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Woord vooraf
In 1987is het eerste jaarboek vanhet proefstation
en deregionale onderzoekcentra voor deakkerbouw
endegroenteteelt indevollegrond uitgegeven. In de
zes jaarboeken die ondertussen zijn verschenen,
worden deresultaten van afgesloten projecten in het
voorgaande jaar beknopt weergegeven. De jaarboeken zijn daardoor goede naslagwerken, die snel
inzicht geven in de onderwerpen van praktijkonderzoek ende verkregen resultaten. Door de veelheid
van jaarlijks af te sluiten projecten, betreffende de
akkerbouw endegroenteteelt indevollegrond, werd
het jaarboek erg diken was ergeen sprake van een
enigszins gerichte verspreiding van informatie. Om
aan beide bezwaren tegemoet te komen, ishet jaarboek 1992/1993 gesplitst ineenaparte uitgave voor
de akkerbouw en één voor de vollegrondsgroente.
Wij hopen datdeze meer opde sectoren toegesneden vorm vanhetjaarboek, de leesbaarheid en de
gerichtheid opuw bedrijfssituatie zullenverbeteren.
Als uover een bepaald onderwerp meer informatie

wilt ontvangen dan is dat in een aantal gevallen
mogelijk, omdat vande grotere projecten vaak ook
een uitgebreider onderzoeksverslag isgemaakt.
Juist inde huidige tijd waarin de inkomensontwikkeling opde bedrijven onder zware druk staat, ishet
belangrijk goed geïnformeerd te blijven over de mogelijkheden die vanuit het praktijkonderzoek aangereikt kunnen worden. Wijhopen datumet degepresenteerde resultaten uw voordeel kuntdoen.
Omdat het praktijkonderzoek er is om (teverwachten) knelpunten opte lossen of te voorkomen, houden wij ons aanbevolen voor eventuele suggesties
voor nieuw onderzoek.
Tot slot wilikallen dieeen bijdrage hebben geleverd
aan derealisatie van het jaarboek 1992/1993, zowel
op de ROC's alsophetPAGV,dank zeggen voorde
gewaardeerde inzet.
Dedirecteur PAGV
ir.A.J. Riemens
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Inleiding
In 1988 besloot de overheid om met ingang van
1997/1999 de vruchtwisselingseisen voor de teelt
van aardappelen te wijzigen. Dit hield onder andere
in dat bij een 1 op 3 en 1 op 4 teelt van aardappelen, naast voor aardappelmoeheid vatbare rassen
ook resistente rassen moesten worden geteeld. Bij
een gemiddeld gelijkblijvende teeltintensiteit leidde
dit ertoe dat ongeveer 15000 hectare vatbare rassen
vervangen moest worden door AM-resistente rassen.
Inmiddels heeft het beleid ten aanzien van de bestrijding van aardappelmoeheid al weer een andere
wending genomen, waardoor de verplichte teelt van
AM-resistente rassen niet van kracht zal worden. Dit
neemt echter niet weg dat er ook in de nieuwe situatie voor een goede bestrijding van aardappelmoeheid
een substantieel deel van het aardappelareaal uit
AM-resistente rassen zal moeten bestaan.
Bijna de helft vande Nederlanse consumptie-aardappelen wordt verwerkt tot voorgebakken produkten.
Het is dan ook belangrijk dat de rassen die Bintje
(gedeeltelijk) moeten vervangen, eigenschappen
bezitten waardoor ze - ook na lange bewaring - tot
voorgebakken produkten kunnen worden verwerkt.
In 1988 was er een beperkt aantal AM-rassen op de
markt dat het ras Bintje voor de verwerkende industrie mogelijk kon vervangen. Erwas van deze rassen
echter onvoldoende bekend in hoeverre de optimale
teeltmaatregelen, bewaartemperatuur en verwerking
afwijken van die van Bintje. Een snelle introductie
van deze rassen in de praktijk werd daardoor belemmerd.
Voor een (financieel) geslaagde consumptie-aardappelteelt worden eisen gesteld aangaande opbrengst,
sortering, rooibeschadigingsgevoeligheid, blauwgevoeligheid, onderwatergewicht, bakkleur en grauwverkleuring na voorbakken.
Op bovengenoemde eigenschappen zijn vele factorenvan invloed. Ineen vierjarig project werden proeven aangelegd die duidelijkheid moesten geven over

de vraag hoe bij deze rassen dient te worden gehandeld bij voorbehandeling van het pootgoed,plantafstand, stikstofbemesting, kalibemesting, bewaartemperatuur en verwerkingsprocessen. Van deze
factoren heeft het PAGV van 1988 tot en met 1991
de teeltmaatregelen onderzocht; het Instituut voor
Agro-Technologisch Onderzoek (ATO-DLO) te Wageningen heeft onderzoek verricht naar de optimale
bewaartemperatuur enverwerking.
De volgende rassen werden in het project opgenomen:
Agria, Diamant, Morene, Van Gogh (onderzocht in
1988 en 1989),
Santé, Benno Vrizo (onderzocht in 1989 en 1990),
Aziza, Asterix, Maritiema (onderzocht in 1990 en
1991).

Materiaalen methoden
Teelt
Om de optimale voorbehandeling van het pootgoed
te kunnen bepalen, werden jaarlijks de kiemrust en
incubatietijd (hoe korter de incubatietijd, hoe sneller
de fysiologische veroudering) vastgesteld. Daarnaast
werd een proef aangelegd met opverschillende wijze
voorbehandeld pootgoed. Deze proeven werden op
het PAGV uitgevoerd.
De stikstofbemesting speelt een belangrijke rol, zowel bij de opbrengst als bij de kwaliteitseigenschappen. Op diverse Regionale Onderzoekscentra
(ROC's) zijn stikstoftrappenproeven aangelegd met
daarin de landelijke adviesgift voor Bintje en giften
verlaagd met 50 en 100kilo stikstof per ha.
De kalibemesting speelt een rol in kwaliteitseigenschappen zoals blauwgevoeligheid, onderwatergewicht en grauwverkleuring. In een aantal van de hiervoor genoemde stikstoftrappenproeven werd daarom
ook een kali-variant opgenomen. Deze variant betrof

Tabel 1. Kiemrust bij 15°C (in aantal dagen) van negen rassen, gemiddeld over twee oogstjaren.
1987

1988

1990

1988

1989

1991

Agria

87

Morene

80

Van Gogh

33

Santé

39
57

Benno Vrizo
Aziza

74

Asterix

46

Maritiema
Bintje

66

48

een extra kaligift in hetvoorjaar indevorm van patentkali. In de laatste twee proefjaren is daar een
variant met chloorkali aan toegevoegd. Indeze proeven werden opbrengst, sortering, onderwatergewicht,
blauwgevoeligheid, bakkleur en grauwverkleuringna
voorbakken vastgesteld.
Van de rassen Agria en Morene wasreeds bekend
dat zij een zeer grove sortering geven. In plantafstandenproeven en proeven waarin pootgoed werd
voorgekiemd en/of behandeld met iprodion (Rovral)
werd bekeken ofdegrofheid en daarmee debeschadigingsgevoeligheid van partijen istebeperken.
De gevoeligheid van de verschillende rassen voor
rooibeschadiging werd jaarlijks ophetPAGV vastgesteld door de rassen op praktijkschaal te rooien.
Daarbij werd van de rassen de gevoeligheid voor
barsten en onderhuidse verkleuringen vastgesteld.

Bewaring
Om de optimale bewaartemperatuur vast te kunnen
stellen, werden door ATO-DLO monsters van de
verschillende rassen bewaard bij5,6, 7en 8 °C.

Verwerking
ATO-DLO beschikt over een mini-fritesfabriek waarin
alle stappen vanhetproces kunnen worden aangepast. Door variaties aantebrengen inde verschillende stappen van het proces, kon worden bepaald
welke stappen voor deverschillende rassen moesten
worden aangepast om de beste kwaliteit frites te
bereiken.

8

37

37

Resultatenendiscussie
Voorbehandeling van hetpootgoed
Van de rassen Agria, Morene en Aziza is gebleken
dat ze een veel langere kiemrust hebben danBintje
(tabel 1).Omophetmoment van poten over poters
met voldoende groeikracht te beschikken, moet het
pootgoed vandeze rassen gedurende de winter bij
voorkeur niet indemechanische koeling bij3à4 °C
worden bewaard. Beter is het om een temperatuur
van 5à6°Caan tehouden, zodat dekiemrust tijdig
verstrijkt. Daar deze drie rassen ooknogaanzienlijk
later afrijpen dan Bintje, is het aante bevelen het
pootgoed voor te kiemen, omdaarmee hetgewaste
vervroegen. Dit is van meer belang naarmate de
grond zwaarder is.In ieder geval moet hetpootgoed
van deze rassen goed 'los' zijn. Hetras Asterix heeft
geen lange kiemrust maar wel eenlate rijptijd, zodat
het ook voor ditras op zware gronddemoeite waard
kan zijn het gewas met behulp van voorkiemen te
vervroegen. De overige rassen hebben geen lange
kiemrust en/of late rijptijd. Voor deze rassen isde
voor Bintje gebruikelijke voorbehandeling dieleidttot
pootgoed met 'witte puntjes' voldoende.

Plantafstand en gevoeligheid voor rooibeschadiging
Alle onderzochte rassen hadden eengrovere sortering dan Bintje, hetgeen leidt toteen hoger percentage knollen datgroter isdan 50mm. Derassen Agria
en Morene vormen echter zoweinig knollen dat een
extreem grove sortering onstaat. Hetnadeel hiervan
is dat knollen die veel groter worden dan 50mm,

Tabel2. Indexvoorgevoeligheidvannegenrassenvoor onderhuidseverkleuringen(rooibeschadiging),gemiddeldovertweeoogstjaren.

ras
Agria
Morene
VanGogh
Santé
BennoVrizo
Aziza
Asterix
Maritiema
Bintje

1987
1988

1989
1990

1990
1991

12.2
4.9
9.8
12.9
24.5

3.9

geen extra bijdrage leveren aan deuitbetaling, maar
wel gevoeliger worden voor (rooi)beschadiging,
waardoor hun bijdrage aan denetto opbrengst negatief kanworden. Metname bij Agria speelt dit een
rol, omdat hetras zowel voor barsten als onderhuidse verkleuringen gevoeliger isdan Bintje. Morene is
voor deze beschadigingen minder gevoelig dan Bintje, maar groeit welzodanig grof dat hetookbijdit
ras verstandig lijkt de grofheid enigszins tebeperken.
Het bleek dat een behandeling met iprodion -gebruikt indepootgoedteelt -geen mogelijkheden biedt
om het aantal knollen voldoende te verhogen om
daarmee een effect van betekenis opdesorteringte
verkrijgen. Ookhet vernauwen vande plantafstand
in derijbleek geen bijzonder effectieve maatregelte
zijn omde grofheid vande knollen te beperken.Bij
een vernauwing van deplantafstand van 38naar28
cm bleek hetpercentage knollen boven 50mmniet
te verminderen, hetgeen methetoog opdeuitbetaling ook niet werd gewenst. Het percentage boven
70 mm daarentegen werd ookmaar weinig verlaagd:
5 à 10%.Hetisdevraag inhoeverre hetbenodigde
(dure) pootgoed voor een nauwere plantafstand
wordt terugverdiend door minder beschadiging als
gevolg vanditgeringe effect op de sortering. Hetlijkt
dan ookniet zinvol omAgria (35/50 mm)nauwer te
poten dan30 à 33 cm. Morene groeit iets minder
grof dan Agria enisbovendien minder gevoelig voor
rooibeschadiging. Voor Morene kan daarom een
ondergrens van33 cm (35/50 mm)worden aangehouden. De afweging wordt anders wanneer bijde
uitbetaling knollen diegroter zijn dan 70mm totvoer
zouden worden bestempeld. In dit geval zalhetwèl
financieel verantwoord zijn omnauwer te potendan

4.6

21.5
13.9
23.3
20.8

de aangegeven afstanden.
Bij de overige rassen zijn desortering enbeschadigingsgevoeligheid geen aanleiding om de pootafstand aantepassen ten opzichte van die voor Bintje.
Wel vragen sommige rassen omextra aandachtom
beschadiging bij oogst en inschuren te voorkomen.
De rassen Van Gogh, Santé, Benno Vrizo, Azizaen
Maritiema zijn gevoeliger danBintje voor hetoptreden van barsten. Van Gogh en met name Benno
Vrizo zijn gevoeliger dan Bintje voor onderhuidse
verkleuringen. Alleen hetrasAsterix bleek voor beide eigenschappen minder gevoeligtezijn dan Bintje.

Stikstofbemesting
De opbrengst van consumptie-aardappelen neemttot
op zekere hoogte toemet een hogere stikstofbemesting. Veel kwaliteitseigenschappen worden daarentegen door eenhogere stikstofgift negatief beïnvloed.
De vroegrijpheid van de rassen bleek grotendeels
bepalend tezijn voor de mogelijkheid om zonder verlies van opbrengst de stikstofgift te verlagen ten
opzichte van hetlandelijk Bintje-advies (285 - 1,1*Nmineraal). Naarmate eenras minder vroegrijpend is
dan Bintje kan met minder stikstof hetzelfde groeiseizoen worden volgemaakt als met Bintje.
Benno Vrizo rijpt iets vroeger afdan Bintje; Santéen
Maritiema rijpen gelijktijdig metBintje af. Voor deze
drie rassen kande Bintje-adviesgift worden aangehouden. Alle andere rassen zijn in verschillende
mate later rijpend dan Bintje. Van Gogh kan met
enkele tientallen kilo's minder stikstof toe, Agria en
Asterix met 50 kilo minder. De rassen Morene en
Aziza rijpen erglaat af enmoeten metzeker 75kilo
stikstof minder worden bemest dan hetBintje-advies.

Bij eenhogere stikstofgift sterven deze rassen zeer
laat af. Hierdoor kan enerzijds de maximale opbrengst en/of het minimum-onderwatergewicht nog
niet bereikt zijn, anderzijds moet hetloof van een erg
onrijp gewas worden vernietigd. Dit laatste kost de
nodige moeite c.q. actieve stof enbovendien kande
bakkleur ongunstig worden beïnvloed. De rassen
Morene enAziza zijn zólaatrijpend dat ze voor zware, sterk mineraliserende gronden minder geschikt
zijn.
Bij de hierboven geformuleerde teeltadviezen kwam
Benno Vrizo in het onderzoek op klei-en lössgrond
onder droge omstandigheden niet aande nettoopbrengst boven 40 mm van Bintje. Op (beregende)
zandgrond konBenno Vrizo deopbrengst van Bintje
wel benaderen. Morene, Santé, Aziza enMaritiema
gaven netto opbrengsten die vergelijkbaar tot iets
hoger waren dan dievan Bintje. Agria, Van Goghen
Asterix gaven een consequent hogere opbrengst dan
Bintje. Procentueel gaven alle rassen een hogere
netto opbrengst boven 50mm. Bijderassen die een
hogere opbrengst boven 40 mm gaven dan Bintje,
gingditsamen met een nog groter positief verschilin
de opbrengst boven 50 mmdiedoorgaans een hogere prijs opbrengt. In eenproef op zandgrond op
ROC Vredepeel wasde opbrengst vanAziza hoger
ban dievanBintje, een jaar later was de opbrengst
van Aziza daar zelfs hoger dandievanAsterix.Dit
geeft aan datAziza watopbrengst betreft op(vochthoudende) zandgrond makkelijker concurreert met
de andere rassen danopkleigrond. Derassen werden één of twee jaar op de zandgrond van ROC
Vredepeel verbouwd. Wegens capaciteitsgebrek was
dat niet hetgeval voor Maritiema. Benno Vrizo bleef
in opbrengst watachter bij Bintje, de andere rassen
gaven op de (beregende respectievelijk vochthou-

dende) zandgrond een hogere opbrengst dan Bintje.
Alle hier besproken AM-rassen zijn minder gevoelig
voor doorwas en misvorming dan Bintje. Ditbetekent
dat deze rassen duidelijk minder uitval hebbendan
Bintje injaren waarin bij Bintje doorwas of knolmisvorming optreedt. Evenals de grovere sortering werkt
dit inhet voordeel van deAM-rassen.

Drogestofgehalte (onderwatergewicht)
Alleen het rasAgria heeft gemiddeld een lageronderwatergewicht danBintje. Opgronden waar in de
regel lage onderwatergewichten worden bereikt, is
de eerdergenoemde verlaging van destikstofgiftmet
50 kilo mede aan te bevelen met het oog ophet
bereikenvan eenvoldoende onderwatergewicht.
Het verlagen vandeBintje-stikstofadviesgift met 50à
75 kilo verlaagde zoals gezegd bij de laatrijpende
rassendeopbrengst niet ofnauwelijks. Ook bij Bintje
enderassen met vergelijkbare rijptijd bleek echterin
de vier (droge) onderzoeksjaren de opbrengst zeer
weinig terug te lopen bijdeze lagere stikstofgift. Ook
bleken bij alle rassen het onderwatergewicht en de
blauwgevoeligheid door een verlaging van deBintjeadviesgift met50 kilo, slechts weinig teworden verhoogd; in tabel 3 wordt dit geïllustreerd met cijfers
van Aziza en Maritiema. De hierna te bespreken
kalibemesting bleek inditopzicht een veel belangrijker roltespelen.
Een hogere stikstofbemesting versterkte in hetalgemeen bij alle rassen de grauwverkleuring na voorbakken. Grauwverkleuring wordt gezien als een
ernstig kwaliteitsgebrek. Telers worden op grauwverkleuring (nog) niet uitbetaald, zodat deze eigenschap
op dit moment noggeen sterke aanleiding geeftom
de stikstofbemesting teverlagen.

