekomstige toepassing vande gehanteerde techniek ten behoeve van hetprimaire bedrijf
(Graumans e.a., 1993a).

Het demonstratiemodel
De beschrijving en uitwerking vanhetdemonstratiemodel waserop gericht omtevoldoen aan zoveel
mogelijk vandegeformuleerde eisen. Terwille van
het demonstratie-effect werd hetteelt- en rasadvies
voor het gewas aardappelen uitgewerkt. Hiertoe
werd eenvereenvoudiging opdein1992geldende
wettelijke bepalingen ten aanzien van aardappelmoeheidinhetmodel verwerkt (Graumans e.a., 1993b).
Infiguur 28 isschematisch aangegeven welke functionaliteit er binnen hetdemonstratiemodel werd ont-

wikkeld. 'Invoer', 'Analyse' en'Presentatie' vormen
de hoofdonderdelen.
'Invoer' bevat het onderdeel 'Percelen' datde mogelijkheid biedt omafzonderlijke stukken grond in te
tekenen binnen een bedrijfsoppervlakte. Hierbijbestaan uitgebreide mogelijkheden, zoals het opdelen
of samenvoegen van stukken grond. Depercelen
kunnen een willekeurige vorm, grootte enomvang
hebben. Al deze handelingen zijn muisgestuurd.Op
de ingetekende percelen kanvervolgens via het
onderdeel 'Gegevens' plaatsgebonden informatie
worden vastgelegd. Binnen het demonstratiemodel
was het mogelijk om gewassen (met bijbehorende
rassen), monsteruitslagen ten aanzien van aardappelmoeheid (metbesmettingsgraad entype besmetting), rassenkeuzetoetsuitslagen en PD-besmetverklaringen teregistreren. Alle invoerhandelingen worden grafisch ondersteund,wat te zien isinfiguur 29.
Via het onderdeel 'Analyse' wordt de ruimtelijke informatie metdebijbehorende plaatsgebonden informatie verwerkt enwordt een 'overlay' gemaakt. Verschillende soorten plaatsgebonden 'informatie(zie
figuur 26a t/m 26d) worden zodoende gecombineerd.
Voor elk relevant verschillend deel kan dan een
apart advies worden gegenereerd (zie bijvoorbeeld
figuur 27).
Binnen het onderdeel 'Presentatie' kunnen via 'Basisgegevens' overzichten worden verkregen van
geregistreerde gegevens. Eenoverzicht van bijvoorbeeld degeteelde gewassen indeloop van de jaren
is zodoende mogelijk. Via 'Adviezen' worden de
analyseresultaten getoond.Erkanadvies worden
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GIS
DEMO
Project

Figuur 29.Weergave van een scherm waarbij een gewas wordt geregistreerd op een perceel (perceel gearceerd weergegeven).

verkregen voor de teelt van aardappelen in een
bepaaldjaar alsmede een rasadvies.

Bureautest enEvaluatie
Het demonstratiemodel werd aaneen beperktebureautest onderworpen. Het model bleek te voldoen
aan vrijwel alle geformuleerde functionele eisen.
Percelen van iedere willekeurige vorm en afmeting
konden zodoende nauwkeurig en overzichtelijk worden vastgelegd en gepresenteerd. De functionele
beschrijving werd voor een belangrijk deel gerealiseerd.
De koppeling van een GIS eneen DBMS ten behoeve van deverwerking van plaatsgebonden informatie
bleek goedtezijn gerealiseerd, hoewel hetkoppelen
van beide systemen enig verlies aansnelheid opleverde. Voor praktijktoepassing ophet primaire akker-
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bouwbedrijf wordt de performance vooralsnog als
onvoldoende ervaren. Dit geldt met name voor het
analyse-gedeelte.
De door het demonstatiemodel geboden grafische
weergave werd als eenverrijking gezien, waarmee
een geschikte aansluiting bijdebelevingswereldvan
de ondernemer mogelijk wordt.
Voor praktijktoepassing waren de kosten voor het
primaire bedrijf van hetgehanteerde GIS nog aande
hoge kant.

Conclusies
Het geven van perceelsspecifieke adviezen kanin
belangrijke mate bijdragen aan een verbeterde bedrijfsvoering. Het geven van een perceelsspecifiek
advies vereist een efficiënte en flexibele opslag,

registratie en analyse van plaatsgebonden informatie. Hiervoor is het noodzakelijk dater eenduidelijk
onderscheid gemaakt wordt tussen plaatsgebonden
informatie en geometrische informatie. EenGeografisch informatiesysteem (GIS) bleek een werkzaam
hulpmiddel voor het registreren en analyseren van
complexe plaatsgebonden informatie op eenakkerbouwbedrijf. De hiermee tevens geboden grafische
weergave sluit beter aanbijde belevingswereldvan
de akkerbouwer dandegangbare weergave in software voor het primaire akkerbouwbedrijf.
De koppeling vaneen GIS-pakket aaneen DBMSpakket ten behoeve van de registratie en analyse
van plaatsgebonden informatie bleek goed mogelijk.
Deze koppeling zou inprincipe ook realiseerbaar zijn
in huidige akkerbouw-pakketten.
Beperkingen lijken vooralsnog in de techniek te liggen, wattot uiting kwam indete beperkte snelheid
van hetdemonstratiemodel. Nieuwe technische ontwikkelingen kunnen toepassing op het primairebedrijf dichterbij brengen. Te denken valt aan nieuwe
GIS-pakketten die voldoende DBMS-functionaliteit
bevatten zodat het koppelen vanpakketten overbodig wordt endeanalyse-snelheid wordt verbeterd.Bij
een verbeterde performance zou, mits betaalbaar,
toepassing op het primaire bedrijf binnen bereik
komen. Hetgericht volgen van deontwikkelingenop
dit terrein via nader onderzoek wordt danook aanbevolen.

Samenvatting
In de praktijk bestaat een behoefte aan eenperceelsspecifiek advies. Hiervoor is het gebruik van
plaatsgebonden informatie meer en meer noodzakelijk. De mogelijkheden in de huidige teeltbegeleidings- enakkerbouwmanagementsystemen, voorhet
flexibel vastleggen enbewerken van plaatsgebonden
informatie zijn beperkt. Derelatief starre perceelsopdeling zonder plaatsbeschrijving sluit niet optimaal
aan bijdepraktische belevingswereld vande akkerbouwers en beperkt de analyse-mogelijkheden.
Daarom zijn indit onderzoeksproject de mogelijkheden bekeken van hetgebruik van geografische informatiesystemen (GIS)in computerprogramma's voor
het akkerbouwbedrijf. Hiervoor is eendemonstratiemodel ontwikkeld.

Het gehanteerde GIS-pakket bleek via een koppeling
met een database managementsysteem een bruikbaar middel voor het registreren, analyseren en
presenteren vancomplexe plaatsgebonden informatie. Degeboden grafische weergave bleek goedaan
te sluiten op de belevingswereld vande akkerbouwer. Voor toepassing in computersystemen ophet
primaire bedrijf bleek metname de analyse-snelheid
nog onvoldoende. Een dergelijke toepassing zou op
termijn mogelijk worden mits betaalbare GIS-pakketten met voldoende functionaliteit en performance
beschikbaar komen.
Literatuur
Schoortemmer, H.B., H. Nijboer en C.A.M. Graumans. Perceel
in mootjes. Teelt kiezen:GIS vertelt wat, waar, waarom.Landbouwmechanisatie nr. 8,p. 42-43 (1993).
Graumans, C.A.M., H.B. Schoorlemmer, H. Nijboer, e.a. Demonstratieprojekt Geografisch Informatiesysteem ten behoeve
vande Akkerbouw, Eindrapport. Agrarisch TelematicaCentrum,
Wageningen, nr. notitie 28/5946.09, versie 22 april, 34 p.
(1993a).
Graumans, C.A.M., H.B. Schoorlemmer, H. Nijboer, e.a. Demonstratieprojekt Geografisch Informatiesysteem ten behoeve
van de Akkerbouw, Informatiemodel. Agrarisch Telematica
Centrum, Wageningen, nr. notitie 28/5211.09, versie 4 maart
(1993b).

Summary
There is a need for plot-specific advice on arable
farms. Forthispurpose itisnecessary tomake adequate use ofplot related information. Present decision support systems for arable farms offer little opportunity for flexible registration and analysis of plot
related information. Thesubdivision ofthe farm area
into 'fixed'plots, lacking aspecified discription ofthe
location, does notsupport thefarmers sufficiently. A
study was therefore carried outinto thesuitabilityof
geografical information systems (GIS)in computer
systems onarable farms. Asa result ademonstrationmodel was developed.
The combined useofa GIS and a database management system appeared to be a useful meansof
registration, analysis and presentation of complex
plot related information. Theoffered user-interface

205

also appeared to correspond with the farmers point
of view.At present the use of GIS in computer systerns on arable farms can not yet be considered
because of the inadequateperformance. Ifreasona-
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bly priced and more adequately functioning GISsystems were to be available on personal computer
systems such an application might be eventually
possible.

Een beslissingsondersteunend model voor devervangingsinvestering van een machine ofwerktuig
A decision supportmodelforreplacementinvestment ofmachinery
ir. H.B. Schoorlemmer en drs. A.T. Krikke, PAGV

Inleiding
Meer dan dehelft van dekosten ophet akkerbouwbedrijf zijn vaste kosten. Eengroot gedeelte hiervan
is alleen op de lange termijn te beïnvloeden. De
arbeid wordt voornamelijk geleverd door deondernemer zelf. Het geïnvesteerde vermogen in grond en
gebouwen ligt voor een lange periode vast. De werktuigkosten op een gemiddeld akkerbouwbedrijf bedragen 17 procent vandetotale kosten (bron: LEI).
Ze vormen éénvandeweinige vaste kostenposten,
die op niet al te lange termijn zijn te beïnvloeden;
trekkers en werktuigen worden immers regelmatig
vervangen. Een nauwkeurige vervangingsafweging
kan helpen deze kosten teverlagen.
Voor devervangingsbeslissing spelen dekostenvan
de huidige machine endevervangende machine een
strategische rol. Detiming vaneeninvestering (juist
dit boekjaar ofvolgend boekjaar) wordt echter ook in
belangrijke mate bepaald door fiscale, liquiditeits-en
financieringsargumenten (LEI enVLB, 1989).
Inditartikel worden eerst derelevante aspectenmet
betrekking tot een vervangingsinvestering in kaart
gebracht. Daarna worden debeperkingen besproken
van degebruikelijke wijze van bepaling van hetvervangingsmoment. Vervolgens wordt een op het
PAGV ontwikkeld model beschreven dat primair
bedoeld is de individuele ondernemer te ondersteunen bij de vervangingsafweging vaneen specifieke
machine of werktuig. Dekostenoverwegingen en de
fiscale aspecten worden indatmodel geïntegreerd.

De vervangingsafweging in de
praktijk
Een groot aantal aspecten isvan invloed opdevervangingsinvestering en maakt hierdoor de beslissing
tot een lastige afweging. In veel gevallen zalde
akkerbouwer of vollegrondsgroenteteler de vervan-

gingsafweging danookin meer of mindere mateop
intuïtie en ervaringen baseren (Jacobsen, 1989).
Zonder compleet te willen zijn, worden de volgende
aspecten met invloed opde vervangingsafweginggenoemd.