Tabel3. Onderwatergewicht (gram) enindex voor blauwgevoeligheidvanderassen Azizaen Maritiema, in 1991 geteeld bijtwee niveaus
van stikstofbemestingopROC Rusthoeve.
ras/stikstofgift

onderwatergewicht

blauwindex

advies-75
advies

468
465

11.8
12.6

Maritiema
advies-75
advies

432
431

9.2
7.9

Aziza

10

Tabel4. Onderwatergewicht (gram) en index voor blauwgevoeligheid van de rassen Aziza en Maritiema, in 1991geteeld met al of geen
extravoorjaarskalibemesting metpatent-danwelchloorkaliopROCRusthoeve.
kaliumgift

onderwatergewicht

blauwindex

basis
basis +300KjO patent
basis +300I^Ochloor

472
469
458

14.7
11.8
10.0

basis
basis +300I^Opatent
basis +300KjOchloor

441
430
423

10.9
8.5
6.2

Aziza

Maritiema

Kalibemesting

Bewaring

De bemesting metpatent- of chloorkali in het voorjaar bleek niet erg effectief voor het beoogde doel:
het terugdringen van grauwverkleuring na voorbakken. Wel was er effect op onderwatergewicht en
blauwgevoeligheid. Eenzelfde effect werd gevondendoor VanLoon en Houwing (1989). Chloorkali verlaagde zowel hetonderwatergewicht als deblauwgevoeligheid meer danpatentkali. Eenvoorbeeld van
dit effect isvoor de rassen Aziza enMaritiema weergegeven intabel4.

Het rasAgria heeft eengoede bakkleur enhet kan
worden bewaard bij een temperatuur die vergelijkbaar is metdievoor Bintje: ongeveer 6 °C.Derassen Aziza, Asterix en Maritiema hebben ookeen
goede bakkleur, maar om deze tijdens de bewaring
te handhaven, iseen iets hogere temperatuur nodig:
6-7 °Cvoor Maritiema en 7-8°Cvoor Aziza en Asterix.

De rassen Van Gogh, Benno Vrizo en Maritiema
waren in het algemeen wat blauwgevoeliger dan
Bintje. Op 'blauwgevoelige gronden' kunnen echter
alle rassen blauwgevoelig zijn. Bijgenoemde rassen
en gronden is hetaante bevelen omeendeelvan
de kalibemesting in hetvoorjaar te geven, bij voorkeur alschloorkali. Wel wordt aangeraden chloorkali
minimaal enkele weken voor hetpoten te gevenom
zoutschade te voorkomen. De aanbevolen dosis is
afhankelijk vande zwaarte vande grond; zie hiervoor de voorlichtingsadviezen.
Op zandgrond iserminder aanleiding voor een voorjaarskalibemesting, omdat de blauwgevoeligheid op
zandgrond in het algemeen gering is. Daarnaast is
op zandgrond de kans op zoutschade wat groter,
hoewel ingeen van deproeven schade werd gevonden. Hetpositieve effect van de voorjaarskalibemesting op grauwverkleuring was op zandgrond iets
sterker dan op kleigrond. Bij alle rassen wasde
grauwverkleuring sterker op zandgrond danop kleigrond.

De bakkleur van Morene, Van Gogh, Santé en Benno Vrizo iswatminder goed dandievande andere
rassen. Voor een acceptabele bakkleur moet de
bewaartemperatuur 7 à 8 °C zijn. Ondanks deze
hoge temperatuur is hetbij deze rassen bij langere
bewaring moeilijk om een goede bakkleur tehandhaven; zelenen zich daarom niet zogoed voor een erg
lange bewaring.

Verwerking
Het verwerkingsonderzoek heeft aangetoond dat het
voor het verkrijgen van een optimale friteskwaliteit
nodig en mogelijk is om bij de diverse rassen bepaalde fasen vande verwerking aante passen ten
opzichte vandestandaardcondities.
Voor deconcrete resultaten van ditonderzoek wordt
verwezen naar de verslaggeving die in samenwerking met het ATO-DLO heeft plaatsgevonden, zie
hiervoor de literatuurlijst.

11

Tabel5. Overzicht van de waardering van eigenschappen en aanpassing van teeltmaatregelen en bewaring van acht AM-resistente
rassentenopzichtevanhetrasBintje.GebaseerdopmeerdereMei-locatiesentweejarenonderzoek perras.
pootafstand
voorbehandeling

nettoopbrengst
gevoeligheid
>40mm >50mm rooibesch. blauw

Agria

meerwarmte

nauwer

hoger

hoger

hoger

lager

Morene

meerwarmte

nauwer

hoger

hoger

gelijk

gelijk

onderwater- stikstof- bewaartempegewicht
bemesting ratuurin°C
lager

lager

hoger

7-8

lager

VanGogh

gelijk

gelijk

hoger

hoger

hoger

hoger

hoger

lager/
gelijk

Santé

gelijk

gelijk

hoger

hoger

hoger

gelijk/
hoger

hoger

gelijk

BennoVrizo

gelijk

gelijk

lager

lager

hoger

hoger

hoger

gelijk

gelijk

hoger

7-8

7-8

Aziza

meerwarmte

gelijk

gelijk

hoger

Asterix

gelijk/
meerwarmte

gelijk

hoger

hoger

lager

lager/
gelijk

hoger

gelijk

gelijk

gelijk

hoger

hoger

hoger

hoger

Maritiema

Conclusie
Adviezen voor voorbehandeling van pootgoed,bemesting, oogst en bewaring blijken bij deAM-resistente rassen Agria, Morene, Van Gogh, Santé, Benno Vrizo, Aziza, Asterix en Maritiema opeenaantal
belangrijke punten te moeten worden aangepastten
opzichte van de adviezen die voor Bintje worden
gegeven. Deze aanpassingen zijn samengevat in
tabel5.
Een uitgebreid verslag vanhet hier beschrevenonderzoek zal worden weergegeven in een PAGVpublikatie: 'Optimalisering vande teelt, bewaring en
verwerking van nieuwe AM-resistente consumptieaardappelrassen'.

hoger

gelijk

7-8

6-7

Loon, CD. van en J.F.Houwing. Het effect van een chloorbemestjng op blauwgevoeligheid, onderwatergewicht, bakkwaliteit
en opbrengst van enkele consumptie-aardappelrassen. Jaarboek 1988/1989, PAGV-publikatie nr.49 (1989),p. 17-23.
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bewaring en verwerking van nieuwe AM-resistente consumptieaardappelrassen: Eindverslag voor de rassen Benno Vrizo en
Santé.ATOrapport 287(1992), 114p.

Veerman, A. en P.C.M, van Eijck. Optimalisering van de teelt,
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Revised government policy onthe control of potato
cyst nematode (PCN)in 1988required PCNresistant

varieties to be grown in short rotations. In Holland
'Bintje' is the most widely grown variety for the
French fry industry. Some PCN resistant varieties
showed potential for processing into French fries.
However, lack of knowledge concerning cultivation,
storage and processing prevented common acceptance of these varieties. A four-year investigation
included the varieties Agria, Morene, Van Gogh,
Sante, Benno Vrizo, Aziza, Asterix and Maritiema.
Parameters investigated wereyield and tubersize,

susceptibility to harvest damage and black spot, fry
colour and blackening of French fries after cooking.
Experiments were carried out in order to make recommendations regarding optimum seed preparation, plant spacing, nitrogen and potassium fertilisation, storage temperature and processing into French
fries. This paper reports on the investigations and
lists recommendations regarding the cultivation and
storage temperature for the varieties mentioned above.
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Geïntegreerde onkruidbestrijding inaardappelen
Integreated weed controlin potatoes
ing. J.K. Ridder en dr. ir.R.Y. van der Weide, PAGV

Inleiding

Proefopzetenuitvoering

In hetkader van deontwikkeling van een duurzamer
en minder milieubelastende landbouw moet ookbij
de onkruidbestrijding naar nieuwe wegen worden
gezocht. Omde inzet van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen is sinds eenaantal jarengewerkt aande ontwikkeling van geïntegreerde teeltsystemen. Ten behoeve van deze systemen isonder
andere gezocht naar duurzame onkruidbeheersingsen bestrijdingstechnieken, die ecologisch en economisch verantwoord zijn. Hiervoor is gezocht naar
doeltreffende enuitvoerbare methoden opbasisvan
mechanische technieken. Bij aardappelen kan een
mechanische bestrijding van onkruid plaats hebben
vanaf poten totsluiten vanhetgewas. Tijdens deze
periode worden de ruggen gefreesd of aangeaard,
zodat ook hierbij een mechanische onkruidbestrijding
wordt uitgevoerd. Voor een andere vorm van mechanische onkruidbestrijding vormt de rug daarbij
een gecompliceerde factor, waarop apparatuur zal
moeten worden aangepast.

Het onderzoek isopdevolgende locaties uitgevoerd
(zie onderstaand schema).

In het onderzoek is speciale aandacht geschonken
aan de ontwikkeling, de opbrengst en de kwaliteit
van aardappelen. In het onderzoek op dalgrond is
eveneens aandacht besteed aan factoren als stuiten nachtvorstgevoeligheid.

In hetonderzoek zijn eenpaar varianten vanrugopbouw in combinatie metmechanische onkruidbestrijding vergeleken metde praktijkmethode vanrugopbouw enchemische onkruidbestrijding voor hetdesbetreffende gebied. Hiervoor zijn de volgende werktuigen gebruikt: rijenfrezen, aanaarders, eggen en
hoekschoffels. Metname deeffectiviteit vande verschillende mechanische voor- ennaopkomst bestrijdingstechnieken metgenoemde werktuigen is nagegaan.

Resultaten
Lelystad
In 1990kwamen weinig onkruiden voor, zodat van
een aantal geplande bewerkingen werd afgezien. In
het gesloten gewas meteenlengte van60cmtrad
geen onkruidontwikkeling van betekenis op, mede
omdat hetweer endegrond ergdroog waren. Tussendeobjecten zijn tijdens degroei enhetafsterven
geen verschillen inloofontwikkeling waargenomen.

plaats

grondsoort

proefjaren

PAGV-bedrijf, Lelystad (PAGV)
ROC 't Kompas, Valthermond (KP)
ROC Rusthoeve, Colijnsplaat (RH)
OBS-bedrijf, Nagele
ROC Wijnandsrade, Wijnandsrade (WR)

klei
dalgrond
klei
zavel
loss

1990en 1991
1990,1991 en 1992
1991 en 1992
1992
1992
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Tabel6. De invloed van verschillende methoden van onkruidbestrijding op de opbrengst van consumptie-aardappelen (PAGV, 1990en
1991).
1990
object
A- rijenfrezen
naopkomst
B- rijenfrezen
vooropkomst
C- rijenfrezen+
hoekschoffels
D- praktijk

1991

tonper ha

%

ton per ha

%

65,6

102

58,1

96

66,0

102

59,2

98

67,2

104

59,4

98

64,5

100

60,6

100

2,0

T(0,05)=

Bij het afsterven van het loot eind augus-tus/begin
september vond kieming van muur plaats, waarbijtot
aan de oogst op 2 oktober vrij grote muurpollen
ontstonden. Overigens had dit voor de groei en
oogst van deaardappelen geen nadelige gevolgen.
De opbrengsten vertoonden geen statistisch betrouwbare verschillen (zie tabel 6).
Het jaar 1991 was begin mei regenrijk bij deopkomst. Deeerste bewerkingen konden paslaat worden uitgevoerd, zodat het object A, frezen na opkomst, te laat moest worden uitgevoerd. Opdat
moment was deopkomst vandeaardappelen volledig en hadden de grootste bladeren een doorsnee
van 3 tot 5 cm. Het aanfrezen gaf een volledige
bedekking van alle planten en een terugzetting in
ontwikkeling bijdit object. Hierdoor wasinde latere
ontwikkeling van de aardappelen het loof steeds
kleiner en later. Ook indeopbrengst kwam deze

2,0

achterstand tot uiting, waarbij 2,5tonof 4%minder
aardappelen werd geoogst dan bij het object D
(praktijk). De opbrengsten vande objecten B enC
waren eveneens lager dan van D(niet significant).

Valthermond
In 1990is er eerst lichte- en later zware nachtvorst
geweest. Hierdoor werd veel schade aanhetgewas
berokkend. Na de eerste nachten was er minder
schade bij het object praktijk (D)danbijde andere
objecten, maar nadelaatste nachten met temperaturen beneden -10° Copmaaiveldhoogte was ergeen
verschil meer enwashetloof tot eenhoogte van 5
cm boven degrond weggevroren. Na deze periodeis
er voldoende regen gevallen waardoor hetgewas vrij
vlot en behoorlijk kon herstellen.
Tegelijkertijd kiemden veel onkruiden die zich massaal ontwikkelden. De onderzoeksobjecten moesten

Tabel7. Deinvloed van verschillende methodenvan onkruidbestrijding op deopbrengst (uitbetalingsgewicht) van fabrieksaardappelen ('t
Kompas,1990.1991en1992).

ob eet

1990
ton per ia

ton per ha

%

ton per ha

%

107
93
110
90

57,9
58,5
53,8
56,8

102
103
95
100

100

56,8

100

intensief
extensief
poteninrogge
praktijk

56,2
57,0

99
101

56,4

100

31,3
27,3
32,4
26,5

proefgemiddelde

56,4

100

29,4

ABCD-

T(0,05)=

-

4,9

1992

1991

%

10,8

7,8
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opnieuw worden uitgevoerd. Dit gat goede resultaten; hetonkruid heeft bij geen vandeobjecten problemen opgeleverd. Nadeherstelperiode was tussen
de objecten geen verschil in ontwikkeling waar te
nemen.
De oogstresultaten waren ondanks de nachtvorst
zeer goed enzijn vermeld intabel 7. Deverschillen
zijn niet statistisch betrouwbaar.
In 1991 waser eveneens zware nachtvorst, waarbij
veel schade aanhetgewas is ontstaan. Bij alle objecten was hetgewastotop5cm hoogte afgevroren.
Voor hetonderzoek betekende ditdatdeonkruidbestrijding, netalsin 1990, weer moest worden opgevat omdat erook weer nieuw onkruid was gekiemd.
Tussen de objecten waren geen duidelijke verschillen in onkruidbezetting aante geven. De opbrengsten waren zeer laag alsgevolg vaneenslecht herstel nadenachtvorst', deverschillen tussen develdjes liepen sterk uiteen. De verschillen tussen de
objecten zijn mede hierdoor niet statistisch betrouwbaar.
In het proefjaar 1992was, evenals in 1991,één
object in rogge gepoot. Het onkruid en de rogge
waren zeer goed mechanisch te bestrijden. De indruk is dat de overgebleven onkruiden het gewas
ni^t hebben beïnvloed. De opbrengstverschillen in de
proef zijn niet statistisch betrouwbaar.

Colijnsplaat
Inbeidejaren kwamen deaardappelen rond halfmei

op en er ontstond een regelmatig gewas en geen
effecten van debestrijdingsobjecten indeloofontwikkeling. Het blad vande aardappelen van object A
had in 1991 bijde bewerking kort na opkomsteen
bladoppervlak tergrootte van een rijksdaalder. Doordat dit vrij grote blad wasondergewerkt bij hetfrezen, had object A aanvankelijk een achterstand in
ontwikkeling wateind juni echter niet meer zichtbaar
was.
De onkruidontwikkeling wasgering inde proef.Onkruiden die voorkwamen waren zwaluwtong, nachtschade en perzikkruid. De ontwikkeling van deze
onkruiden was vrij laat doordat het gewas laat afstierf. Deoogst wasinbeide jaren bovendien vroeg
zodat aangenomen mag worden dathetonkruid niet
van invloed is geweest op het gewas en deopbrengst. Tussen de objecten bestond geen duidelijk
verschil in onkruidbezetting. De verschillen inopbrengst tussen de objecten waren gering en niet
statistisch betrouwbaar (tabel 8).

Wijnandsrade
Op het perceel kwamen vrij veel oude muurplanten
en wattarwe-opslagplanten voor als gevolg van de
niet kerende grondbewerking. Door cultivateren,
spitten en de bewerking met rotorkopeg, werden
deze grote pollen niet vernietigd. Ookmet heteggen
en aanaarden bleven deze muurpollen volledig intact
en groeiden weer uit. Dit was een hinderlijke factorin
de proef zodat hierdoor besloten moest wordenom
indeobjecten A,Ben Deen bespuiting met diquat

Tabel8. De invloed van verschillende methoden van onkruidbestrijding op de opbrengst van consumptie-aardappelen in ton per ha
(Rusthoeve, 1991 en 1992).
1991

A- rijenfrezen
na opkomst
B- rijenfrezen
voor opkomst
C- rijenfrezen+
hoekschoffels
D- praktijk
T(0,05)=

16

1992

bruto

netto
>40 mm

bruto

netto
>40mm

58,0

39,7

68,5

62,1

59,6

36,0

64,2

58,8

64,0

36,4

59,1

54,6

55,6

38,2

60,9

54,9

14,0

9,1

14,3

14,4

Tabel9. De invloed van verschillende methoden van onkruidbestrijding op de opbrengst van consumptieaardappelen in ton per ha
(Wijnandsrade,1992).
object

bruto
totaal

netto
>40mm

A-

72,4

65,9

99

73,5

67,1

101

68,7

66,1

100

68,9

65,0

98

73,7

67,4

102

3,4

3.3

afeggen/aanaarden rond
opkomst

B-

aanaarden op volle hoogte
in 1x

C-

aanaarden gefaseerd +
hoekschoffels

C1- aanaarden gefaseerd +
triltand
D-

praktijk
T(0,05) =

uit tevoeren. In object Cwas hetom metgefaseerd
aanaarden het onkruid te onderdrukken. Naast de
muur kwam erindeobjecten Aen Bingeringe mate
duivekervel voor.
Tijdens de ontwikkeling vanhet gewas zijn er geen
verschillen in loofontwikkeling en grondbedekking
met groen loof tussen deobjecten waargenomen. In
het gewas kwamen wat muurpollen voor en verder
soms kleine kamille enzwaluwtong. Deze onkruiden
werden echter niet als schadelijk voor het gewas
ervaren. Tussen de objecten waren geen duidelijke
verschillen. De verschillen in opbrengst tussen de
objecten waren gering en niet statistisch betrouwbaar
(zie tabel 9).