Kosten
De onderhoudskosten zijn veelal direct in de beurs
voelbaar en wegen daarom in de praktijk vaak ten
onrechte verzwaard mee inde vervangingsafweging.
De totale kosten bestaan daarnaast uit rentekosten,
afschrijving, verzekering, brandstof en smeermiddelen. In figuur 30is eenvoorbeeld gegeven van het
verloop vande kosten vaneenmachine gedurende
het oplopen van deleeftijd.
De kosten van de bedrijfseconomische afschrijving
worden feitelijk bepaald door hetaantal jaar waarin
de machine dienst kan doen. Erworden rentekosten
berekend, omdat over het geïnvesteerde vermogen
rente-inkomsten bij bijvoorbeeld de bank worden
misgelopen. Alsde machine ouder wordt, wordt dit
geïnvesteerde vermogen kleiner en dalen dejaarlijkse rentekosten. Voor deonderhoudskosten geldthet
omgekeerde. Door slijtage zal het onderhoud inde
loop der jaren meer gaan kosten. Als vuistregel
wordt gehanteerd datde helft vande onderhoudskosten gedurende heteerste tweederde deel van de
technische levensduur vande machine wordt uitgegeven. Deandere helft wordt gedurende het laatste
derde deel van delevensduur uitgegeven. Door hoge
onderhoudsuitgaven bij een oude machine lijkteen
vervanging aantrekkelijk te worden. Bij een nieuwe
machine zijn deze onderhoudskosten normaal gesproken veel lager. De rentekosten van een oude
investering zijn echter zoveel lager dan dievan een
nieuwe dat er vaak nog een flinke stijging vande
onderhoudskosten tegenover mag staan voordat
vervanging gunstiger isgeworden.
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Figuur 30. Voorbeeld kostenverloop van eenmachine gedurende het verloop van de levensduur.

Betrouwbaarheid enkwaliteit

Belastingen

Is de oude machine nog voldoende bedrijfszeker?
Voldoet deze machine nog aan de kwaliteitseisen
van het bedrijf? Is er een nieuwe machine opde
markt die efficiënter werkt? Door veranderde eisen
kan een machine die nogin technisch goede staat
verkeert, toch voor vervanging inaanmerking komen.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de
milieu-eisen diedelaatste jaren aan veldspuiten zijn
gesteld.

Door te investeren wordt defiscale winst gedrukten
wordt er minder belasting betaald. Een investering
kan danaantrekkelijker worden. Eenversnelde vervanging kaneen kostenverzwaring tot gevolg hebben. Bovendien is het investeringsbedrag uiteraard
altijd hoger dandebelastingreductie.

Liquiditeitenfinanciering
Is er genoeg geld beschikbaar omdevervanging te
kunnen realiseren? In depraktijk wordt er vaak flink
geïnvesteerd na een goed jaar omdat er dan voldoende financiële middelen voorhanden zijn en om
de fiscale afschrijvingen te kunnen opvoeren. Maar
een versnelde aanschaf van een nieuwe machine
heeft meteen een kostenverzwaring totgevolg diede
resultaten indeslechtere jaren onnodig drukken.
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Fiscaal wordt er snel afgeschreven zonder rekening
te houden met dewerkelijke waardevermindering.Na
een aantal jaren zaleen machine die voor hetbedrijf
wel degelijk vanwaarde is, geen fiscale aftrekpost
meer zijn.
Als de machine dan wordt ingeruild, zalhetverschil
tussen de inruilprijs ende fiscale boekwaarde door
de fiscus alsboekwinst beschouwd worden. Hierover
moet belasting betaald worden. Wanneer de boekwinst als vervangingsreserve in mindering wordt
gebracht opdefiscale waarde van denieuwe machine, worden de fiscale aftrekmogelijkheden vande
nieuwe machine verkleind.

Bepaling vervangingsmoment
basisvankosten

Op

In debedrijfseconomische literatuur vindt degebruikelijke wijze van bepaling van het vervangingsmoment plaats op basis van een vergelijking vande
jaarkosten van hetoude ennieuwe produktiemiddel.
De doelstelling van deze afweging is het minimaliseren vande kosten.
Het moment vanvervanging is aangebroken, als de
complementaire kosten vanhet oude werktuig, vermeerderd met de kosten van afschrijving en rente
(berekend over de directe opbrengstwaarde), hoger
liggen dande gemiddelde jaarlijkse kosten opbasis
van de vervangingswaarde van een nieuwwerktuig.
De bovengenoemde afweging heeft een aantal nadelen voor gebruik indepraktijk:
- Dekosten vande oude machine worden slechts
over één jaar berekend en vergeleken metde
kosten vande nieuwe machine in heteerste jaar
of metde gemiddelde jaarkosten gedurende de
levensduur van de nieuwe machine. Indien de
kosten van deoude machine indekomende jaren
nog verder zullen dalen, kan deoude machineten
onrechte als duurste worden aangemerkt.
- Debovenstaande benadering is gebaseerd op de
continuïteitsgedachte vanhet bedrijf alszelfstandig economisch object, waarbij geen rekening
gehouden wordt methetinkomen,devermogenspositie en fiscale verplichtingen vande ondernemer. Hierdoor is de kostenmethode minder geschikt voor het ondersteunen vande timing van
investeringen aangezien deze timing met namebij
vervangingsinvesteringen, naast technisch-economische overwegingen, vooral door fiscale enliquiditeits-overwegingen wordt ingegeven.
- In de praktijk worden bedrijfseconomische machinekosten slechts in beperkte mate bijgehouden.
De kostenposten indefiscale boekhouding komen
niet overeen met de bedrijfseconomische kosten.
Een oplossing om aan deze nadelen tegemoet te
komen, is eenafweging gebaseerd op kasstromen.
Uitgaven, ontvangsten, belastingeffecten, subsidies
etc. kunnen als kasstroom beschouwd worden.Een
methodiek voor een analyse van eenvervangingsinvestering aansluitend bijdeontvangsten enuitgaven

zal dan ook beter bij depraktijk aansluiten.