Nagele
Aangezien ophetPAGV in1990 en 1991teweinig

onkruid voorkwam voor dit type onderzoek, ishet
onderzoek in 1992ophet OBS-bedrijf uitgevoerd.
Het afeggen van onkruid was noodzakelijk als bestrijding vanonkruid, metname bijdeobjecten Ben C
(zie tabel 10).Door regenval washet niet mogelijk
deze bewerking uitte voeren enis volstaan met de
opbouw vande definitieve rug.Ook de bewerking
met dehoekschoffels, dieindezelfde tijd zou worden
uitgevoerd, is om dezelfde reden niet uitgevoerd.
Tussen deobjecten waren inhetverloop van hetseizoen geen verschillen in gewasontwikkeling waarneembaar.
De objecten A en D hadden eenminimale onkruidontwikkeling inde loop vanhetseizoen, waarschijnlijk als gevolg vaneenbewerking metde rijenfrees
(object A) en eenvolveldsbespuiting (object D).Bij
de objecten BenCtrad veel hergroei van onkruiden
op en bovendien werd hetonkruid boven op derug

Tabel10. De invloed van verschillende methoden van onkruidbestrijding op de opbrengst van consumptie-aardappelen in ton per ha
(OBS, 1992).
object

bruto
totaal

netto
>40mm

A- rijenfrezen na opkomst/

83,3

70,7

102

77,5

68,7

99

78,0

68,1

99

77,1

68,9

100

7,9

7,3

afeggen en aanaarden
B- rijenfrezen voor opkomst
en afvlakken/aanaarden
C- rijenfrezen voor opkomst/
afeggen en schoffelen
D- rijenfrezen kort na
poten en Sencor vollevelds

T(0,05)=
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door het aanaarden niet afgedekt met grond. Het
gewas heeft hier waarschijnlijk weinig belemmering
in de groei van ondervonden maar het heeft zeker
tot ongewenste zaadvorming geleid.
De bewerkingen en oogstresultaten zijn vermeld in
tabel 10.

Discussie
Het onderzoek naar mechanische onkruidbestrijding
in aardappelen had tot doel aan te tonen of het mogelijk is om het gebruik van chemische middelen
weg te laten c.q. terug te dringen. Bovendien is onderzocht of er alternatieven van onkruidverdelging
beschikbaar zijn in combinatie met rugopbouw voor
de verschillende grondsoorten. De eisen hierbij zijn
dat het onkruid geen gewasconcurrentie oplevert, de
ruggen voldoende inhoud hebben en de opbrengst
niet lager uitvalt dan de gehanteerde praktijksystemen. De omstandigheden, waaronder het onderzoek
is uitgevoerd, waren in de proefjaren zeer verschillend. Er is gewerkt onder zeer droge omstandigheden, maar ook moesten er bewerkingen worden uitgevoerd wanneer het weer dit minder geschikt of
onmogelijk maakte. Het uitstellen van een bewerking
betekende dat het onkruid en/of gewas te groot werden en er op een andere wijze moest worden gewerkt. Zo is er bijvoorbeeld in de proef op het OBSbedrijf in 1992 wat onkruid blijven staan als gevolg
van het niet meer kunnen uitvoeren van een mechanische bewerking.
Om de onkruidbestrijding mechanisch uit te kunnen
voeren, moeten die momenten worden benut, die
gunstig zijn voor uitvoering. Het is duidelijk dat daardoor een grotere en doeltreffender inzet van de teler
wordt gevraagd om de teelt volgens deze methode
tot een goed einde te brengen in vergelijking met de
in de praktijk gevolgde methoden van chemische
bestrijding.
Het onderzoek heeft ook aangetoond dat er voor de
desbetreffende grondsoorten/proefplaatsen meerdere
mogelijkheden (werkwijze/apparatuur) zijn om een
goed resultaat te bereiken. Het onkruid is met de
gevolgde werkwijze even goed mechanisch te vernietigen als met behulp van chemische middelen. De
gevolgde geïntegreerde werkwijze heeft de op-
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brengst ten opzichte van de 'praktijk' niet beïnvloed,
met uitzondering van de proef in 1991 op het PAGVbedrijf, toen door regenachtig weer de bewerking na
opkomst van de aardappelen met de rijenfrees pas
laat kon worden uitgevoerd. Het ondergewerkte blad
was op dat moment te groot, zodat het gewas te
veel werd teruggezet en de statistisch betrouwbare
lagere opbrengst van dit object in dit proefjaar zeer
goed verklaart.
Op dalgrond is men beducht voor schade als gevolg
van nachtvorst. Het is op dit bodemtype dan ook
gebruikelijk om bewerkingen uit te stellen of te beperken als nachtvorst wordt verwacht. Het veel gevolgde systeem op dit bodemtype om de door de
pootmachine gevormde ruggen zo lang mogelijk
onberoerd te laten geeft ten aanzien van nachtvorst
de beste garantie. Het onkruid wordt hier bij de opkomst van de aardappelen chemisch bestreden,
terwijl de opkomst snel verloopt door een dunne
deklaag.
Uit het onderzoek op ROC 't Kompas is in 1990 en
1991 echter gebleken dat het, weliswaar bij zeer
strenge nachtvorst, weinig uitmaakt hoe er wordt
gewerkt. Wel lijkt het zinvol om vlak voor een nachtvorstperiode een bewerking uit te stellen. Geen van
de bewerkingen waren korter dan drie dagen voor de
nachtvorst uitgevoerd.

Samenvatting
In de jaren 1990, 1991 en 1992 werd onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden van geïntegreerde
onkruidbestrijding in aardappelen. Hiertoe is een
vergelijking gemaakt tussen de huidige praktijkmethode, inclusief het gebruik van chemische middelen,
en een aantal mechanische werkwijzen, die voor het
bepaalde teeltgebied in aanmerking zouden kunnen
komen. Het is in dit onderzoek gebleken dat het zeer
goed mogelijk is om op kleigrond onkruid zonder
chemische middelen te bestrijden. Tussen de gekozen systemen, naast de praktijk van rugopbouw kort
na het poten en een bespuiting met een bodemherbicide, bestond geen duidelijk verschil in onkruidbestrijding en knolopbrengst. Het is wel gebleken dat het
rijenfrezen na opkomst, juist wanneer de bladeren
een oppervlak groter dan een rijksdaalder hebben

bereikt, enige achterstand in gewasontwikkeling kan
geven en opbrengst kost.
Op dalgrond is hetzeer goed mogelijk geblekenom
het onkruid enderogge mechanisch infabrieksaardappelen te bestrijden. Zowel metintensief eggenen
schoffelen tegen kiemend onkruid alsmeteenmalig
schoffelen tegen watgroter onkruid washetonkruid
goed te bestrijden. Hetpoten in rogge als grondbedekking gevolgd door eggen en schoffelen is eveneens een bruikbaar systeem gebleken.
De overgebleven onkruidplanten alsmede de rogge
hebben degroei enontwikkeling vandeaardappelen
niet belemmerd. Tussendeobjecten isgeen verschil
gebleken in onkruidontwikkeling die van invloed is
geweest op de opbrengst.
Ook oplössgrondiseen vergelijking gemaakt tussen
een aantal werkwijzen zoals die daar gevolgd zouden kunnen worden. Hierbij zijn drie systemenvan
onkruidbestrijding/ rugopbouw vergeleken met de
praktijkmethode van kort voor opkomst de rug opbouwen metde aanaarder/rugvormer, gevolgd door
een volveldsbespuiting met twee bodemherbiciden.
Ook deze vergelijking heeft, hoewel alleen beproefd
in 1992,goede mogelijkheden laten zien vande
bewerkingen zonder gebruik vanchemische middelen. Welis inhetonderzoek oplössgrond gebleken
dat een kerende grondbewerking bij mechanische
onkruidbestrijding nodig is om het in de herfst en
winter ontwikkelde onkruid tevernietigen.
Het isuithetonderzoek duidelijk gebleken datslagvaardigheid van de teler voorop staat. Een tijdige
uitvoering kan veel onheil voorkomen, terwijl eveneens de keuze van het werktuig en een goede afstelling bijzonder belangrijk zijn. Het durven uitstellentot
een later tijdstip kaneenbewerking uitsparen, maar
kan ookproblemen mette groot onkruid inde hand
werken.
In dit onderzoek is in éénvande negen proeven,
waar sprake was van een telate toepassing doorde
weersomstandigheden, een statistisch betrouwbare
lagere opbrengst verkregen. Voor de overige proeven isergeen verschil inopbrengst gebleken tussen
de objecten.
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Summary
In 1990, 1991and1992the effects wereinvestigated
of integrated weed control inpotatoes. The practical
method used, in other words including the use of
chemicals, is compared with several methods of
mechanical weed control systems which canbe used
in that region oron that type ofsoil. The trials were
held on clay, loess and sandypeat soils.
The investigation demonstrated that mechanical
weed control can give thesame results aschemical
control. Itwas shown, however, that integrated weed
control demands alertness onthepart ofthe farmer.
Cultivationrequires more knowledge andgood timing
because thedevelopment ofweeds, theconditionof
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the soil and the weather have a major effect on the
results. It is easier to work with thepractical system,
including the use of chemicals.
Therewasno difference in cropdevelopment be-
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tween the mechanical weed control and the practical
method, including the use of chemicals. The tuber
yieldproduced no statistically significant differences.

Effect vanbraakgewassen opdeopbrengst van zetmeelaardappelen
The effectofset-asidewith greenmanureontheyieldofstarch potatoes
ing. K.H. Wijnholds,regionaalonderzoeker SIO

Inleiding
Om deoverschotten van met name granen inde EG
te beperken, waser een regeling ingesteld waarbij
de mogelijkheid werd geboden omdegrond tebetelen meteengroenbemestingsgewas. Devergoeding
(ƒ 1853,- perhain 1989) wasnauwelijks voldoende
om het verlies vanhet saldo vanhette vervangen
gewas te compenseren. Aangezien de vergoeding
niet hoger wasdanhetsaldo vanhet cultuurgewas
was er behoefte aan gegevens over neveneffecten
(zowel inpositieve alsinnegatieve zin) invruchtwisselingsverband omeenverantwoorde keuze te maken betreffende deelname aande regeling. Het opnemen vanbraak in hetbouwplan konopdriemanieren plaatsvinden:
1. Hetbraakjaar komt indeplaats vaneengewas;
de teeltfrequentie van deoverige gewassen wordt
niet beïnvloed.
2. Het braakjaar wordt aande rotatie toegevoegd;
de rotatiecyclus vande overige gewassen wordt
met eenjaar verlengd.
3. De rotatie wordt enige jaren onderbroken, zoals
het geval isbij houtteelt of meerdere jaren braak
achter elkaar.

Proefopzet
Gezien het nauwe bouwplan inde regio NoordoostNederland is gekozen om te onderzoeken wathet
effect is van een éénjarig groenbemestingsgewas
(braakgewas) op de volgteelt zetmeelaardappelen.
Tevens zijn enkele cultuurgewassen (zomertarween
erwten) en zwarte braak als referentie in de proef
opgenomen om een vergelijking te kunnen maken
tussen heteffect van hettevervangen gewas en het
groenbemestingsgewas.

Objecten
Groenbemestingsgewassen, gezaaid in
maart
* Gras, zaaizaadhoeveelheid 20kgperha, ras Tresor (laat doorschietend,diploid Engels raaigras)
* Rode klaver, zaaizaadhoeveelheid 12 kg perha,
ras Rotra (tetraploïd, vrij vroegtotvroeg bloeiend)
* Gele mosterd, zaaizaadhoeveelheid 15 kgper ha,
ras Emergo (vrij laat bloeiend)

Cultuurgewassen
* Erwten, zaaizaadhoeveelheid 160kg per ha, ras
Ascona
* Zomertarwe, zaaizaadhoeveelheid 160kgper ha,
ras Minaret
De groenbemestingsgewassen zijn ondergewerkt in
september. Vervolgens is het perceel ontsmet met
monam. Voorafgaand is rogge gezaaid om stuiven
en verlies van stikstof tijdens het winterseizoen te
voorkomen. Alstoetsgewas zijn zetmeelaardappelen
van het ras Astarte, verkerend in het witte puntjesstadium, gepoot indeeerste helft van april.
Omdat eenverschil iste verwachten inde optimale
stikstofbemesting nade teelt vaneen braakgewas,
zijn verschillende N-trappen (N1 t/m N5respectievelijk 0, 75,150. 225, 300 kgN perha) aangelegd.

Resultaten
1990
Uit de stikstofmonsters kwam duidelijk naar voren
dat de bodemvoorraad aan minerale stikstof inhet
voorjaar na klaver duidelijk hoger isdan nadeande-
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Tabel 11. N-voorraadvoor ennadeteelt bijtweeverschillende sükstoftrappenIn 1990.
gewas

tarwe
erwten
klaver
gras
mosterd
braak

voorraad23maart
laag
laag
0-30 cm
30-60 cm

17
23
33
19
24
23

4
4
7
5
7
11

re gewassen. Tevens was ernabraak duidelijk meer
stikstof aanwezig inde laag 30-60 cm minus maaiveld, hetgeen duidt op uitspoeling uit de bouwvoor
naar diepere lagen.
Een periode van nachtvorst eind mei heeft het gewas volledig doen afvriezen. Gewasbeoordelingenop
stand gaven een gunstig beeld voor devoorvruchten
gras, klaver enmosterd. Significante opbrengsteffecten (uitbetalingsgewicht) waren alsvolgt: mosterden
klaver gaven eenhogere opbrengst dantarwe, erwten enbraak. Mosterd gafeen hogere opbrengst dan
gras. Bij tarwe en gras wordt demaximale opbrengst
niet bereikt bijdehoogste N-trap. Bijerwten, klaver,
mosterd en braak is er eenoptimum inde stikstoftrappeVivan 75kgbijerwten en150kgbijdeoverige voorvruchten.
De volgorde vande voorvruchten naar stijgendgemiddeld uitbetalingsgewicht per gewas is als volgt:
tarwe, erwten, braak, gras, klaver, mosterd.

1991
Het stikstofaanbod na klaver, gras en mosterd lijkt
hoger, tot uitdrukking komend in een betere stand
van het gewas,bijgelijke N-trappen.
Als gevolg van nachtvorst op 12 september ishet
blad geheel afgevroren, zodat het gewas niet volledig heeft kunnen uitgroeien. Het uitbetalingsgewicht
na braak ishoger dan nagras, tarwe, klaver en erwten. Na gras en mosterd is het uitbetalingsgewicht
hoger danna erwten. Bij tarwe, braak enerwten is
een gift van 75kgNreeds optimaal, bijmosterd ligt
het optimum rondde150kgN.Bijklaver en gras ligt
het optimum tussen 75en 150 kgstikstof.
De volgorde vande voorvruchten naar stijgendgemiddeld uitbetalingsgewicht per gewas is als volgt:
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voorraad22oktober
laag
0-30 cm

ON

225 N

ON

38
37
39
46
43
40

46
43
70
49
47
42

7
7
9
8
8
8

laag
30-60 cm
225 N

12
16
17
14
15
12

erwten, klaver, tarwe, gras, mosterd, braak.

1992
Uit de stikstofmonsters kwam duidelijk naar voren
dat de bodemvoorraad aan minerale stikstof inhet
voorjaar na klaver en erwten duidelijk hoger is dan
na de andere gewassen. Het stikstofaanbod, tot
uitdrukking komend indestand van hetgewas, is na
klaver en gras hoger. Er zijn geen significante opbrengsteffecten als gevolg vande voorvruchten. Bij
klaver en mosterd ligt de optimale gift op150kgN
per ha, terwijl bijtarwe, gras enerwten de maximale
opbrengst nogniet wordt bereikt bijdehoogste stikstoftrap.
De volgorde vande voorvruchten naar stijgendgemiddeld uitbetalingsgewicht per gewas is als volgt:
erwten, tarwe, gras/mosterd,braak, klaver.
Uit tabel 13 komt naar voren dat na erwten de opbrengst lager isdan nabraak, gras, klaver enmosterd. Tevens isdeopbrengst natarwe lager dan na
klaver en mosterd. Ookis uit de tabel af te lezen,
hoe verschillend destikstofnawerking isvandeverschillende voorvruchten door het eerder bereiken van
de maximale opbrengst.
Ten aanzien vanverschillen in onderwatergewicht is
alleen de hoogste stikstoftrap lager dande overige
N-trappen. Een verschil als gevolg van verschil in
voorvrucht kon nietworden aangetoond.
Het gewas erwten geeft gemiddeld de laagste opbrengst, significant lager dangras, braak, klaver en
mosterd. Ook tarwe als voorvrucht blijft achter in
opbrengst ten opzichte van klaver en mosterd. De
verschillende voorvruchten voor aardappelen geven
ten aanzien van de verschillende stikstoftrappeneen

Tabel12. N-voorraadvoordeteelt1992.
voorraad30maart

gewas

0-30 cm
17
23
33
19
24
23

tarwe
erwten
klaver
gras
mosterd
braak

Tabel13. Veldgewicht in relatieve cijfers bij de verschillende stikstoftrappen en
1992.

voorvruchten gemiddeld over de jaren 1990, 1991 en

N-trappen
gewas

NO

N1

N2

N3

N4

tarwe
erwten
klaver
gras
mosterd
braak

79
83
97
88
91
84

95
96
102
102
100
103

101
98
109
104
114
104

101
96
105
103
105
105

107
102
107
114
110
109

gemiddeld

87

99

105

102

108

gemiddeld

97
95
104
102
104
101
100
42.3

L.S.D.N-trap= 4%.
L.S.D.object=6%.
L.S.D.N-trap*object =9%bijvergelijking bijdezelfdevoorvruchtenbijvergelijking bijdezelfde N-trap 8%.