Planning vervangingsinvestering
opbasisvan kasstromen
Het vervangingsprobleem wordt als volgt benaderd
(Schoorlemmer en Krikke, 1993). Er wordt bekeken
of vervanging opkorte termijn interessant isen of er
vervolgens direct tot vervanging moet worden overgegaan.
Er kunnen drie vervangingsstrategieën worden gedefinieerd:
A) de oude machine wordt direct vervangen door
een nieuwe;
B) demachine wordt volgend jaar vervangen;
C) de machine wordt aanheteind vanzijn relatief
technische levensduur vervangen.
Voor elkvande drie alternatieven worden de kasstromen per jaar ingeschat. Ditgebeurt over deperiode datde oude machine aangehouden wordt plus
de relatief technische levensduur van de nieuwe
machine. Deze levensduur isdeperiode datde machine nogaande kwantiteits- enkwaliteitseisenvan
het bedrijf kanvoldoen.
De kasstromen kunnen ingedeeld worden in drie
hoofdgroepen (Archer e.a., 1983), samenhangend
met deaanschaf van demachine, hetinbedrijf houden en de verkoop vandemachine.
1. Initial investment outlays:
- deaankoopwaarde vandenieuwe machine;
- investeringssubsidies (bijvoorbeeld de Complementaire Regeling Landbouw);
- belastingreductie door investeringsaftrek.
2. After-tax operating cash flows:
- dejaarlijks teverwachten uitgaven voor brandstof,
smeermiddelen, onderhoud enverzekering;
- belastingreductie veroorzaakt door uitgaven aan
brandstof, verzekering en onderhoud;
- belastingreductie veroorzaakt door de fiscale afschrijving (inclusief bijvoorbeeld Vervroegde Afschrijving MILieu-investeringen, VAMIL).
3. Terminal cash flows:
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- de restwaarde bijverkoop;
- WIR-terugbetaling;
- verhoogde fiscale winst door desinvesteringsbijtelling (investeringsaftrek);
- belastinguitgaven bij een boekwinst (inclusief
vervangingsreserve).
De ingeschatte kasstromen perjaar kunnen voor
iedere strategie worden opgeteld. Het bedrag dat zo
ontstaat, is dejaarlijkse netto kasstromen behorende
bij een vervangingsstrategie.
De toekomstige netto kasstromen van een project
kunnen niet zonder meer bij elkaar opgeteldworden.
Er moet gecorrigeerdworden voor het verschil in tijdstip waarop ze beschikbaar komen. Dit gebeurt met
behulp van de netto contante waarde-methode. Met
behulp van een op het rentepercentage gebaseerde
en voor het belastingpercentage gecorrigeerde disconteringsvoet wordt infeite de huidige waarde berekend van toekomstige kasstromen. Voor iedere strategie kan op deze wijze een netto contante waarde
berekendworden.
Hierbij geldt:

NCW;
waarbij:

E ( N K / ( v1 +'i ) n
n=rr
NCW
NK
i
N
n

= netto contante waarde
= netto kasstromen injaarn
= disconteringsvoet
= projectduur
=jaar 0totjaar N

De netto contante waarde van een vervangingsalternatief is normaal gesproken een negatief bedrag.Het
totaal aan uitgaven zal groter zijn dan het totaal aan
ontvangsten.
Een keuze tussen de drie strategieën kan niet alleen
gebaseerdworden opde NCW. Bij de netto contante
waarde-methode wordt geen rekening gehouden met
een verschil in looptijd tussen deindeberekening
betrokken projecten. Aangezien de looptijden van de
drievervangingsalternatieven verschillen,is de keuze
dan ten nadele van hetalternatief met de langste
looptijd. Bijstrategie C heeft een ondernemer over
een langere periode uitgaven aan een machine. De
ondernemer zal indeze periode de beschikking wil210

len hebben over een machine. Voor een reële vergelijking van dedrie alternatieven moeten destrategieën Aen B in deze laatste jaren in feite nogmaals
worden uitgevoerd. Dehiermee te verkrijgen NCW
moet mede inbeoordeling betrokken worden, voorzover alternatief C met de langere looptijd nogfunctioneert.
Door vervolgens voor iedere strategie de annuïteit te
berekenen, wordt gecorrigeerd voor hetverschil in
detijdsduur tussen de drie beschouwde periodes. De
annuïteit is in feite de gemiddelde jaarlijkse kasstroom van een alternatief waarbij rekening isgehouden metde tijdsvoorkeur (rentevoordeel bij tijdige
ontvangsten of uitgestelde uitgaven).
Op basis van de minst negatieve annuïteit wordt een
voorkeur gegeven voor één van dedrie alternatieven. In hoofdlijnen kunnen dan drie mogelijke adviezenworden afgeleid. Deze zijn:
* direct vervangen van de oude machine is gewenst;
* direct vervangen is niet interessant, maar maak
volgendjaar een nieuwe afweging;
* op basis van de huidige gegevens isop het korte
termijn vervangen van de machine niet interessant.