Tabel14. Onderwatergewicht inrelatievecijfersbijdeverschillende stikstoftrappen overdejaren 1990,1991en1992.
N-trappen

NO

N1

N2

N3

N4

gemiddeld

101

101

101

100

98

480

L.S.D.stikstof = 2%.

variërend beeld, zoals blijkt uit figuur 1.Metbehulp
van regressie-analyse zijn curves berekend met de
volgende algemene vergelijking:
Uitbetalingsgewicht =
A-((B/ ( 1+(0.02761 *N-gift)))
De N-gift wordt hierbij uitgedrukt inkilogram stikstof

per hectare. Defactoren A enBzijn afhankelijkvan
de verschillende voorvruchten zoals die zijn aangegeven intabel16.
Bij klaver, erwten, braak en mosterd stijgt deopbrengst duidelijk toteen gift van 150 kgNperha.Bij
tarwe en gras stijgt deopbrengst totdemaximale gift
van 300 kg N per ha. Deze voorvruchten hebben
voor devertering van deorganische stof (stoppelen
stroresten) extra stikstof nodig.
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Tabel 15. Uitbetalir gsgewichtinrelatievecijfersoverdejaren 1990,1991en1992.

gewas

NO

N1

tarwe
erwten
klaver
gras
mosterd
braak

80
84
98
88
92
85

97
98
101
101
100
105

100

gemiddeld

N-trappen
N2

N3

N4

99
100
110
103
117
107

102
94
103
102
107
106

106
99
103
111
107
106

97
95
103
101
104
102

106

102

105

100:
53.4

gemiddeld

L.S.D.N-trap= 5%.
L.S.D.object= 6%.
L.S.D.N-trap*object =9%bijvergelijkingvandezelfdevoorvruchtenbijdezelfde N-trapeveneens9%.
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Figuur 1. Uitbetalingsgewicht vande verschillende voorvruchten en stikstoftrappen gemiddeld over dejaren 1990. 1991en1992.Curves
bepaaldmetbehulpvanregressie-analyse.
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Tabel16. FactorenAen Bzoalsbepaaldmetbehulpvanregressie-analyse.
factor

gewas

tarwe
erwten
klaver
gras
mosterd
braak

A

B

56.52
53.46
56.22
57.70
59.21
58.75

14.25
8.29
4.17
11.38
10.56
13.09

Discussie
Na drie jaren onderzoek komt duidelijk hetpositieve
effect naar voren van een groenbemestingsgewas
geteeld als braakgewas in vergelijking metde cultuurgewassen zomertarwe en erwten. Bij de tweezaadlobbige gewassen isdemeeropbrengst 10% en
17 %bij vervanging vanerwten door klaver respectievelijk mosterd bijeen stikstofgift van 150 kgN per
ha. Bij een stikstofgift van225 kg (meer dan optimaal naerwten) ishetverschil respectievelijk 9%en
13%voor klaver enmosterd. Bijde eenzaadlobbige
gewassen is er geen significante meeropbrengst te
bereiken bijvervanging vantarwe door gras. Bij
vervanging vantarwe door klaver is een besparing
op stikstof mogelijk van maximaal 150 kgN.Bijvervanging van erwten door gras zal 150 kg N meer
gegeven moeten worden dan hetoptimale naerwten
voor de maximale opbrengst die gemiddeld11%
hogeris.

of minder, afhankelijk vanhet te vervangen gewas
en hetintezaaien groenbemestingsgewas.
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Conclusies

Summary

Bij hetvervangen vandecultuurgewassen tarween
erwten door een braakgewas zijn duidelijk hogere
opbrengsten te bereiken. Naast de vergoeding voor
het braak te leggen areaal, kan gerekend worden
met een meeropbrengst, oplopend tot 17%en een
wijziging inde stikstofbemesting van 150 kg Nmeer

Set-aside with green manure results ina higher production ofstarch potatoes. Theyield increases bya
maximum of 17%whenpeas arereplaced byyellow
mustard. The nitrogen application must be adjusted
depending onwhich crop is replaced bygreen manure.
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Invloed van teeltvervroegingsmaatregelen opdeopbrengsten
kwaliteit vanzetmeelaardappelen
The effect of pre-sprouting and nitrogen supply on the yield and quality of starch
ing. K.H.Wijnholds, regionaal onderzoeker SIO

Inleiding
Bijdeteelt van late zetmeelaardappelen ishetna de
oogst vaak niet meer mogelijk om eengroenbemestingsgewas in te zaaien. Eerder oogsten van de
aardappelen kan zowel deopbrengst alsdekwaliteit
negatief beïnvloeden. Juist deze kwaliteit (onder
andere het gehalte suikers) wordt steeds belangrijker. Het gehalte aan suikers isvooral afhankelijk van
de rijpheid van deknollen. Desuikers gaan verloren
bij de zetmeelwinning. Het ontbreekt in de praktijk
aan gegevens over de invloed vande teeltvervroegingsmaatregelen voorkiemen en minder stikstof op
de mate van vervroeging vande oogst, het uitbetalingsgewicht enheteiwit- ensuikergehalte. Bij een
aantal rassen werd danook onderzoek gestart om
daarover meer informatietekrijgen.

Materiaalen methoden
Op de proefboerderijen 't Kompas en Kooyenburg
zijn proeven aangelegd in de jaren 1989, 1990 en
1991. Hierbij zijn de rassen Astarte, Belita, Karnico
(alleen in 1989op 't Kompas) en Elles gebruikt bij
twee wijzen vanvoorbehandeling vanhetpootgoed.
Het ging hierbij omvoorkiemen metgoed afgeharde
lichtkiemen encelbewaring metkiemen in hetzogenaamde 'witte puntjesstadium'. Op beide locaties zijn
vier stikstoftrappen aangelegd met niveaus van 80,
140, 140 +60en200+60kgNperhaop't Kompas en 100, 160, 220en160 + 60kgNperha op
Kooyenburg. De opbrengst is bepaald bij verschillende oogsttijdstippen, te weten half augustus, half
september en half oktober of eerder wanneer het
gewas rijpwas.
Omdat in1990opKooyenburg opdetweedegeplande rooitijd ( 12september) alle objecten reeds waren
afgestorven,isdederde rooitijd achterwege gelaten.
Tijdens het groeiseizoen werd regelmatig degrondbedekking met groen blad geschat, omeen indrukte
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potatoes

krijgen over de ontwikkeling van hetgewas indetijd.
Van de uiterste stikstoftrappen werden nade oogst
monsters genomen voor suiker- eneiwitgehaltebepaling. Vandelaatste oogst zijn ookmonsters geanalyseerd nabewaring tot half februari. Deanalysevan
deze monsters is uitgevoerd door het NIKO-TNO te
Groningen.

Resultatenendiscussie
A. Beschrijving
proefjaren

van de afzonderlijke

Verloop van de grondbedekking
1989
De opkomst endeverdere ontwikkeling verliepenerg
vlot. Duidelijk was desnellere opkomst van devoorgekiemde objecten; ook duidelijk was het langer
groen blijven vanhetloof van deniet voorgekiemde
aardappelen.Op't Kompas was bij hetrasBelitahet
loof begin september reeds volledig afgestorven en
op 5 oktober zijn als gevolg vannachtvorst de late
rassen vroegtijdig afgestorven. Op Kooyenburg
kwam het ras Belita onregelmatig op en stierf erg
vroeg af als gevolg vande droogte. In dit raskwamen bacteriezieke planten voor. Of dit naast het
vervroegd afsterven als gevolg vande droogte invloed heeft gehad op de opbrengst is twijfelachtig.
Tijdens hetgroeiseizoen kwam opKooyenburg in het
ras Elles duidelijk Rhizoctonia-aantasting voor inde
vorm van "knijpers".
1990
De opkomst endeverdere ontwikkeling verliepenerg
vlot, waarbij de voorgekiemde objecten duidelijk
vroeger waren. Op't Kompas hadden op 16 mei de
voorgekiemde objecten reeds5%meer grondbedekking. Helaas werd dit verschil door de nachtvorsten

eind mei volledig genivelleerd. Degewassen werden
hierdoor nogal verlaat, zodat eind september Astarte

en Elles nog60à 80% grondbedekking metgroen
loof hadden, afhankelijk vanhetniveau van de stik-

Tabel17. Relatieve opbrengsten bij de verschillende oogsttijden, gemiddelden per ras, N-trap en behandeling, gemiddelden per ras en
behandelingengemiddelden perras.
gem.
100=45.2ton/ha
ras

N-trap

behand.

01

02

03

1

V
C
V
C
V
C
V
C

93
84
90
78
86
77
88
76

112
109
111
107
112
105
113
105

120
115
123
124
124
120
124
123

Elles

2
3
4

Beiita

1

2
3
4

V
C
V
C
V
C
V

c

Beiitagemiddeld

Astarte

1

2
3
4

v
c
V

c
V

c
v
c

93
88
91
85
96
87
92
91

102
100
105
103
107
107
110
108

1

2
3
4
Karnicogemiddeld

behand.

90
80
86
79
90
73
88
75

111
106
111
103
113
101
111
102

V

c
v
c
V

c
V

c

96
94
103
93
98
87
106
92

01

02

03

89
79

112
106

123
120

105

93
88

106
105

109
106

101

89
77

112
103

123
116

103

63
59

101
92

117
114

91

99
97
101
97
106
101
105
103

101
102
106
103
115
108
114
110

117
112
122
115
127
117
124
119

106
99
106
99
110
97
108
99

/oorkiemen
celbewaring

59
63
64
63
62
59
67
52

gem.
ras

108
103
108
103
108
101
108
101

voorkiemen
celbewaring

Astartegemiddeld

Karnico

ras

N-trap
behand.

voorkiemen
celbewaring

Ellesgemiddeld

gem.

ras

103
114
121
115
117
115
127
111

86
91
96
90
92
87
100
85

voorkiemen
celbewaring
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stofbemesting. OpKooyenburg waren de gewassen
vandeniet voorgekiemde aardappelen langer groen.
Op 29augustus washetverschil in grondbedekking
met groen loof circa 12%bij Astarte en Elles.Het
ras Beiita was toen reeds volledig afgestorven.
1991
De opkomst endeverdere ontwikkeling verliepen erg
vlot. Op't Kompas kwamen devoorgekiemde objecten alopacht mei boven. Devoorgekiemde objecten
hadden inde periode totaanvolledige grondbedekking steeds een voorsprong van ongeveer 6 % in
grondbedekking. Op 12 september is nachtvorstschade opgetreden, zodat het gewas niet volledig
heeft kunnen uitgroeien. Op Kooyenburg was er
eveneens een groot verschil in opkomstsnelheid.Dit
kwam naar voren inhetopkomstpercentage dattussen deobjecten uiteen liep van 50tot80%. De gewassen vande niet voorgekiemde aardappelen bleven langer groen, vooral bij de rassen Astarte en
Elles. Hierbij wasergeen significant verschil tussen
de verschillende stikstoftrappen.

B. Opbrengstresultaten
Veldgewicht
Er zijn in de drie onderzoeksjaren geen opbrengstverschillen gemeten tussen de rassen. De hoogste
opbrengsten werden bereikt bij de hoogste stikstofgiften. Voorkiemen verhoogde in het algemeen de
opbrengst. Tot aan de laatste oogst bleef deopbrengst stijgen. Alleen bij het ras Belita steeg het
veldgewicht bij toenemende stikstofbemesting. Bij
alle rassen resulteerde voorkiemen, bij stikstofgiften
hoger dan N1,ineen gemiddeld hoger veldgewicht.
De late rassen produceerden tot aan de laatste
oogst; dit betekent datde opbrengstverschillen tussen detweede en derde oogst over dejaren heen
significant zijn. Bijvoorkiemen wasbijdelaagsteNtrap de opbrengst lager dan bijdeoverige N-trappen.
Bij celbewaring waser geen verschil tussen deNtrappen. Ten aanzien van de oogstmomenten en
stikstoftrappen kangeconcludeerd worden datbij de
laatste oogst (03)N1duidelijk te laag is als gevolg
van achterblijvende produktie tengevolge van vervroegde afsterving van het gewas.
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Onderwatergewicht
Het ras Elles hadgemiddeld een lager onderwatergewicht dan de andere rassen. Bij een stijgende
stikstofbemesting daalde hetonderwatergewicht.Het
onderwatergewicht was bij N1 hoger dan N2t/m N4
en wasbijN2hoger dan bij N4. Hetonderwatergewicht bleef stijgen tot aan oogstmoment twee.Het
onderwatergewicht reageerde bijhetras Elles sterker
negatief opstijging vande stikstofbemesting dan bij
de overige rassen. Voorkiemen gafbij hetras Elles
een significant hoger onderwatergewicht. Bijde andere rassen isdeze tendens eveneens aanwezig.Bij
de late rassen was het onderwatergewicht ophet
vroegste oogstmoment significant lager. Hetwelof
niet voorkiemen heeft nauwelijks invloed gehad op
het onderwatergewicht bij de verschillende stikstoftrappen. Alleen bijN4gafvoorkiemen een significant
hoger onderwatergewicht.
Uitbetalingsgewicht
Tussen de rassen en de stikstoftrappen waren er
gemiddeld geen significante verschillen. Voorkiemen
gaf gemiddeld een 7 % hoger uitbetalingsgewicht.
De stikstofreactie vande verschillende rassenwas
nogal uiteenlopend. Bij het ras Elles was deopbrengst bij N1 enN2praktisch gelijk enzelfs hoger
dan bij N3enN4.Bij Belita wasditjuist andersom
en bijAstarte had destikstofgift geen invloed. Voorkiemen hadbij Belita gemiddeld over de oogsttijden
geen effect, terwijl dit bij Astarte en Elles welhet
geval was. Het middenvroege ras Belita produceerde
tot half september, terwijl derassen Astarte enElles
tot half oktober produceerden. Voorkiemen gafbij de
N-trappen N2t/m N4eenhoger uitbetalingsgewicht
dan poten in het 'witte puntjesstadium'. Het niveau
van de stikstofbemesting had bij voorkiemen geen
invloed. Bij celbewaring en poten in het 'witte puntjesstadium' daalde het uitbetalingsgewicht bijtoenemende stikstofbemesting. Stikstofniveau N1 gafna
oogstmoment twee geen significante opbrengststijging meer. Opoogstmoment één gaf N1 de hoogste
opbrengst. Bijdelatere oogstmomenten was ergeen
verschil tussen de stikstoftrappen. Bij voorkiemen
was er nauwelijks produktie tussen oogst twee en
drie, terwijl ditbijcelbewaring duidelijk wel hetgeval
was. Het uitbetalingsgewicht van hetras Belita was

Tabel18. Onderwatergewicht bij de verschillende oogsttijden, gemiddelden per ras, N-trap en behandeling, gemiddelden per ras en
behandelingengemiddeldenperras.
gem.

gem.

ras

ras

N-trap

behand.

gem.

behand.
ras

N -trap

Elles

-

1

behand.

01

02

03

V

457

479

444

486
474

495

C

489

469

2

V

442

478

479

466

445

465

474

461

3

C
V

442

470

465

459

C

457

462

446

V

418
434

463

464

454

C

418

452

462

4
Elles gemiddeld

Beiita

1
2

-

3
4

Astarte

-

1

•
•
•

03

444
444

474

476

celbewaring

431

462

472

voorkiemen

476

485

478

celbewaring

476

492

486

V

483

487

484

485

483

494

488

488

V

474

486

480

480

C

473

490

483

482

V

474

486

473

478

C

480

493

484

486

V

473

482

475

477

C

468

490

490

V

483

491

482

486

475

495

494

488

2

V

470

492

483

482

469

485

481

479

3

C
V

466

483

485

478

c

482

476

473

V

459
464

482

476

c

453

483
477

475

468
voorkiemen

471

487

483

celbewaring

464

485

481

voorkiemen

446

482

474

celbewaring

443

467

469

4

1
2
3
4

V

456

505

499

487

c

450

490

486

475

V

431

484

463

459

c

430

466

463

453

V

442

473

470

462

c

438

457

469

455

V

454

465

463

461

c

415

454

457

Karnico gemiddeld

bij deoogst halverwege augustus hethoogst bij alle
stikstoftrappen en de verschillende voorbehandelingen van hetpootgoed, gevolgd door hetras Astarte.

460

483

C

Astarte gemiddeld

Karnico

02

voorkiemen

C

Beiita gemiddeld

ras
01

482

479

442
462

Het uitbetalingsgewicht van hetrasKarnico (ras met
een late knolzetting) was nog veel te laag. Hierbij
moet worden opgemerkt dat ditras slechts éénjaar
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Tabel19. Uitbetalingsgewichtinrelatievecijfersbijdeverschillendeoogsttijden,gemiddeldenperras,N-trapenbehandeling,gemiddelden
perrasenbehandeling engemiddeldenperras.
gem.
100=56.1 ton/ha
ras

N-trap

behand.