Praktijktest
De methode isgetest inde praktijk na ontwikkeling
van een computerprogramma waarmee een individuele ondernemer een vervangingsinvestering kan
doorrekenen. Dit prototype is ontwikkeld met een
spreadsheetprogramma. Het programma is getest en
beoordeeld door medewerkers van een aantal
dienstverlenende instanties indelandbouw en met
name ook door een aantal akkerbouwers. De testresultaten hebben bijgedragen tot een verdereverbetering van de eerste versie, waardoor hetprototype
goed aansluit bij de praktijk. Uit de test bleek dat het
systeem voldoende perspectief biedt voor de praktijk
en dat het een zinvolle ondersteuning kan leveren bij
een vervangingsafweging.
Met ditprototype kunnen snel en overzichtelijk vervangingsalternatieven naast elkaar worden gezet.
Aldus wordt eenondersteuning geleverd voor de
vervangingsbeslissing en een bijdrage aan het terugdringen van de vaste kosten.
De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerdin
PAGV-publikatie nr. 68 (Schoorlemmer en Krikke,

1993); het prototype isverkrijgbaar bijATC-SIVAK.
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Summary
Careful consideration with regard to replacementof
machinery can help tolower the fixed costs. Where

the decision to replace is concerned, the cost of
machinery play animportant role. Whenit comesto
the timing of an investment (this financial year or
next financial year), tax,liquidity and financingaspects are also important.
This article describes a method which is primarily
intended tosupport the individual farmer inhisdecision regarding thereplacement ofspecific machinery. Bycalculating cash inflow and cash outflow, itis
possible tointegrate cost aspects with subsidies and
tax commitments. The cash flows peryear are estimated for three replacement strategies. Account is
taken, forexample, ofthepurchase price ofthe new
machine, thetrade-in price forthe oldmachine,expenditure onmaintenance and insurance, taxdeductibility ofdepreciation andrepayment of taxfacilities
in the case of premature replacement. By making
use ofthe net present value method and theannuity
method it is finally possible to calculate what replacement strategy isthemost favourable.
Once thetheoretical model hadbeen worked out,a
prototype was designed to allow the model tobe
tested. The model hasbeen tested in practiceand
allows a quick, clear support of the replacement
decision.
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Modelopbouw lineaire programmeringsmodellen en uiteenlopende teeltduur
Structure of linear programming
ir. C.F.G. Kramer, PAGV

models and different cropping

Voor het optimaliseren vanbedrijfsontwikkelingsmogelijkheden van akkerbouw enof vollegrondsgroentebedrijven kaneenstatisch lineaire programmeringsmodel (LP-model) een belangrijk hulpmiddel zijn. Met
behulp van een dergelijk model kunnen optimale
teelt- en bedrijfsplannen worden berekend op basis
van teeltmogelijkheden, beschikbare arbeid, grond,
vruchtwisselingseisen enbedrijfsuitrusting. Bijdergelijke statische modellen wordt er in tegenstelling tot
dynamische modellen vanuit gegaan dat jaar op jaar
hetzelfde (cyclische) teeltplan wordt uitgevoerd. Voor
de akkerbouw wordt een dergelijk model momenteel
ontwikkeld. Voor de vollegrondsgroenteteelt wordt
nader bekeken naar dewijze waarop ophet voorde
akkerbouw in ontwikkeling zijnde model kanworden
aangesloten. Inditproject ismet name gekeken naar
de wijze waarop activiteiten meteen uiteenlopende
teeltduur en teeltperiode in een dergelijk LP-model
kunnen worden ingebouwd.
De uiteenlopende teeltduur en teeltperiode zoalsmet
name bij vollegrondsgroentegewassen voorkomt,
maakt dat soms meerdere teelten perjaar mogelijk
zijn op hetzelfde stuk grond en teeltperioden van
verschillende teelten elkaar gedeeltelijk overlappen.
In combinatie met vruchtwisselingseisen vormt dit
een lastig probleem voor de optimalisering van het
teeltplan metbehulp van lineaire programmering.Bij
de modelbouw zijn volgens deliteratuur (Niejenhuis,
1989) verschillende oplossingen mogelijk. Deze worden gekenmerkt door:
- opsplitsing van hetgrondbeslag inmeerdere deel-

Tabel 153. Teeltperiode van een drietal gewassen (A,Ben C).

1

jaar
kwartaal
grondbeslag
teeltA
teelt B
teeltC
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1

2

3

A

A

A
B

C

C

periods

periodebeperkingen omhetverschil in teeltperiode
in hetmodel opte nemen;
- verdeling van mogelijke teelten in zogenaamde
hoofd- en/of voor- en nateelten met interne levering vandegrond tussen hoofd-, voor- en nateelten.
Hieronder zalin hetkort opbeide oplossingsmethodenworden ingegaan.

Opsplitsing van het grondbeslag
inmeerderedeelbeperkingen
Om het verschil in teeltperiode respectievelijk teeltduur in hetLP-model tekunnen weergeven,wordtbij
deze methode hetgrondbeslag perteelt aangegeven
en beperkt door opname van zogenaamde deelbeperkingen dieelkbetrekking hebben opeen bepaalde periode binnen het jaar.
Bij ongelijke elkaar gedeeltelijk overlappende teeltperioden en (strenge) vruchtwisselings- respectievelijk
opvolgingseisen kan deze methode foute oplossingen geven. Eenenander laat zich alsvolgt illustreren.
Tabel 153geeft deteeltperiode weer van een drietal
gewassen A, Ben C welke terkeuze staan.
Hieruit blijkt datde teeltperiode vanA en B elkaar
overlappen. Verder valt deteeltperiode van gewasB
in twee kalenderjaren enkan gewas Cwat betreftde
teeltperiode voor gewas Bgeteeld worden.
Dit keuzeprobleem laat zich als volgt formulerenin

een LP-model:

de zogenaamde hoofdteelten die geacht worden in
principe het gehele jaar beslag te leggen op de
grond. Deteelt vanmogelijke voor- en nateelten uit
oogpunt van het beslag op grond wordt geregeld
door interne leveringen vandegrond:de hoofdteelten leveren afhankelijk van hun teeltperiode teeltmogelijkheden voor voor- of nateelten. Verder moeten
teelten die zowel als voor- ofnateelt ofalshoofdteelt
kunnen voorkomen ook als zodanig in het model
worden opgenomen.
De uitwerking vandit keuzeprobleem kan als volgt
worden geformuleerd ineen LP-model:

Maximaliseer. sa.A +sb.B +sc.C (sa=saldo per ha
van teelt A;A=aantal ha teelt A).
Onder debeperkingen:
grondbeslag
kwartaal1
kwartaal2
kwartaal3
kwartaal4
vruchtwisseling
gewas A
gewasB
gewasC

A +
A +
A +

B +
B +

C
C

B
B

A
B
0

< opp.grand
< opp.grand
< opp.grand
< opp.grand
< Vz opp.grand
< Vz opp.grand
< Vz opp.grand

Maximaliseer: sa.A +sb.B +sc. Cht+sc. Cvt(Cht=
hoofdteelt C;Cvt =voorteeltC).

Wanneer desaldi perhavande teelten A, BenC
niet alteveruit elkaar liggen, isdeuitkomst vandit
optimaliseringsprobleem dat de helft vande oppervlakte grand wordt beteeld metA, terwijl de andere
helft wordt beteeld metB.
Wanneer wedit teeltplan echter inde tijd gaan uitzetten envereist isdatdeteelten elkaar gaan afwisselen, blijkt echter niet de helft, maar gemiddeld 1/3
van de beschikbare oppervlakte beteeld te kunnen
worden met de teelten Aen B(zie tabel 154). Verder
kan bijdeze wijze van opname van hetgrondbeslag
teelt C niet voor teelt B worden geteeld hetgeen in
werkelijkheid welhetgeval iszoals valt af te leiden
uit detabellen 153 en 154. Geconcludeerd kan dan
ook worden datdeze wijze vanopname vangrondbeslag inhetmodel kanleiden totfoute oplossingen
enderhalve ongewenstis.

Onder debeperkingen:
1.grondbeslag
hoofdteelt
voorteelt
2. vruchtwisseling
gewas A
gewasB
gewasC

: A + 2B +
- B

Cht

:A

< Vz opp.grond
< Vz opp.grond
Cht + Cvt < Vz opp.grond

B

<opp.grond
+ Cvt < 0

Verondersteld is dat teelt C voor kan komen als
hoofd- en als voorteelt. Deze twee mogelijke teeltvormenzijn daarom beide opgenomen inhet model.
De beperkingsrijen vanhet grondbeslag bestaan uit
een beperking voor de hoofdteelten endevoorteelten. Bijdehoofdteelten heeft gewas Been 2,omdat
deze teelt gedurende twee opvolgende kalenderjaren
beslag legt opdegrond. Verder geeft teelt Bvia de
grondslagbeperkingsrij 'voorteelten' mogelijkheid tot
voorteelt aan teelt C. De vruchtwisselingsbeperkingen worden weer opde gebruikelijke manier in het
model opgenomen waarbij deoppervlakte van gewas
C zowel via de hoofdteelt als via devoorteelt beperkt
wordt. Opdeze wijze geformuleerd verkrijgt men wel
de juiste oplossingen. Demodelopzet vereist echter
wel een nauwkeurige formulering vandekoppelings-

Verdeling in hoofd- en/of voor- en
nateelten met interne levering van
de grond tussen hoofd- en voorennateelt
Bij deze opzet wordt hetgrondbeslag gekoppeldaan
Tabel154. Grondbezetting bijeen 1op2teeltplan metdeteeltenAenBindetijd.
jaar
perceel 1
perceel2

1

2

A A A

B
B B

4

3

B B

B

B

B
A A A

A A A
B

B

B

B
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regels vandegrand. Verder kanhetaantal teeltactiviteiten en het aantal beperkingsrijen in het model
vooral bij veel kortdurende teeltmogelijkheden aanzienlijk toenemen doordat bij deze teelten vaak
meerdere voor- en ofnateelten mogelijk zijn.

foutieve uitkomsten. De methode van opname van
de teelten als hoofd- en/of voor- of nateelt geeft in
principe goede uitkomsten maar vraagt een nauwkeurige formulering van de teeltkoppelingsregels.
Literatuur

Conclusie
Bij uiteenlopende teeltperiodes en teeltduur kan de
methode van opsplitsing van het grondbeslag in
deelperiodes bij opname in een statisch (cyclisch)
LP-model leiden totfoutieve uitkomsten. Demethode
van opname van deteelten alshoofd- enofvoor-of
nateelt geeft in principe goede uitkomsten maar
vraagt een nauwkeurige formulering van de teeltkoppelingsregels.

Samenvatting
Nagegaan isopwelke wijze hetverschil ingrondbeslag van teelten met uiteenlopende teeltperiode enof
teeltduur in eenstatisch (cyclisch) lineaire programmerings-model kunnen worden opgenomen. Hierbij
bleek dat demethode van opsplitsing van het grondbeslag vandeteelten indeelperiodes kan leiden tot
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Summary
It was examinedin what way theland need ofcrops
with a different growing period canbe incorporated
into a static (cyclic) linear programming model.We
found that themethod ofsplitting up theland needof
the crops intopart-periods can lead tomistakes. The
method whereby the crops can be a main crop
and/or a crop before or after a main crop without
splitting up the land need provides good solutions.
However, this method requires accurate formulation
in themodel ofpossible crops that canbeselected
before and after themaincrops.