01

02

03

1

V
C
V
C
V
C
V
C

90
79
84
74
81
67
80
67

117
109
114
105
113
101
113
99

127
121
126
125
123
118
123
120

Elles

2
3
4
Ellesgemiddeld

Beiita

2
3
4

V
C
V
C
V
C
V
C

96
91
93
86
98
89
93
91

106
105
109
108
110
103
113
114

Beiitagemiddeld

Astarte

1

3
4

V
C
V

c
V

c
V

c

Astartegemiddeld

1

2
3
4
Karnicogemiddeld

V

c
V

c
V

c
V

c

94
82
87
80
90
71
87
72

116
112
118
107
116
103
115
103

104
106
108
106
116
111
115
116

121
118
125
118
131
118
126
120

55
59
56
54
56
53
63
43

105
99
106
91
94
83
104
88

112
119
118
112
117
114
124
106

gem.
ras

01

02

03

84
72

114
104

125
121

103

95
89

110
110

111
110

104

90
76

116
106

126
119

105

58
52

103
90

117
113

89

112
103
108
101
106
95
105
95

102
101
103
100
108
104
107
107

110
104
110
101
113
97
109
99

voorkiemen
celbewaring

in onderzoek heeft gelegen. Ten aanzien vande
oogstbaarheid in de praktijk moet geconcludeerd
worden dat derassen Elles en Karnico opditvroege
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behand.

voorkiemen
celbewaring

2

Karnico

ras

N-trap
behand.

voorkiemen
celbewaring
1

gem.

ras

91
92
93
86
91
83
97
79

voorkiemen
celbewaring

moment niet konden worden gerooid doordat de
knollen nogtevast aan hetloof zaten.
Tentijde vandeoogst inseptember gafbijde voor

Tabel20. Suikergehalte van deverschillende rassen direct nade oogst inoktober en nabewaring tothalf februari.
ras
V
Belita
Astarte
Elles
Karnico

gemiddeld
gemiddeld

N1
N4
N1
N4
N1
N4
N1
N4

suikergehalte
naooqst noktober
C
gem./
N-trap

0.52
0.49
0.88
0.84
0.79
0.73
0.89
0.86

0.55
0.52
0.86
0.83
0.79
0.69
0.96
0.58

0.75

0.72

N1
N4

0.53
0.50
0.87
0.83
0.79
0.71
0.93
0.72

gem./

V

ras
0.52
0.85
0.75
0.82

suikergehalte
nabewaring totfebruari
gem./
C
N-trap

1.22
1.06
1.02
0.94
1.52
1.47
1.20
1.15

1.14
1.09
1.02
1.01
1.49
1.44
1.13
1.21

1.20

1.19

1.18
1.07
1.02
0.97
1.50
1.46
1.17
1.18

gem./

ras
1.13
1.00
1.48
1.18

1.22
1.17

0.78
0.69

gekiemde objecten het ras Belita eenlager uitbetalingsgewicht dan de rassen Elles en Astarte. De
rooibaarheid wasbij de late rassen bij de voorgekiemde objecten duidelijk beter.
Bij de laatste oogst vanhalf oktober gaven de late
rassen Elles, Astarte en Karnico een duidelijk hoger
uitbetalingsgewicht danBelita. Voorkiemen bij deze
rassen betekende een duidelijke meeropbrengst.Het
niveau van de stikstofbemesting had slechts een
geringe invloed.

zijn de verschillen tussen de rassen Belita, Astarte
en Elles significant. Opvallend was degeringe toename van het suikergehalte bij het ras Astarte. De
ademhalingsverliezen, ditwil zeggen omzetting van
zetmeel insuikers dievervolgens worden verademd,
kunnen bij hetrasAstarte echter hoog zijn. Bij het
ras Belita gaf eenverhoging vande stikstofgifteen
daling van het suikerpercentage.

C. Verloop van het suiker- en eiwitpercentage

Belita had direct nadeoogst gemiddeld hethoogste
gehalte eiwit. Bij de hoogste stikstoftrap namhet
eiwitgehalte toe van 2.8%bijdelaagste trap tot 3.2
%. Celbewaring hadalleen bijhetrasBelita eenhoger eiwitgehalte tot gevolg bijzowel de hoogsteals
de laagste stikstoftrap. Na bewaring had Karnicoeen
lager eiwitgehalte dan Belita enAstarte. Hetgehalte
aan eiwit vanAstarte was hoger danvan Elles en
van Belita hoger dan van Astarte. Bij de hoogste
stikstoftrap washet eiwitgehalte hoger, respectievelijk 3.4%tenopzichte van2.9%. Bijhetras Belita
had celbewaring een hoger eiwitgehalte totgevolg.

Verwerking van de monsterbepalingen vande oogst
in oktober en na bewaring gaf het volgende beeld
voor de verschillende objecten.
Suikergehalte
Direct nadeoogst van half oktober was hetpercentage suiker van hetrasAstarte hoger dan vanElles
en Belita. Het ras Belita hadeensuikergehalte dat
lager wasdanvande overige rassen. De hoogste
stikstoftrap gaf tegen de verwachting in gemiddeld
een iets lager suikergehalte, respectievelijk 0.69ten
opzichte 0.78. Effecten van voorkiemen kwamen niet
tot uitdrukking in het suikergehalte. Bij Karnico en
Elles gaf bewaring indecelbijde hoogste stikstofbemesting, tegen de verwachting in,een verlaging
van het suikergehalte. Nabewaring tot half februari

Eiwitgehalte

Conclusies
Vervroeging door een lagere stikstofgift bood mogelijkheden totheteerder bereiken van eenvoldoende
uitbetalingsgewicht. Bezuinigen opstikstof resulteerde bijeen vroeg rasalsBelita bijoogst inseptember
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Tabel21. Eiwitgehaltevandeverschillende rassendirect nadeoogstinoktoberennabewaringtothalffebruari.
ras
V

Belita
Astarte
Elles
Karnico

gemiddeld
gemiddeld

N1
N4
N1
N4
N1
N4
N1
N4

eiwi
naooqstin oktober
C
gem./
N-trap

3.1
3.6
2.7
3.1
2.7
3.1
2.7
2.8

3.3
3.7
2.7
3.1
2.6
3.1
2.5
2.8

3.0

3.0

3.2
3.7
2.7
3.1
2.7
3.1
2.6
2.8

N1
N4

gem.'
ras
3.4
2.9
2.9
2.7

2.8
3.2

V

eiwit
nabewaring totfebruari
gem./
C
N-trap

3.2
3.8
2.9
3.5
2.8
3.3
2.7
3.1

3.4
3.8
3.0
3.5
2.8
3.4
2.6
3.0

3.2

3.2

3.3
3.8
3.0
3.5
2.8
3.3
2.6
3.0

gem.;
ras
3.5
3.2
3.1
2.8

2.9
3.4

echter in eenlagere opbrengst, zodat voor oogst in
september beter een later ras als Astarte of Elles
gekozen kan worden. Bij alle rassen resulteerde
voorkiemen ineengemiddeld hogere opbrengst.Afhankelijk van het geplande oogsttijdstip is met behulp van deresultaten vandit onderzoek een keuze
te maken wat betreft het gewenste ras,de behandeling ende stikstofbemesting. Bij de oogst in augustus gaf Belita, voorgekiemd en een stikstofgift
van 200kg Nperha,de hoogste opbrengst, direct
gevolgd door Astarte, voorgekiemd eneen stikstofgift
van 100kgNper ha. Bijoogst in september gaven
Astarte en Elles de hoogste opbrengsten bijgebruik
van voorgekiemd pootgoed en stikstofgiften tot160
kg Nperha.Bij oogst in oktober werd de hoogste
opbrengst bereikt bij het ras Elles; voorgekiemd en
een stikstofgift tot160 kgNperha. Het suikergehalte werd hoofdzakelijk bepaald door hetrasen nauwelijks door de rijpheid van het gewas. Bewaring van
rassen met een relatief hoog suikergehalte, betekende niet automatisch eenpartij meteen hoog suikergehalte infebruari (bijvoorbeeldAstarte). Het eiwitgehalte is afhankelijk van het ras en werd verhoogd
door verhoging vande stikstofgift.
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ferent. Pre-sprouting and reduced nitrogen with an
earlier kind of starchpotato results in a smaller crop.

Pre-sprouting gives a higher yield especially with the
later varieties.
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Het voorkomen vaninwendige kieming bij aardappelen door
teeltmaatregelen
The prevention ofinternal sprouting inpotatoes bycultivation measures
ing. P.M.T.M.Geelen, C.J.E. Crombach, ROCWijnandsradeenG.H.M. Klaessen, Koval b.v.

Inleiding
Tijdens debewaring vanaardappelen kaninwendige
kieming optreden. Ditbetreft kiemen diebinneninde
aardappelknol groeien. Het gaat om een ernstig
kwaliteitsgebrek datbijhetschillen van deaardappel
zichtbaar wordt.Zitdekiem dieper dan 5milimeterin
de knol, dan is deze niet meer geschikt voor de
verwerking. In aardappelen voor frites wordt geheel
geen inwendige kiem getolereerd. Vanaf 1985komt
inwendige kieming intoenemende mate alsprobleem
naar voren.Het treedt vooral opbijlangdurige bewaring. Naar verwachting is er eenrelatie methet uit
de kiemrust komen vandeknollen. Een correcte wijze van toediening van kiemremmingsmiddelen, dat
wil zeggen herhalingsbehandelingen dieworden uitgevoerd voordat de kieming op gang komt, iseen
eerste vereiste ominwendige kieming tevoorkomen.
Bekçnd is dat teeltmaatregelen van invloed zijn op
de kiemrust. Onderzocht is of door middel van
teeltmaatregelen ookhetal of niet optreden van inwendige kieming kanworden beïnvloed. Teeltmaatregelen zoals de bemesting, het oogsttijdstip en de
methode van loofdoding zijn inhetonderzoek betrokken. Ook isdeinvloed van depHende kalitoestand
van debodem nagegaan.

verkregen. Bovendien isopdrie tijdstippen geoogst,
waardoor eengrote variatie inafrijping ophetoogsttijdstip werd verkregen. In 1988 werden drie stikstofhoeveelheden gegeven: 160,240en 320kg N per
ha. In 1989werden vier stikstoftrappen aangelegd
van 0, 150,300 en 450 kg N per ha. Bovendien
werd bijdedrie laagste stikstofniveau's na knolaanleg eenextra gift van100kgNperha gegeven. In
deze proef werden op21 augustus ,7 septemberen
op 20 september aardappelen geoogst. In 1988 en
1990 is de invloed nagegaan van enkele loofdodingsmethoden. Naast doodspuiten werd de invloed
van loofklappen ende kombinatie vanbeide onderzocht. Deze zijn vergeleken met aardappelen die
onder natuurlijke omstandigheden waren afgerijpt.
Als vergelijking zijn in1990 ineennatuurlijk afrijpend
gewas vanaf 1 augustus om de week knollen geoogst. In totaal zes maal. De waarnemingen zijn
gedaan aan het ras Bintje. De aardappelen uitde
proeven zijn in de bewaarplaats van de Koval te
Ittervoort in netzakken tussen andere aardappelen
bewaard. Het kiemremmingsmiddel is zoals gebruikelijk bij de bewaring toegepast (vergast). Beoordeling vond plaats aanminimaal 50 knollen per veldje
half mei (wr 500,1988) ofhalf juni (overige proeven).

Resultaten
Materiaalen methoden
Van 1988 tot en met 1990is op de proefboerderij
Wijnandsrade op lössgrond onderzoek gedaan naar
de invloed vandeafrijping vanhet aardappelgewas
op het voorkomen van inwendige kieming. Op een
bestaand proefveld waarin drie pH-niveau's en drie
niveau's metkali zijn aangelegd, zijn in1988aardappelen geteeld. De pH-niveau's waren 5,1; 6,8en 7,4.
De KHCI-niveau's waren 11,14 en 19. In 1988 en
1989 is door middel van stikstoftrappenproeven de
afrijping beïnvloed. Door de stikstofgift in hoeveelheid entijdstip tevariëren, zijn verschillen in afrijping
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Invloed van de bemestingstoestand van
debodem
In 1988 isnagegaan ofdehoogte vandepHof van
de kalitoestand vande bodem invloed hadophet
voorkomen vaninwendige kieming. In meibleekhet
percentage inwendige kiem erg laag. Behalve het
voorkomen ervan is ookde mate waarin inwendige
kieming voorkwam, beoordeeld. Zowel depHals de
kalitoestand van debodem bleek niet van invloedop
het voorkomen van inwendige kieming. Ditgold ook

Tabel22. Invloedvandebemestingstoestandvandebodemophetvoorkomenvaninwendigeklemingin1988.
%bodembedekking
op 12/9

object

pH5.1
pH6.8
pH7.4

25
36
18

KHCI11
KHC114
KHC119

11
37
12

Tabel23. Invloedvan

gemiddeld%
inwendige

matig

licht

zwaar

dehoogtevandestikstofbemestingophetvoorkomenvaninwendigekiemingin1988.

%

object

bodembedekking12/9
N-gift

% inwendigekiem

160kg/ha
240kg/ha
320kg/ha

%gemiddeld
inwendige
kiem

%inwendigekiem
licht
1
1
2

1
1
1

9
25
45

zwaar

matig
1
2
1

2
0
1

gin september het gewas op alle objecten volledig
afgestorven. Een maand eerder hadden alle objecten
nog 85% bodembedekking behalve hetniet bemeste
object dattoen reeds ver afgerijpt was. Eenhogere
bemesting leidde tot een iets tragere afrijping. Er
kwam erg veel inwendige kieming voor. Ongeveerde
helft vande inwendige spruiten wasgroter dan1,5
cm. Despreiding binnen eenzelfde behandelingwas
erg groot. Erwas geen relatie metde snelheidvan
afsterven of de hoogte van de stikstofgift methet
voorkomen van inwendige kieming. Overbemesting
na knolaanleg leidde tot een iets langer groenblijvend gewas, maar had geen invloed ophetvoorko-

voor deernst van hetgebrek. Desnelheid vanafrijping werd niet betrouwbaar beïnvloed door de bemestingstoestand (zie tabel 22).

Invloedvandestikstofbemesting
Er kwam in1988weinig inwendige kiem voor. Er kon
geen invloed vandehoogte van de stikstofgift op het
voorkomen vaninwendige kiem worden vastgesteld.
Wel was er een duidelijke invloed van debemesting
op de mate van afrijping (tabel 23). In 1989 stierfhet
aardappelgewas vroeg afals gevolg van een aantastingdoor netschurft en verticillium. Hierdoor was be-

Tabel24. Invloedvandehoogtevandestikstofbemesting ophetvoorkomenvaninwendige kiemingin1989.
N-gift(kgperha)
voorjaar

0
150
300
450
0
150
300

naknolaanleg

%bodembedekking
op
22augustus

inwendige
kiem

100
100
100

3
4
10
16
8
13
20

26
28
21
24
22
30
18
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Tabel25. Invloedvanhetoogsttijdstipophetvoorkomenvaninwendige kiemingin1989.
oogstdatum

%inwendigekiem
24
25
24

21 augustus
7 september
20 september

Tabel26. Invloedvanhetoogsttijdstip bijnatuurlijkeafstervingopdeinwendigekiemingin1990.
oogstdatum

% bodembedekking
bijoogst

1 augustus
8 augustus
15augustus
21 augustus
28 augustus
2 september

%inwendige
kiem

45
30
20
8
1
0

32
28
28
32
28
28

kan hier geen conclusie aanworden verbonden.Te
meer daar in 1988deze ervaring niet werd opgedaan. Zieook tabel 27.

men van inwendige kieming (tabel 24).

Invloedtijdstipvanoogsten
In 1989 werden alle objecten uitde stikstofproef op
drie tijdstippen geoogst. Tussen de oogstdata kwamen geen verschillen in inwendige kieming voor. Er
was geen interactie met destikstofgift ofdesnelheid
van afrijping.
Ook in 1990 bleek datde mate vanafrijping bij natuurlijke afsterving niet van invloed was ophetvoorkomen van inwendige kieming. Zietabel25 en 26.

Conclusie
Uit de proeven blijkt geen duidelijke relatie tebestaan tussen de snelheid van afsterven en het het
voorkomen van inwendige kieming. Door middelvan
de bemesting, het oogsttijdstip of de methode van
loofdoding lijkt inwendige kieming niet te beïnvloeden.

Methode van loofdoding
In 1990 gafdoodspuiten minder inwendige kiemdan
de overige objecten. Omdat deze waarnemingen
slechts berusten op de resultaten van één monster

Samenvatting
De klachten over inwendige kieming bijlangdurige

Tabel27. Invloedvandewijzevanloofdoding ophetvoorkomenvaninwendigekiemingin 1988en1990.
% inwendigekieming
wijzevanloofdoding
loofklappen
loofklappen+daagsernadoodspuiten
doodspuiten
natuurlijkeafrijping
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1988

1990

10
11
11
10

34
34
18
32

bewaring nemen de laatste jaren sterk toe. Onderzocht is of door middel van teeltmaatregelen zoals
de bemestingstoestand van de bodem (pH en kalitoestand), de hoogte van de stikstofbemesting, de
methode van loofdoding en het tijdstip van oogsten
van invloed zijn op het optreden ervan. In de proeven kon geen relatie met deze teeltmaatregelen
worden aangetoond.

Summary
Complaints about internal sprouting in the case of
long-term storage have been considerably increasing
in thepast fewyears. It wasinvestigated whetherby
means of cultivation methods such as the fertilisation
of the soil (pH and potassium), the level of nitrogen
fertiliser,the method of haulm killing and the timing
of harvesting have an effect on the incidence of this
complaint. In the trialsno relationship couldbe found
with these cultivationmethods.
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Beïnvloeding van blauwgevoeligheid van consumptie-aardappelendoor middel van kalibemestingoplössgrond
The effect of nitrogen fertilisation on the susceptibility
loamy soil
ing. P.M.T.M.Geelen, ROC Wijnandsrade

Inleiding
In Zuidlimburgse consumptie-aardappelen komen
veel knollen met inwendige gebreken voor. Het betreft vooral onderhuidse verkleuringen en blauw.
Deze kwaliteitsgebreken kunnen ten dele worden
toegeschreven aan de problemen die optreden bij
het oogsten ophellende percelen. De blauwgevoeligheid is te beïnvloeden door middel van kali- en
chloorbemesting. Wellicht kan door middel van bemesting de kwaliteit van de lössaardappel positief
worden beïnvloed.
Er is nagegaan of de hoogte enhettijdstip vanbemesten met kali effect heeft op de blauwgevoeligheid, en of de soort meststof van invloed is.Het
onderzoek is uitgevoerd in samenwerking metde
KOVAL bv en het Landbouwkundig Bureau voor
Kalimeststoffen.

Materiaalenmethoden
Van 1986tot en met 1988 zijn op het ROC Wijnandsrade op lössgrond proeven uitgevoerd met het
ras Bintje. Deproeven zijn alsgewarde blokkenproef

of ware potatoes to blackening

on

in viervoud uitgevoerd.
In de proeven werd alsstandaard eenobject opgenomen, waarin de adviesbemesting met kali werd
gegeven zoals inhetgebied gebruikelijk is,namelijk
als chloorkali in de herfst (december) toegediend
(object A). In twee vande drie onderzoeksjaren is
deze adviesgift ookalsvoorjaarsgift gegeven, zowel
als chloorkali (object H)alsindevorm van patentkali
(object G).Zieooktabel 28.In deoverige objecten
werd steeds 500kg K 2 0 boven het advies bemest,
waarbij de advieshoeveelheid als chloorkali in de
herfst wasgegeven. Deze extra kali is gegevenals
chloorkali indeherfst (object B)of hetvoorjaar(object D)ofalspatentkali inhetvoorjaar (object C). In
twee objecten werd de voorjaarsgift gedeeld. Hier
werd vóór hetpoten 300 kgK 2 0 gegeven,eninjuni
over hetgewas nogeens 200kg K 2 0. Ditis zowel
met chloorkali (object F)alsmetpatentkali (objectE)
uitgevoerd. Daarnaast werd eenobject opgenomen,
waarin niet met kali isbemest (object O).
Alle overige teeltmaatregelen zijn uitgevoerd zoals
gebruikelijk in het gebied. De stikstofbemesting is
gegeven aande hand vandestikstofvoorraad in de
bodem. Enkele teelt- en perceefsgegevens zijn vermeld intabel29.