Perspectiefonderzoek ecologische en biologisch-dynamische
land- en tuinbouwprodukten
Perspectives ofecologicalandbiologic-dynamicagricultural- andhorticulturalproducts
ing. J.G. Groenwold,LEI

Inleiding
Vanuit deachtergrond omdemarkt voor biologischdynamische en ecologische (BD/EKO)-produkten te
vergroten, isvoorafgaand hieraan door LEI-DLO een
onderzoek naar destructuur van produktie, afzeten
verwerking uitgevoerd. Hiertoe is onder producenten
een enquête gehouden, evenals onder dehandelen
distributie. De enquêteresultaten slaan op het produktiejaar 1988. Deze cijfers zijn inmiddels enigszins
gedateerd omdat de omvang in areaal en aantal
bedrijven nogsterk toeneemt. Zoishetareaal sinds
1988 toegenomen van circa 6200 ha naar ruim
10000 ha. Concretere cijfers na dit onderzoek zijn
echter niet voorhanden ofverwoord ineen publikatie.
In dit onderzoek zal alleen deproduktie vande akkerbouw- en groentesector worden belicht.
De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in LEI-mededeling 425.

ProduktieinNederland
De produktie-omvang in 1988 bedroeg 45 miljoen
gulden. Tenopzichte vandetotale produktiewaarde
van landbouwprodukten inNederland wasdit0,15%.
In 1998 washet areaal vande BD-en EKO-bedrijven 6200 haendaarvan was circa 53% indesteekproef vertegenwoordigd. De relatieve verhouding in
arealen enomzet isintabel 155 weergegeven.
Uit hetonderzoek isgebleken dat de BD-akkerbouwbedrijven aanzienlijk groter (40,9 ha) zijn dande
EKO-bedrijven (24,1 ha). Het aantal arbeidsuren
vertoont eengrote spreiding, vooral opde EKO-bedrijven. Gemiddeld ligt de arbeidsinzet circa 25%
hoger dan op de gangbare bedrijven.
Voor de vollegrondsgroentebedrijven geldt ookdat
de EKO-bedrijven meer gespecialiseerd zijn dan de
BD-bedrijven. Ookhet aantal arbeidsuren perhais
op de EKO-bedrijven meer dan 100% hoger danop

de gangbare bedrijven; op de BD-bedrijven isdat
circa 50% meer.

Bedrijfsresultaten
De bruto geldopbrengst isopde BD- en EKO-akkerbouwbedrijven lager (10-20%) en de arbeidskosten
zijn, zoals reeds hierboven vermeld, 15 tot25%
hoger danopde gangbare akkerbouwbedrijven. De
verschillen inandere kosten zijn vrijwel te verwaarlozen. Het netto bedrijfsresultaat is met aannames
voor de overige vaste kosten, voor de BD-bedrijven
hoger danvande gangbare akkerbouw, envoorde
EKO-bedrijven behoorlijk lager. Dit verschil moet
vooral worden geweten aan de goedkopere arbeid
op BD-bedrijven en aan het feit dat de geldopbrengst
niet veel lager was dan opdegangbare akkerbouwbedrijven.
Ook opdeBD- en EKO-vollegrondsgroentebedrijven
blijft deomzet achter enzijn dearbeidskosten hoger
dan op de gangbare vollegrondsgroentebedrijven.
Als gevolg hiervan blijft hetnetto bedrijfsresultaatver
achter metde gangbare bedrijven. Wanneer dearbeidsopbrengst perondernemer wordt bekeken,dan
zijn de verschillen kleiner omdat er op de BD- en
EKO-bedrijven meer arbeid wordt aangewend. Wel
moet bijdeze vergelijking worden opgemerkt dat de
afzetkosten bijdeBD- enEKO-bedrijven inderesultaten zijn verwerkt. Dit geldt niet voor de gangbare
vollegrondsgroentebedrijven.

Gewasresultaten
Het bouwplan opde BD-en EKO-akkerbouwbedrijven is behoorlijk extensiever dan op de gangbare
akkerbouwbedrijven, zoals istezien intabel 156. Op
de BD-en EKO-bedrijven worden vooral meer granen en groenvoeders geteeld. Aardappelen worden
in een vruchtwisseling van 1:6tot1:10geteeld, ter-
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Tabel155. AreaalengeldopbrengstinprocentenvandeBD-enEKO-bedrijven.
BD/EKO
akkerbouw
melkveehouderij
vollegrondsgroente
fruitteelt
overig

areaal

geldopbrengst

39
47
5
2
7

19
56
21
4
<1

Tabel156. Aandeelvangewasseninhetbouwplanopakkerbouwbedrijven.
gewas
granen
aardappelen
uien
peulvrucnten
vollegrondsgroente
suikerbieten
groenvoeders
overig

BD

EKO

39
13
3
4
2
5
25
9

48
10
2
10
4
2
14
10

gangbaar '
33
27
2
7
0
21
0
10

i) BronLEI-DLO:BUL11-88/89.

wijldegangbare akkerbouw 1:3of1:4teelt.
In hetonderzoek isalleen degewasopbrengst zoals
de kg-opbrengst en prijs belicht. In hetalgemeenkan
worden geconcludeerd dat de kg-opbrengsten van
de BD- en EKO-produkten lager zijn dan vande
gangbare Produkten, maar door een hogere prijs
wordtditverschil meer dan goedgemaakt.
In de biologische akkerbouw zijn aardappelen en
granen het meest vertegenwoordigd. Hoewel de kgopbrengst van consumptieaardappelen in het jaar
1988 circa 40% lager was, wasde prijs circa 400%
hoger. De bruto geldopbrengst lag daarmee ongeveer 250% hoger. Debruto geldopbrengst voor zaaiuienlag maar liefst 400%hoger. Wintertarwe behaalde een 180-210% hogere prijs en realiseerde daardoor een gelijke ofhogere geldopbrengst.
Ook opdeBD- enEKO-vollegrondsgroentebedrijven
zijn deteeltplannen extensiever. Zezijn echter minder eenduidig dan op de akkerbouwbedrijven. Er
worden gemiddeld 12 gewassen geteeld tegen drie
in degangbare sector. Demeeste bedrijven hebben
een vijf-totzevenjarige rotatie,bestaande uitzestot
negen gewassen. De voornaamste produkten zijn
winterpeen, kroten, pompoen, prei, bloemkool, rode
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kool enopde EKO-bedrijven komen daar nogkoolrapen bij.Dekg-opbrengsten blijken 5-45% lager te
zijn danin de gangbare teelt. De prijs daarentegen
lag 15tot 150% hoger.

Perspectieven
In de akkerbouw zal vooral de prijsvorming moeten
zorgen voor goede perspectieven. Door hetextensievere bouwplan zal een deel vandelagere opbrengst
per ha hierdoor gecompenseerd moeten worden.
Een blijvende hogere prijs zal alleen bij eentoenemende vraag naar deze produkten gerealiseerd
kunnen worden. Uitonderzoek van Baggerman et.al.
(1992) hebben consumptie-aardappelen nu een
marktaandeel van circa 2,5%.
In de vollegrondsgroentesector drukt het extensieve
bouwplan behoorlijk zwaar door inhetnetto bedrijfsresultaat. Hoog salderende gewassen als prei en
bospeen kunnen niet zoals in de gangbare sector
continu worden geteeld. Ditnadeel vereist circa 10%
hogere saldi vande andere gewassen. Omdat bovendien ooknog extensieve gewassen wordengeteeld alsgrasland, moet intotaal een25-30% hoger
saldo worden behaald.

Door eenefficiënte afzet vande produkten, kunnen
de kosten voor afzet gaan dalen enkunnen de marges tussen deproducentenprijs en consumentenprijs
lager worden, waardoor deproducent kanprofiteren
van hogere saldi en de consument van lagere prijzen.
Dit onderzoek heeft een aantal vervolgstudies in
gang gezet, vooral in de richting van marktonderzoek.
Enkele opvallende conclusies daaruit waren datde
consumenten nauwelijks van het bestaan vandeBDen EKO-produkten weten en slechts een geringe
meerprijs willen betalen voor het biologische produkt.
Uit onderzoek van Hack (1993) wordt geen sterke
groei vandebiologische sector verwacht. Een marktaandeel van2% lijkt haalbaar, 6% zeker niet. Het
grootste knelpunt blijkt de geringe omvang vande
vraag te zijn. De handel en verwerking vanbiologische produkten is vaak kleinschalig of vormt slechts
een geringe produktstroom binnendeonderneming.

Samenvatting
In 1988 iseen enquête gehouden onder producenten
van biologische bedrijven. De financiële opbrengst
van de gehele sector bedroeg circa 45 miljoen gulden. Ten opzichte van detotale gangbare produktiewaardewasdit0,15%.
Het areaal aan akkerbouw en veehouderij beslaat
86% vande totale biologische oppervlakte. Opvallend is datop5%vanhet groente-areaal 2 1 % van
de financiële opbrengst wordt gehaald.
De belangrijkste conclusies uitdit onderzoek waren
dat de geldopbrengst achterblijft bij de gangbare
landbouw en dat de arbeidskosten in de meeste
gevallen flink hoger waren. De geschatte nettobedrijfsresultaat bleef daardoor verachter bijdegangbare landbouw.
Wat hetbouwplan betreft kan geconcludeerd worden
dat devruchtwisseling extensiever enveelzijdiger is.
Aardappelen worden vaak tussen 1:6en 1:10ge-

teeld, degangbare landbouw teelt tussen 1:3en1:4.
In de groenteteelt worden gemiddeld 12 gewassen
geteeld, tegenover gemiddeld drie in de gangbare
teelt.
De prijsvorming zal indeplantaardige sector moeten
zorgen voor goede perspectieven. Door hetextensievere bouwplan zal een deel van delagere opbrengst
per ha hierdoor gecompenseerd moeten worden.
Een deel vaneenhogere opbrengstprijs zalgevonden kunnen worden in lagere kosten voor de afzet,
indien deze efficiënter plaatsvindt.
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Summary
In 1988a questionaire washeld bij LEI-DLO about
the production of biological food. Thefinancial production ofthis sector wasabout 45 milion guilders.In
relation tothecurrent production this is merely 0.15
% ofthe totalproduction. Theacreage ofarable and
diary land represent 86%of all biological acreage.
Notablyis that on 5% ofthe vegetable acreage, 21%
of the total financialyield was reached.
Theoverall conclusions where that the financial yield
was lower forthe biological farms, thecost oflabour
was higher. The estimated netresult was lower than
the currentfarms.
The cropping plan was more extensive: only oncein
seven or tenyears potato's and merely eachtwo
year a monocotylecrop.
Theperspectives of the biological production should
be exist in higher prices forthe products. Only then
the extensive croppingplan can be profitable.
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Ing.R.D.Timmer,november1993
160. Rhizomanie-onderzoek1990-1993.
Ir. L.W.Ebbers,november1993
159. Onderzoeknaareensysteemvoorgeleidebestrijdingvanbladvlekkenziektein
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Ing.R.D.Timmer,april1993
155. Produktie-enkwaliteitsverloopbijsnijmaïs.Ing.D.vanderSchans,
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vollegrondsgroente-praktljk:
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- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald pakket-abonnement:
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Kwantitatieve informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
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verslagen algemeen
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U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekeningnummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. U
ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding
maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee
ontvangt u bovendien hetjaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclusief de grassen voor grasvelden en gazons).
N.B.

U w a b o n n e m e n t wordt automatisch verlengd voor e e n volgend jaar. Wijziging/opzegging v a nheta b o n n e m e n t is schriftelijk
mogelijk tot 1 n o v e m b e r van het abonnementjaar