Tabel28. Deaangelegde objecten.

object KjO-gift perha

kalivorm

tijdstip

aanvullende
KjO-gift perha

kalivorm

tijdstip

O
A
G
H

0kg
advies
advies
advies

kali60
patentkali
kali60

herfst
voorjaar
voorjaar

B
C
D

advies
advies
advies

kali60
kali60
kali60

herfst
herfst
herfst

500 kg
500 kg
500 kg

kali60
patentkali
kali60

herfst
voorjaar
voorjaar

E
F

advies
advies

kali60
kali60

herfst
herfst

500 kg
500 kg

patentkali
kali60

gedeeld
gedeeld
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Tabel29. Gegevens overdegrond,bemestingenteeltwijzeindedrieproefjaren.
jaar
voorvrucht
groenbemestingsgewas
pootdatum
opkomstdatum
doodspuitdatum
rooidatum
pH-KHCIvanperceel
K-HCI vanperceel
Nbemesting(kg/ha;basis+overbemesting)
KjO adviesbemesting (kg/ha)

1987
suikerbieten

1986
wintertarwe
rogge
17/5
1/6
geen
6/10
6,5
15
120+100
160

1988
wintertarwe
rogge
29/4
12/5
9/9
3/10
7,1
15
156+108
300

28/4
20/5
8/9
1/10
7,2
13
120+135
300

proefjaren verschil voor tussen deobjecten. Overbemesting metkali over het gewas leidde, onafhankelijk van dekali-vorm, totheteerder in elkaar zakken
van hetgewas enveroorzaakte een geelverkleuring,
die echter vankorte duur was. Tussen de objecten
werden geen verschillen van betekenis in afrijping
geconstateerd. In 1986 stierf hetgewas vroeg af als
gevolg van de droge en warme zomermaanden.

Na de oogst zijn per veldje de bruto en nettoopbrengst, desortering enhetonderwatergewicht vastgesteld. De blauwgevoeligheid werd uitgedrukt in
een blauwindex enisper veldje bepaald aanhandgerooide aardappelen die volgens een standaardmethode zijn behandeld op een blauwschudder. Bij
een index van0-5worden aardappelen beschouwd
als niet totweinig blauwgevoelig, van 5-10 als weinig
tot matig blauwgevoelig. Een index van meer dan 10
kwam indeze proeven niet voor. Per veldje werd van
een monster hetgehalte aankali, stikstof en chloor
in de drogestof bepaald.

Bruto opbrengst en netto afleverbare opbrengst >35mmen>50mm
Vroege afsterving in 1986 haddatjaar een lageopbrengst (38tonperha)totgevolg. In deoverigejaren bedroeg de opbrengst respectievelijk 51.8en
56.3 tonperhectare. Ten opzichte van deadviesbemesting had, gemiddeld over dedrie proefjaren,een
afwijkende kalibemesting geen betrouwbare invloed
op debruto opbrengst. Tenopzichte vande adviesbemesting blijft deopbrengst wel iets achter indien

Resultaten
Gewasontwikkeling enafrijping
Inbeginontwikkeling kwam tijdens geen vande

Tabel30. Bruto-ennettoopbrengsten,hetonderwatergewicht endeblauwindexgemiddeldover 1986t/m1988.

object
O
A
B
C
D
E
F

gift

geenK20
adviesK20
500kgKjO extra
500kgl^O extra
500kgKjOextra
500kgK20extra
500kgKp extra

LSD(0,05)

kalivorm

K60
patent
K60
patent
K60

tijdstip

bruto
opbr.
ton/ha

netto
opbr.
>35mm
ton/ha

netto
opbr
>50mm
ton/ha

owg

gem.

1986

herfst
voorjaar
voorjaar
gedeeld
gedeeld

47.6
49.6
48.9
49.5
49.6
51.0
46.5

42.0
44.7
43.9
44.7
44.8
46.4
42.0

25.5
28.4
26.9
29.1
29.8
30.9
27.0

415
402
397
399
381
392
378

7.1
4.6
3.6
4.3
2.8
2.6
2.2

6.5
4.0
2.6
3.2
2.5
2.6
2.8

3.7
2.9
3.1
1.6
3.7
2.7
1.5

11.1
6.8
5.0
8.0
2.2
2.6
2.2

3.1

3.1

9

2.1

2.0

2.7

5.0

blauwindex
1987 1988
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Tabel31. Bruto-ennettoopbrengsten,hetonderwatergewicht endeblauwindex,gemiddeldover 1987en1988.

object

gift

A advies1^0
G adviesIC,0
H advies KjO

kalivorm
K60
patent
K60

tijdstip

bruto
opbr.
ton/ha

netto
opbr.
>35mm
ton/ha

herfst
voorjaar
voorjaar

54.4
52.7
51.2

48.8
47.8
47.0

4.1

4.1

LSD(0,05)

de kalibemesting geheel achterwege blijft ofwanneer
een gedeelte vandeoverbemesting indevormvan
chloorkali over hetgewas isgegeven (beide in 1986
wel betrouwbaar lager). Voor de netto opbrengst
groter dan 35 mm gold hetzelfde. Zie tabel 30.

netto
opbr.
>50mm
ton/ha
30.7
30.3
29.3

owg

gem.

blauwindex
1987

1988

394
402
401

4.8
6.0
6.5

2.9
3.3
3.6

6.8
8.7
9.4

12

2.9

2.7

5.0

blauwgevoelig. In 1986 en1988 kwamen significante
verschillen tussen deobjecten voor; in1987 niet.

Onderwatergewicht
Kali-overbemesting, gedeeltelijk over het gewas
gegeven, verlaagde hetonderwatergewicht. Ook een
aanvullende kali-gift indevorm vanchloorkali in het
voorjaar had hetzelfde effect. Geen kalibemesting
had een hoger onderwatergewicht tot gevolg.
Hét onderwatergewicht was in 1986 gemiddeld hoog
(412);in1987 en 1988was ditrespectievelijk 374en
398 gram.

Blauwgevoeligheid
In 1986 en 1987waren deaardappelen weinig

Gemiddeld over de drie jaren konalleen het effect
van een aanvullende kaligift, toepassing als K60,
gedeeltelijk over hetgewas gegeven significant worden aangetoond alsverbetering tenopzichte van de
adviesgift. Geen kalibemesting leidde toteenverhoging vandeblauwgevoeligheid.

Chemischesamenstelling vandeknollen
Gemiddeld over de drie onderzoeksjaren leidde het
achterwege laten van een kali- bemesting toteen
hoger drogestofgehalte (tabel 32). Bemesting met
chloorkali in het voorjaar (object D en F) leiddetot
een betrouwbaar lager gehalte aandrogestof. Overbemesting met patentkali gedeeltelijk over hetgewas
gegeven leidde tot een(net niet significante) verlaging van het drogestofgehalte.
Naarmate met meer kaliwas bemest, bleek meer

Tabel32.Gehalten aandrogestof ende gehalten aan kali, chloor enstikstof inde drogestof, gemiddeld over drie proefjaren (stikstof niet
bepaaldin1986).

%

%

%

K

Cl

N

tijdstip

droge
stof

inds

inds

in ds

herfst
voorjaar
voorjaar
gedeeld
gedeeld

23.5
22.6
22.3
22.3
21.8
22.1
21.6

1.54
1.66
1.74
1.81
1.82
1.90
1.80

0.15
0.20
0.23
0.23
0.34
0.22
0.40

1.76
1.75
1.72
1.77
1.82
1.78
1.74

0.6

0.07

0.05

0.06

object

gift

O geen KjO
A advies KjO
B 500kgK20extra
C 500kgK20extra
D 500kgKjO extra
E 500kgKjO extra
F 500kgKjOextra
LSD(0,05)
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kalivorm

K60
patent

K60
patent

K60

%

Tabel33.Gehaltenaandrogestof endegehaltenaankali,chloor enstikstof indedrogestof,gemiddeldover 1987en1988.

%
object

gift

kalivorm

A
G
H

adviesK20
adviesK20
advies KjO

K60
patent
K60

%

%

%

tijdstip

droge
stof

K
in ds

Cl
in ds

N
in ds

herfst
voorjaar
voorjaar

22.7
23.2
23.1

1.69
1.65
1.65

0.12
0.12
0.16

1.75
1.76
1.74

0.8

0.08

0.07

0.06

LSD(0,05)

kali in de drogestof aanwezig. Bij gelijke gift werd
meer kali inde knol opgenomen, indien deze in het
voorjaar gedeeltelijk over het gewas was gestrooidin
de vorm van patentkali (objectE).
Bemesting metchloorkali inhetvoorjaar, aldanniet
over het gewas, leidde tot een verhoging van het
choorgehalte inde drogestof.
Het gehalte aan stikstof in de drogestof (alleen in
1987 en 1988 bepaald) wasbijeen aanvullende kali
60 gift inhet voorjaar (object D)iets hoger dan bij de
overige objecten.

Discussie
Voor een vermindering vande blauwgevoeligheid is
een verhoging vande kali-bemesting noodzakelijk.
Het geven van deadviesgift inhetvoorjaar inplaats
van indeherfst, leidde indeze proeven niet tot een
betrouwbare beïnvloeding vande blauwgevoeligheid
(in tegenstelling tot die op klei- en zandgronden).
Zelfs niet indien chloorkali in hetvoorjaar werd toegepast. Ditlaatste had wel een (niet significant) lagere opbrengst totgevolg.
Een verhoogde kaligift leidde ookniet steeds tot het
gewenste resultaat. Eenextra kaligift inde herfst in
de vorm vanchloorkali, of een extra gift inhetvoorjaar indevorm vanpatentkali hadden geen duidelijk
effect opdeblauwgevoeligheid, deopbrengst ofhet
onderwatergewicht.
Een verhoogde kaligift leidde wel tot een verminderde blauwgevoeligheid indien deze als extra bemesting met choorkali inhet voorjaar werd gegeven. Deze extra gift leidde toteenverhoogde opnamevan
chloor door de knol. Hethadgeen effect opde opbrengst. Welwerd hetonderwatergewicht sterk verlaagd.

De verminderde blauwgevoeligheid konookworden
verkregen door eenextra bemesting metchloorkali,
waarbij een gedeelte van de kali over het gewas
werd gegeven. Ook dit leidde toteen verhoogdeopname vanchloor door de knol. Hethadechtereen
negatief effect op de opbrengst.
Door een extra bemesting met patentkali, waarbij
een gedeelte over hetgewas werd toegediend, werd
eveneens degevoeligheid voor blauw verlaagd, echter zonder datditten koste ging vande opbrengst.
De verminderde gevoeligheid ging hier samen met
een verhoogde kali-opname door de knol. Deverlaging vanhet onderwatergewicht bleef bij deze toepassing beperkt.
Omdat in de proeven patentkali als extra gift inhet
voorjaar geen effect had, is het aannemelijk dat de
positieve invloed opde blauwgevoeligheid hoofdzakelijk toe te schrijven valt aande patentkali diein
juni over het gewas isgegeven.

Conclusie
Vermindering vandeblauwgevoeligheid kanworden
verkregen door een aanvullende kaligift over het
gewas injuni tegeven indevorm vanpatentkali.De
opbrengst wordt hierdoor niet negatief beïnvloed.
Wel wordt het onderwatergewicht in geringe mate
verlaagd.
Een vergelijkbare beïnvloeding vande blauwgevoeligheid kan worden verkregen door een extra kaligift
voor het poten te geven in de vorm vanchloorkali.
Dit heeft echter eensterke verlaging vanhetonderwatergewicht totgevolg.
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Samenvatting

Summary

Gedurende drie jaar is onderzocht of door middel
van een aanpassing van dekalibemesting deblauwgevoeligheid van aardappelen op lóssgrond kan
worden beïnvloed. Zowel patentkali als chloorhoudende kali zijn vergeleken bijdeadviesbemestingen
bij een extra bemesting. Dekali iszowel indeherfst
als in hetvoorjaar gegeven. Ookwerd eengedeeltelijke bemesting over het gewas uitgevoerd. Naarmate met meer kali was bemest, was hetkaligehalte
van de knol hoger. Het choorgehalte van de knol
nam toebijeenbemesting metchloorhoudende kali
in hetvoorjaar. Hetonderwatergewicht endeblauwgevoeligheid werden verlaagd bijeen bemesting over
het gewas,ofeen verhoogde gift voor hetpoten met
chloorhoudende kali. Een gift over het gewas met
chloorhoudende kali leidde totopbrengstderving.Om
de blauwgevoeligheid te beperken, kan zonder het
onderwatergewicht veel te beïnvloeden, een aanvullende kalibemesting in de vorm van patentkali
over hetgewas worden gegeven.

Trials were held fora period of three years to see
whether adjustment of nitrogen fertilisation hasan
effect onthesusceptibility of ware potatoes toblackening onloamy soil. Both potash magnesia sulphate and chlorous potassium were compared inthe
case of the recommended fertilisation and extra
fertilisation. The potassium was applied in both
spring and autumn. Thecrop was alsogiven apartial
application offertiliser. Themore potassium thatwas
applied, the higher the potassium content of the
tuber.Thechlorine content ofthe tuber increased as
the result offertilisation using chlorous potassium in
spring. The underwater weight andthe susceptibility
toblackening were reduced in the caseoffertilisation
of thecrop, oranincreased application of chlorous
potassium before setting. An application ofchlorous
potassium tothecrop ledtoa reduction inyield. In
order tolimit the susceptibility toblackening, supplementary potassium can begiven in theform ofpotash magnesia sulphate applied to thecrop, without
having toomuch effect on the underwater weight.
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Bemesting vanaardappelen metdrijfmest in hetvoorjaar op
zandgrond
Fertilisation ofpotatoeswithslurryinspringandsandysoil
ing. P.M.T.M. Geelen, ROC Vredepeel

Doelvan hetonderzoek
Het zuidoostelijk zandgebied iswatdrijfmest betreft
een overschotgebied. Veel mest wordt in de akkerbouw afgezet. Het betreft vooral mestvarkensdrijfmest, maar daarnaast ook zeugendrijfmest. Laatstgenoemde mestsoort is door zijn lage drogestofgehalte teduur omover grotere afstanden te transporteren. Afzet in de akkerbouw betekent meestaldat
drijfmest bijde teelt van aardappelen wordt ingezet.
Om een optimale benutting teverkrijgen, zaldezein
het voorjaar worden aangewend. Ook rundveedrijfmest is in het gebied voor de akkerbouw beschikbaar. Wordt hiermee echter de toegelaten hoeveelheid fosfaat gegeven, danwordt teveel metstikstof
en chloor bemest. Nagegaan dient te worden welk
van de drie drijfmestsoorten het best kan worden
gebruikt voor debemesting vanconsumptieaardappelen inhetvoorjaar. Hetonderzoek is uitgevoerd in
samenwerking met Nestlé.

Opzetenuitvoering
Van 1988 totenmet1990 werden ophetROC Vredepeel proeven aangelegd met het ras Bintje, op
zandgrond met een Pw van55en een K-HCIvan11.
Inde proeven zijn drie soorten drijfmest vergeleken;

te weten rundveedrijfmest, zeugendrijfmest enmestvarkensdrijfmest. Demest is in het voorjaar aangewend en direct ingewerkt. Er is uitgegaan van een
gift van 125 kg P 2 0 5 perhectare gebaseerd op een
gemiddelde samenstelling. Dit betekent dat steeds
70 kubrundveedrijfmest, 35 kubzeugendrijfmest en
32 kubmestvarkensdrijfmest is gegeven. Per mestsoort werden vijf stikstoftrappen aangelegd; teweten
0, 50,100,150 en 200 kgNperha. De proeven zijn
als split plot in vier herhalingen aangelegd. Van de
gebruikte mest isachteraf desamenstelling bepaald.
Per veldje isde opbrengst, de sortering enhet onderwatergewicht bepaald.
Aan dehand van deze gegevens iseen bruto financiële opbrengst berekend volgens de uitbetaling,
zoals die door Nestlé in het gebied wordt gehanteerd. Deze isafhankelijk van het onderwatergewicht
enwordt als volgt bepaald:
uitbetalingsprijs=
owg.partij+0,3' (owg.partij-basis owg.)
* contractbasis owg.
prijs
Als basis-onderwatergewicht voor Bintje geldt een
waarde van 375.Als contractprijs isgerekendmet
ƒ 13,-per 100 kg. Bij een onderwatergewicht dat
lager is dan 355 gram vindt een dubbele korting
plaats.

Tabel34. Gegevens over uitgevoerde teeltmaatregelen.
1988

1989

1990

pootdatum
opkomst
voorvrucht
groenbemester

26 april
13 mei
wintergraan
rogge+30 kub
mestvarkensdrijfmest

27 april
19 mei
zomergerst

17april
13 mei
graan (stroafgevoerd)
gele mosterd+30 kub
mestvarkensdrijfmest

(0/30cm) in kg per ha
(0/60 cm) in kg per ha
toedieningdrijfmest
aanleg N-trappen
oogstdatum

23
33

33
47

18
65

21 april
11 mei
28 sept

13 maart
11 mei
6 sept.

4,12april
23 april
6 sept

N-voorraad

43

Tabel 35. Samenstelling van de in de proeven toegediende drijfmest en de daarmee gegeven hoeveelheid toegediende mineralen. De
gemiddelde samenstelling van debetreffende drijfmestsoort (uit: Handboek voor deakkerbouw 1989, PAGV).
mestsoort
d.s.

o.s

gem.samenstelling
1988
1989
1990

70kubrundveedrijfmest
69kub
69 kub
70 kub

95
82
89
89

60

gem.samenstelling
1988
1989
1990

35kubzeugendrijfmest
35 kub
35 kub
35 kub

55
28
28
64

35

gem.samenstelling
1988
1989
1990

30kubmestvarkensdrijfmest
32 kub
32 kub
30 kub

75
50
42
81

50

*
68
71

*

15
43

"
25
51

gehalter in g/kg
p
N
1^0
2o5

gegevenkg/ha
P
K20

Cl

N
308
338
380
350

126
145
173
154

385
441
421
357

210
90

126
124
122
150

126
39
56
133

126
136
154
137

46
45

196
154
164
226

117
74
58
120

204
192
186
198

51
54

4.4
4.9
5.5
5.0

1.8
2.1
2.5
2.2

5.5
6.4
6.1
5.1

3.0
1.3

3.6
3.5
3.5
4.3

3.6
1.1
1.6
3.8

3.6
3.9
4.4
3.9

1.3
1.3

6.5
4.8
5.1
7.5

3.9
2.3
1.8
4.0

6.8
6.0
5.8
6.6

1.7
1.7

*
*

*

*
*
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Het chloorgehalte van rundveedrijfmest ligt in het
algemeen twee maal zohoog alsvan mest van zeugen of mestvarkens. In de bijde proeven gebruikte
mest is het chloorgehalte alleen in 1988 bepaald.
Hierbij bleek het gehalte aanchloor in de rundveemest erg laag tezijn. Ookin mest, dieeen jaar eerder indeproeven werd gebruikt, bleek dithet geval.
Daar de mest alle jaren van dezelfde producent
kwam, is het aannemelijk dat alle jaren het gehalte
aan chloor gering isgeweest.
Bij navraag bleek dat op het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- enGewas onderzoek te Oosterbeekde
indruk bestond dathetchloorgehalte in rundveedrijfmest delaatste jaren lager was dan datwaar vanuit
wordt gegaan. Zij konden dit echter slechts staven
aandehand van een zeer beperkt aantal onderzochte monsters, omdat een choorbepaling niet standaard wordt uitgevoerd. Eris geen reden omaan te
nemen datdegebruikte mest niet representatiefzou
zijn.

Na deoogst isdehoeveelheid stikstof indebodem
bepaald. In 1989 werd in de knol het nitraatgehalte
per veldje bepaald; in 1990 perobject. Teeltmaatregelen werden uitgevoerd zoals inde praktijk gebruikelijk is. De belangrijkste gegevens zijn vermeld in
tabel 34.Gedurende het groeiseizoen van 1988 en
1989 werd drie maal, in 1990 zesmaal met25millimeter beregend.

Degebruiktedrijfmest
De zeugenmest bleek alleen in 1990 van eengoede
kwaliteit. Deoverige jaren washet drogestofgehalte
erg laag enhetfosfaatgehalte gering. Indevarkensdrijfmest varieerde hetfosfaat- enhetstikstofgehalte
sterk. Aanminerale stikstof (50% van detotaal aanwezige stikstof) is met de rundveedrijfmest gemiddeld 180kg gegeven, met mestvarkensdrijfmest 90
kg en met zeugendrijfmest 65kg(tabel 35).

Tabel 36. Hetpercentage bodembedekking metgroen loof opdeobjecten diealleen metdrijfmest waren bemest, engeen aanvulling met
kunstmeststikstof hadden gekregen.
object

rundveedrijfmest
zeugendrijfmest
mestvarkensdrijfmest
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1988
14/6

1989
20/6

1990
14/6

1988
18/8

1989
15/8

1990
15/8

1988
1/9

1989
24/8

1990
28/8

85
80
90

90
75
80

60
60
65

60
30
35

35
10
5

25
15
20

5
1
1

10
1
1

25
10
20

Resultaten
Hetgewas
In opkomst enbeginontwikkeling kwamen geen noemenswaardige verschillen tussen de objecten voor
(tabel 36). Het gebruik van zeugendrijfmest leiddetot
een iets tragere voorjaarsontwikkeling. De verschillen
tussen de stikstoftrappen werden in 1988begin juli
zichtbaar, in 1989 half juli, terwijl dat in 1990 pas
eindjuli hetgeval was. De velden zonder kunstmeststikstof tekenden zich weleerder af.Toepassingvan
rundveemest leidde tot het langer groen blijvenvan
het gewas. Hierin kwam tussen de twee andere
mestsoorten nauwelijks verschil voor. In 1989 verliep
de afrijping vandeaardappelen iets sneller dan inde
overige twee proefjaren. In 1988was de stikstofreactie van hetgewas sterker dan indeoverige jaren.Er
kwamen grote verschillen in afrijping voor tussende
verschillende stikstoftrappen.

in het voorjaar voor aanleg vande proef in de bodem aanwezig was. Deze objecten werden alleen
met stikstof uit drijfmest bemest. Bijhetgebruikvan
rundveedrijfmest blijft 10 kg N per ha meer achter.
Op de objecten waar een aanvullende stikstofgift van
100 kgNper haisgegeven,blijkt afhankelijk van het
jaar en dedrijfmestsoort tussen de0en 45% hiervan
nade oogst nog aanwezig inde bodem.

Opbrengst en onderwatergewicht

Stikstofvoorraad nadeoogst

Een bemesting met rundveedrijfmest leidde in alle
jaren toteen hogere opbrengst, zowel bruto alsnetto
entoteen hogere opbrengst aan grove knollen (tabel
38). Bij het gebruik van zeugendrijfmest wasde
opbrengst het laagste. Het verschil in opbrengst
wordt niet alleen veroorzaakt door een verschil in
stikstofaanbod. Metbehulp van eenkunstmest- stikstofgift konden deverschillen tussen de mestsoorten
niet worden opgeheven. Ookmetbetrekking tot het
onderwatergewicht kongeen interactie worden aangetoond tussen de drijfmestsoort ende hoogtevan
de kunstmeststikstofgift.

Na de oogst isdehoeveelheid stikstof indelaag060 cmbepaald indeobjecten die0en100 kgN per
ha met kunstmest kregen. In 1989 en 1990is ook
gemeten welk gedeelte hiervan inde bouwvoorzat.
Na deoogst zatinbeide jaren enbijbeide objecten
65% vandestikstof indebouwvoor (tabel 37).
Gemiddeld over de drie jaren bleef bij 0 kg kunstmeststikstof opdemetzeugendrijfmest en mestvarkensdrijfmest bemeste objecten respectievelijk 42 en
49 kgNperhainde bovenste 60cminde bodem
achter. Ditisgelijk aan of minder dan watgemiddeld

Het gebruik van rundveedrijfmest leidde weltot betrouwbaar lagere onderwatergewichten dan het gebruik vanvarkens- of zeugendrijfmest. In uitbetaling
per hectare leidde dit in 1990 niet tot verschillen
tussen de drie soorten drijfmest. Ook in1989 konden
geen verschillen worden aangetoond. In 1988 lijktde
toepassing van rundveedrijfmest beter dandievan
de andere mestsoorten. Deuitbetaling is hier echter
bepaald aande hand vanslechts éénmonster per
object voor hetonderwatergewicht, enisdaarom niet
statistisch te toetsen.

Tabel37. Destikstofvoorraad inde bodem infebruarivoor aanlegvan de proef endestikstofvoorraad inde bodem direct nadeoogstin
de laag 0-60 cm in kg per ha bij de drie drijfmestobjecten, gemeten op de objecten waar geen of waar 100 kg N per ha
aanvullendalskunstmest isgegeven.
jaar

zeugendrijfmest
0
100

•nestvarkensdrijfmest
100 kg N/ha

N-mineraal
februari

0

rundveedrijfmest
100

1988
1989
1990

33
47
65

34
63
76

38
81
121

31
45
49

31
55
82

30
52
64

32
52
110

gem.

48

58

80

42

56

49

65

0

45

Tabel38. Debrutoopbrengst intonper ha, hetonderwatergewicht endefinanciëleaardappelopbrengst inguldens perha,gemiddeldover
dedrieproefjaren.Derespectievelijke LSD(0,05)waardenbijvergelijking binneneendrijfmestsoort bedragen3,048en 400.
kunstmest
N-gift

rundveedrijfmest

0
50
100
150
200

58,7
61,7
63,1
65,0
64,0

brutokg-opbrengst
mestvarkensdrijfmest

zeugendrijfmest

rundveedrijfmest

49,0
52,4
54,6
58,0
58,3

374
382
378
378
373

51,2
55,9
57,5
58,9
58,3

onderwatergewicht
mestvarkenszeugendrijfmest
drijfmest

396
397
392
382
388

Nitraatgehalte
In 1989 en 1990 is indeknol hetnitraatgehaltebepaald ingram perkilogram verse knol (tabel 39).Bij
toepassing van rundveedrijfmest lag hetnitraatgehalte, gemiddeld over de stikstoftrappen beduidend
hoger dan bijdeoverige twee mestsoorten. Vooralin
1989 waren de nitraatgehalten bij toepassing van
rundveedrijfmest hoog. In 1990 was ditverschil veel
geringer.

Discussie
De inmest aanwezige stikstof kan worden onderverdeeld indrie fracties: deminerale fractie Nm, waarin
de stikstof voorkomt inde vorm vanammoniak; de
stikstof dieis ingebouwd in gemakkelijk aantastbare
organische stof (Ne)enstikstof dieis ingebouwd in
moeilijk aantastbare organische stof (Nr). Het gehalte
ammoniakale stikstof in rundveedrijfmest en mestvarkensdrijfmest is gelijk enbedraagt ongeveer 50procent. Voor zeugendrijfmest waarvan hetdrogestofgehalte laag is,isnaar verwachting hetaandeel Nm60
procent. Het aandeel Ne is bij rundveedrijfmest 25
procent enbijdeoverige drijfmestsoorten33 pro-

401
401
393
400
396

rundveedrijfmest

financiëleopbrengst
mestvarkens- zeugendrijfmest
drijfmest

6.070
6.720
6.740
6.930
6.590

5.820
6.370
6.520
6.340
6.460

cent; voor zeugendrijfmest is dit een aanname. Bij
maximaal een halve dag tussen aanwending en
inwerken kan 20%van deammoniakfractievervluchtigen. De fractie Ne komt gedurende het jaar van
aanwending vrij. Is in maart uitgereden, danis van
rundveedrijfmest 65%en van mestvarkensdrijfmest
en zeugendrijfmest 70% vande Ne-fractie voor de
plant beschikbaar. Vandetotaal indemest aanwezige stikstof isdusvoor hetaardappelgewas bijrundveedrijfmest 56%,voor mestvarkensdrijfmest 63% en
voor zeugendrijfmest 7 1 % beschikbaar. Volgens
deze berekeningen zou, gemiddeld over dedrie jaar
uit rundveedrijfmest 200 kg N per ha beschikbaar
zijn voor hetgewas enuitmestvarkensdrijfmest 105
kg N per ha;uit zeugendrijfmest wasdit 95 kg per
ha. De bodemvoorraad was gemiddeld 25 kg. Het
stikstofadvies voor aardappelen opzandgrond is 285
- 1,8*voorraad (in 0-30cm).Volgens deze berekeningswijze zou de optimale opbrengst bij rundveedrijfmest moeten worden bereikt bij eenkunstmestgift van 40 kg per ha,bij mestvarkensdrijfmest bij
140 kgperhaenbijzeugendrijfmest bijeengiftvan
145 kg per ha. In de proeven wordt het optimum
voor mestvarkensdrijfmest en zeugendrijfmest bij
deze giften goed bereikt. Bijrundveedrijfmest lag de
optimale gift inde proef 100kgNperhahoger (fi-

Tabel39. Nitraatgehaltenindeknolinppmbijdriedrijfmestsoorten mettoenemende kunstmestgiften,gemiddeldover 1989en1990.
kunstmestgift

0
50
100
150
200
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rundveedrijfmest

78
76
92
112
161

5.550
5.960
6.130
6.760
6.580

mestvarkensdrijfmest

35
50
62
85
117

zeugendrijfmest

52
46
58
90
117

tonperha

150
200
N uitkunstmest(kg/ha)

Figuur 2. Brutoopbrengsten bijdrie drijfmestsoortengemiddeld over 1988totenmet1990.

guur 2). Hieruit blijkt datdewerkingscoëfficiënt voor
stikstof voor rundveemest te hoog wordt ingeschat.
Een groter deel van deNedan wordt aangenomen,
komt blijkbaar pas later in het seizoen vrij. Dituit
zich ineenlaat afrijpend gewas enheeft invloedop
het nitraatgehalte vande knol alsmede opde hoeveelheid stikstof dienade oogst indebodem aanwezig is. Omdat de werkingscoëfficiënt van stikstof
uit rundveedrijfmest lijkt te worden onderschat,mag
worden aangenomen, datdeindeze mestsoort aanwezige hoeveelheid stikstof geen negatieve invloed
zal hebben opde financiële opbrengst vanaardappelen.
Het verschil in werkingscoëfficiënt verklaart niet
waarom bij toepassing van rundveedrijfmest een
hogere opbrengst wordt behaald danbijde andere
mestsoorten. Bijdeze andere mestsoorten wordtook
door extra toevoeging van kuntsmeststikstof dat
opbrengstniveau niet behaald. De oorzaak hiervoor
zou kunnen liggen indekalivoorziening. Volgenshet
geldende advies (bij KHCI van11)zoumet200 kg
K 2 0 perha moeten worden bemest. Bij bemesting
met rundveedrijfmest wordt hier ruim aan voldaan,bij
mestvarkensdrijfmest is het nauwelijks voldoende,
terwijl bijeen bemesting met zeugendrijfmest gemiddeld 60kgK 2 0 teweinig isgegeven. Deafvoermet
60 ton aardappelen bedraagt 300 kgK 2 0 per ha.
Voor fosfaat is hetgeldende advies 35kg P 2 0 5per

ha. Deze gift isinalle gevallen steeds gegeven.

Conclusie
In vergelijking methet gebruik vanvarkensdrijfmest
heeft detoepassing vanrundveedrijfmest niet geleid
tot een nadelige invloed op de uitbetalingsprijs per
hectare. De verlaging van hetonderwatergewichtdie
bij het gebruik van rundveedrijfmest optrad, wordt
goedgemaakt door een hogere opbrengst. Wel bleef
na de oogst meer stikstof achter in de bodem en
was het nitraatgehalte in de knol hoger. De werkingscoëfficiënt van stikstof in rundveedrijfmest lijkt
bij deteelt van aardappelen lager dan wordt aangenomen. Met zeugendrijfmest was de aanvoer van
kali te gering omin de behoefte vanhet gewas te
voorzien. Bijgebruik van 70kub rundveedrijfmest,35
kub zeugendrijfmest of 30kub mestvarkensdrijfmest
was een aanvullende gift van 150 kgNperhanodig
voor het behalen vande optimale opbrengst. Inde
financiële aardappelopbrengsten kwamen tussen de
drijfmestsoorten geen duidelijke verschillen voor.De
drie onderzochte drijfmestsoorten kunnen landbouwkundig gezien indebeproefde hoeveelheden zonder
problemen worden toegepast bij aanwending inhet
voorjaar voor de teelt van aardappelen.
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400

390
380

370.

150
200
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Figuur 3. Het onderwatergewicht bij drie drijfmestsoortengemiddeld over 1988toten met1990.

Samenvatting

Summary

Het aanbod van drijfmest noopt deakkerbouw omde
gebruikswaarde ervan nate gaan. In hoeveelheden
waarbij 125kg P 2 0 5 per hectare werd toegediend,
werden rundveedrijfmest, mestvarkensdrijfmest en
zeugendrijfmest in het voorjaar aan aardappelen
gegeven. Demetrundveedrijfmest bemeste aardappelen rijpten trager af,gaven de hoogste opbrengst,
maar het laagste onderwatergewicht. Na de oogst
bleef hier meer stikstof inde bodem achter dan bij
de overige mestsoorten. Deverschillen konden niet
alleen worden toegeschreven aan de hoeveelheid
stikstof in de mest. In de financiële aardappelopbrengsten kwam tussen de drijfmestobjecten geen
duidelijk verschil voor. Wellag het nitraatgehalte in
de knolbijgebruik van rundveedrijfmest iets hoger.

Theavailability ofslurry compels (hearable farmerto
investigate its usage value. In quantities of 125 kg
P205 per hectare, cattle slurry,pig slurry and sow
slurry were applied topotatoes inspring. The potatoes fertilised with cattle slurry were slower tomature, produced the highest yield, butthe lowestunderwater weight. After harvesting, more nitrogen remained in thesoil, however, in this case than withthe
other types of manure. Thedifferences could not
only be attributed to thequantity of nitrogen inthe
manure. Therewas little real difference tobe seenin
the financial yields ofthepotatoes inthe case ofthe
different slurry applications. Thenitrate content in the
tuber was clearly higher,however,when cattle slurry
was used.
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Tegengaan van YN-virusbesmetting inpootaardappelen
ControlofpotatovirusY^inseedpotatoes
ing. M. Tramper, ROC Rusthoeve en ing.J.G.N.Wander, PAGV

Inleiding
De bestrijding vanvirusziekten, die door bladluizen
worden overgebracht, is vangroot belang. Dit geldt
vooral voor het zuiden van Nederland omdat daar
bladluizen veelal vroeger en ingrotere getale voorkomen danelders in hetland. Voor de bestrijdingvan
bladrol kunnen hiertoe insekticiden worden aangewend. Besmetting met YN-virus kanworden tegengegaan door wekelijkse bespuitingen met15liter minerale olie per hectare. Dit kan alleen op deze wijze
omdat dit virus binnen enkele minuten kan worden
overgebracht endevirus-overbrengende luizen veelal te kort in een aardappelgewas verblijven omze
tijdig met insekticiden te kunnen doden. Door een
oliefilm op het gewas te houden, is het mogelijk
gebleken deverspreiding vanhetYN-virus met60à
70% te beperken. Uit PAGV-onderzoek is gebleken
dat eenzelfde effect kanworden behaald door een
combinatie van eenbepaald pyrethroïde en7,5 liter
minerale olie per hectare.
Omdat ernogal watbezwaren zijn tegen 15liter olie
per hectare ende teelt vanpootaardappelen inhet
zuidwesten van Nederland toeneemt, zijn er twee
proeven aangelegd om nategaan hoe de werkingis
van wekelijkse bespuitingen vaneenpyrethroïde in
combinatie met 7 liter minerale olie per hectare.
Deze combinatie heeft alsnevenvoordeel dater per
hectare minder actieve stof wordt gespoten.

Proefopzet en uitvoering
In 1991werden twee proeven (te Colijnsplaat en
Wolphaartsdijk) aangelegd. Deproefopzet wasin

beide proeven gelijk. In tabel 40 zijn de objecten
weergegeven.
De proeven werden aangelegd alsgewarde blokkenproef in zesvoud. Develdjes waren 10,5meter (14
rijen) breed en 2,75 meter (11 plantplaatsen) lang.
Als middelste van de 11 planten werd een secundair
YN-viruszieke plant gepoot, die diende voor een
zware infectiedruk. Aanbeide kanten hiervan stonden vijf planten. Tussen develdjes waren twee plantplaatsen niet gepoot om ongehinderd te kunnen
spuiten. Netto werden tien rijen geoogst endeknollen vandeeerste,detweede,dederde endevierde
plant aan weerszijden van de zieke plant werden
onderzocht opYN-virus. Per plant werden twee knollen maat 35/50 mmgeoogst; in totaal zijn dus 160
knollen per veldje onderzocht.
Bijdeproef teColijnsplaat werdop3april gepoot,bij
de proef te Wolphaartsdijk op2 april. Als pootgoed
werd gebruik gemaakt van Bintje SEmaat 28/35.De
olie en insekticiden werden gespoten meteen rugspuit in600 liter water perha. Deobjectbespuitingen
werden bij beide proeven steeds op dezelfde dag
uitgevoerd. Bij de eerste twee bespuitingen werd
abusievelijk 0,2 inplaats van 0,4liter pyrethroïdeper
ha gespoten. Op13mei,bij90%opkomst, vondde
eerste bespuiting plaats, op 17 juli de laatste; er
werd elf keer gespoten. Alle objecten werden tegen
bladrol gespoten op 13 mei(1,5 liter Metasystox-R
per ha) en op27 mei (0,5 kgPirimor 50 DGper ha).
In de proeven werd geen selectie uitgevoerd. Bij de
proef te Colijnsplaat werd op22juli voor de eerste
maal doodgespoten; bij de proef te Wolphaartsdijk
op 19juli.

Tabel40. Objecten.
A.
B.
C.
D.

7liter Schering 11Eolieperha
7liter Schering 11Eolieper ha+0,4liter pyrethroïde(Decis EC)perha
3liter Schering 11Eolieper ha+0,4liter pyrethroïde (Decis EC)perha
onbehandeld
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Tabel41. Percentage knollen besmet met

YN-virus.
proefplaats

object

A
B
C
D
LSD (a=0,05)

Colijnsplaat

Wolphaartsdijk

gemiddeld

11,3

2,8

7.1

5,6
7,5

1,4

3,5
5,3

20.8

3,0
3,8

12,3

4,7

2,1

2,5

Resultaten

Samenvatting

In tabel 41 zijn de resultaten vanhetonderzoek op
besmetting vande knollen metYN-virus weergegeven. Deze besmetting was bijdeproef teColijnsplaat
duidelijk hoger dan bij de proef te Wolphaartsdijk.
Gemiddeld blijkt dathettoepassen vanuitsluitend 7
liter olie perha(object A)circa 60% van deaantasting liet zien van onbehandeld. Door hier 0,4 liter
pyrethroïde per ha aantoe te voegen (object B),
werd het resultaat aanmerkelijk verbeterd. Verlaging
van de oliehoeveelheid naar 3 liter per ha,gecombineerd met een pyrethroïde (object C) verslechterde
dit resultaat, maar leek beter danalleen 7 liter olie
per ha.Bijde proef te Colijnsplaat hadden allebehandelingen eenwiskundig betrouwbaar lager viruspercentage dan onbehandeld (object D). Vande
behandelingen was object B(7liter olie perha+ 0,4
liter pyrethroïde perha) wiskundig betrouwbaar beter
dan object A (7 liter olie per ha).Vande proef te
Wolphaartsdijk was alleen object B betrouwbaar
beter dan onbehandeld.

Uit eerdere proeven isgebleken dat verspreidingvan
het YN-virus in pootaardappelen kanworden tegengegaan door toepassing van7liter minerale olieper
ha in combinatie met een pyrethroïde. Om na te
gaan of deze combinatie ooktoepasbaar is bij een
hogere bladluisdruk in Zuidwest-Nederland, iseen
tweetal proeven aangelegd waarin deze combinatie
is getoetst. Uitde proeven is gebleken datmet een
combinatie van 7 liter minerale olie per ha en0,4
liter pyrethroïde per ha,ten opzichte vanonbehandeld, eenreductie vanbesmetting methet YN-virus
van 70% haalbaaris.
Literatuur
s/N_,
Wander, J.G.N. Bestrijding Y'-virus
in poot-aardappelen.Resultatenvanhetlandbouwkundigonderzoek inZuidwest-Nederland, 1991, p.25-26.

Summary

Conclusie
Op basis van de proef te Colijnsplaat kan worden
geconcludeerd dateen wekelijkse gewasbehandeling
met 7 liter minerale olie perhaincombinatie met0,4
liter pyrethroïde perhaeen significant beter resultaat
geeft dan uitsluitend 7 liter minerale olie perha. Met
deze combinatie lijkt ten opzichte van onbehandeld
een reductie van de aantasting met YN-virus van
70% haalbaar. De combinatie van 3 liter minerale
olie peren0,4 liter pyrethroïde perhais niet beter
dan 7liter minerale olieper ha.
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Previous trials showed that thespread of thepotatoes virus Yncan be controlled in seed potatoesby
applying 7 litres of mineral oil in combination with
pyrethroid. Inorder tofind outwhether this combinationisalso suitable inthecaseofincreased levelsof
aphids insouth-west Holland, twotrials were carried
out in which this combination was put to thetest.
The trials showed that by using a combination of7
litres ofmineral oilper hectare +0.4I. ofpyrethroid
per hectare, a 70%reduction in infection by the
potato virus Yncanbeachieved in comparison with
non-treated seed potatoes.

Onderzoek naar bemonsteringsmethodiekinhet fabrieksaardappelgebied voor het witte aardappelcysteaaltje,Globodera
pallida Stone, 1973
Research into sampling methods in industrial potatoes for the white potato cyst
Globodera pallida Stone, 1973
ir.A.Mulder, HLB,ir.W.vanden Berg,PAGVening.J.Doornbos,NAKN.O.-Nederland

Inleiding

nematode

Materialenenmethoden

Door het vrijwel uitsluitende gebruik van aardappelrassen metresistentie tegen hetgele aardappelcysteaaltje Globodera rostochiensis is in de tachtiger
jaren de plaats vandit aaltje in hetfabrieksaardappelgebied vrijwel geheel ingenomen door het witte
aardappelcysteaaltje G.pallida (Mulder enVeninga,
1988). Door hetgeheel andere karakter vandit aaltje
en doordat de huidige, voor G. pallida resistente
aardappelrassen zich gedragen als 'slechte waard'
(eng. 'poor host') nemen lage populaties van G. pallida opdeze rassen toeen hoge populaties af (Mulder, 1988; Mulder et al., 1990). Hetgevolg isdat de
besmettingen met G.pallida eenveel regelmatiger
verspreidingspatroon over de percelen tonen dan
vroeger voor G.rostochiensishet gevalwas.

Wijzeenintensiteitvanbemonsteren
Zes percelen of perceelsgedeelten van2 hawerden
bemonsterd naar 24,6,3,2en1 monster(s) per ha.
Elk monster werd samengesteld uit 60 regelmatig
over de te bemonsteren oppervlakte verdeelde steken, zoals aangegeven inhetintabel 42 weergegeven bemonsteringsschema. Voor de bemonsteringen
zijn twee typen boren gebruikt; met één (de TBMboor) wordt grond midden uitdebouwvoor genomen
(totaal ± 250ccgrond), metdeandere wordt bouwvoordiep, 20-25cm (totaal ± 800 ccgrond) bemonsterd. Debemonsteringsintensiteit van drie monsters
per ha werd ook uitgevoerd met 120 steken per
monster.
De monstergrootten bedragen in dat geval ± 480
respectievelijk ± 1600 cc grond. De monstemame
vond opzodanige wijze plaats datbijde bouwvoordiepe ende ondiepe bemonstering de afzonderlijke
steken vannagenoeg dezelfde plaats werden genomen.

Doel van hetonderzoek ishet bepalen vandenauwkeurigheid van de schatting van de populatiedichtheidvan hetwitte aardappelcysteaaltje inafhankelijkheid van debemonsteringsintensiteit, hettijdstipvan
bemonsteren en het gebruik van een 5 cm lange
TBM-boor' ofeen20 cm lange boor.

Tabel42. Bemonsteringsschema.

me-

de

aantal
monsters
per 2 ha

A
B
C1
C2
D
E

48
12
6
6
4
2

tho-

oppervlakteper
monsterveld
brx I (m)
are
4,15
16,65
33,30
33,30
50,00
100,00

16,6 x 25
33,3x 50
33,3 x 100
33,3 x 100
50,0 x100
100 x100

opp. per
steek
in m2

6,9
27,5
55,8
27,5
83,3
156,3

afstandin m
tussen
looplijnen
steken
2,77
5,50
6,70
5,50
8,30
12,50

(6)
(6)
(5)
(6)
(6)
(8)

2,50
5,00
8,33
5,00
10,00
12,50

(10)
(10)
(12)
(20)
(10)
(8)

aantal
steken
per
monster

60
60
60
120
60
64

aantal
steken
per ha
1440

360
180
360
120
64
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Tabel43. Besmettingopbemonsterdeperceleninaantallencystenenlevenskrachtigeeierenenlarven per 100gramgrond,enhetaantal
eierenenlarvenpercyste,gemiddeldoverdemethodenAt/mE.
perceel

cystenper
100gramgrond

1
2
3
4
5
6

62,67
34,84
119,91
23,01
15,86
112,71

3052

6,29
40,32
4,74
36,69
40,28
27,82

gemiddeld

61,50

1092

26,01

eierenenlarven
per 100gramgrond

eierenen
larven/cyst

371
1158

527
756
688

volgens verwerkt tot aantallen cysten en levende
eieren enlarven per100 gramgrond.

Verwerkingvandemonsters
Nademonstername (inpapieren zakken) werdende
monsters inde namiddag/avond inde droogcelgebracht encirca 14dagen aande lucht gedroogd bij
± 20 °C.De luchtdroge monsters zijn gewogen en
vervolgens inhun geheel met een 'Schuiling-centrifuge en -opspoelkan' gespoeld. Na drogen en acetoneren vande spoelrest werden de cysten onder de
microscoop verder van organische materiaal gescheiden, verzameld en geteld.Voor de bepalingvan
hun levende inhoud worden de droge cysten gedurende één week bij 7 °C in leidingwater geweekt,
waarna de cysten in eenpotterbuis metenig water
voorzichtig worden stukgewreven (Huijsman, 1957).
Het water met denuvrijgekomen cyste-inhoud wordt
in eenbekerglas gespoeld enaangevuld tot 100cc.
Onder hetdoorblazen van lucht, waardoor deeieren
en larven 'random' over de oplossing worden verdeeld, worden (in duplo) deelmonsters van 10cc
genomen, waarin de levenskrachtige eieren en larven worden geteld. De verkregen data worden ver-

Resultaten
Verschillen in besmettingsniveau tussen
percelen
Het gemeten verschil tussen najaars- en voorjaarsbemonsteringen isklein enpraktisch niet van belang.
Met de 5 cm lange TBM-boor werden gemiddeld
meer cysten per100 gram grond gevonden dan met
de 20cm boor. Ook inditgeval waren deverschillen
gering enniet van praktisch belang.

Invloed van bemonsteringsintensiteit op
de nauwkeurigheid
De nauwkeurigheid van de bemonsteringen wordt
weergegeven als variatiecoëfficiënt van het ha-gemiddelde. Devariatiecoëfficiënten zijn berekendper

Tabel44. Debetrouwbaarheid vande monsteruitslag incystenpereenheidgrond,weergegeven alsvariatiecoëfficiënt van 1ha-gemiddeldenper methode,diepteentijdstipvanbemonsteren.

methode

A
B
C1
C2
D
E
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aantal
steken/
ha

totaal

najaar

variatiecoëfficiënten cysten
tijdstip
voorjaar

diepte
5 cm

20 cm

1440

5,8

3,3

5,6

3,0

7,3

360
180
360
120
64

12,7
13,0
19,7
22,7
26,7

10,6
12,6
11,6
13,3
20,6

16,2
15,1
22,3
32,2
36,7

13,4
11,4
22,1
23,1
26,6

13,6
14,7
18,7
25,3
31,9

Tabel 45. Debetrouwbaarheid vande monsteruitslag in levende eieren enlarven pereenheid grond, weergegeven als variatiecoëfficiënt
van 1ha-gemiddelden permethode,diepte en tijdstip van bemonsteren.

methode

A
B
C1
C2
D
E

aantal
steken/
ha
1440

360
180
360
120
64

totaal

variatiecoëfficiënten eierenen larven
tijdstip
najaar
voorjaar
5 cm

13,2
18,9
24,4
25,9
24,8
35,1

12,3
20,3
28,5
24,6
23,8
44,9

methode van bemonstering (A,B,C1, C2, D,en E),
en perdiepte en tijdstip vanbemonsteren, voorzowel het aantal cysten alshet aantal levende eieren
en larven per100 gram luchtdroge grond (Russellen
Bradley, 1958;Aitchison en Brown, 1969).
De regressielijnen infiguur 4en5zijn berekendmet
behulp van het directive fitcurve, 'optian: curve =
linear divided bylinear' (Payne etal, 1989).

15,4
24,2
28,2
33,9
30,7
32,1

9,4
20,0
28,2
25,7
29,6
39,2

S*;

18,3
22,7
28,9
32,0
25,8
32,0

en larven per

(1)

Hierbij isMethode C2 buiten deanalyse gehouden.

Variatiecoëfficiënt cysten per eenheid
grond
De variatiecoëfficiënt (VC) per methode vanbemonstering isvermeld intabel 44, onder dekolom totaal.
De VCloopt opvan 5,8bij1440 steken perha(methode A)tot26,7 bij64steken perha(methodeE).
De VC is in figuur 4A grafisch uitgezet tegen het
aantal steken perha. Aan deberekende regeressielijn in figuur 4A is te zien datde VCdaalt wanneer
meer steken perhaworden genomen, maar minder
snel naarmate meer steken worden genomen. De
VC neemt vanmethode E naar C1 met 13,7 %af,
waarvoor 116 extra steken perhanodig zijn. VanC1
naar A neemt de VC met 7,2 % af; hiervoor zijn
echter nog eens 1260 extra steken perhanodig.De
VC's zijn ook uitgesplitst naar de twee tijdstippen van
bemonsteren (tabel 44enfiguur 4B). Zowel invoor-

20 cm

als najaar nam deVCafbijtoename van hetaantal
steken. Bijalle zesmethoden wasdeVCinhet najaar lager danin het voorjaar. Tenslotte werden de
VC's nog uitgesplitst naar diepte van bemonstering
(tabel 44enfiguur 4C). Opvallend isdathetgebruik
van een 20cm lange boor geen duidelijk verbetering
geeft ten opzichte vande5 cm lange TBM-boor'

Variatiecoëfficiënt eieren
eenheidgrond
1

diepte

Ook bij het aantal eieren en larven per 100 gram
grond daalt deVCbijtoename van hetaantal steken
per ha (tabel 45 en figuur 5).Vanmethode E naar
C1 daalt deVCmet10,7 % (116 extra steken).Van
methode C1 naar A daalt deVCmet 11,2 % (1260
extra steken). Bijmethoden A,B,C2enDisde VC
in het najaar lager dan in het voorjaar, bij methode
C1 is deVCin najaar en voorjaar nagenoeg gelijk,
respectievelijk 28,5 en28,2. Alleen bijmethode Eis
de VCin hetvoorjaar duidelijk lager dan in het najaar. Afgezien van methode D en E is de VCbij
bemonstering metde5 cmlange TBM-boor steeds
lager dan bij bemonstering met een 20 cm lange
boor. Per methode van bemonstering ligt deVCvoor
het aantal eieren enlarven pereenheid grond steeds
hoger dan voor hetaantal cysten.

Discussie
Opvallend isdatdevariatiecoëfficiënt vanhetaantal
cysten envanhet aantal eieren en larven per eenheid grond bijmethode C2hoger isdan bijmethode
B, terwijl het aantal steken perha voor beide metho-
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Figuur 4. Effect van bemonsteringswijze/intensiteit op de betrouwbaarheid van de monsteruitslag in cysten per eenheid grond, weergegeven als de variatiecoëfficiënt.
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Figuur5. Effect van bemonsteringswijze/intensiteit op de betrouwbaarheid van de monsteruitslag in aantal eieren + larven per eenheid
grond,weergegevenalsdevariatiecoëfficiënt.
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den gelijk is.Hetaantal steken permonster was bij
methode C2120enbijde andere vijf methoden60.
Mogelijk is, als gevolg van de tweemaal zo grote
monsters, bij methode C2delaboratoriumfout groter
geweest.
Dat met de20cm lange boor de VC niet lager is dan
bij de5 cm lange TBM-boor kaneveneens veroorzaakt zijn doordat bijdelange boor dete verwerken
hoeveelheid grond per monster driemaal zo groot
was alsbijde korte boor. Eenandere oorzaak kan
zijn dat, inditonderzoek, denauwkeurigheid sterker
is bepaald door hetaantal steken dandoor dehoeveelheid verzamelde grond peroppervlakte-eenheid.
Een derde verklaring voor de goede resultaten verkregen metdeTBM-boor kanzijn datdeze boorzo
is geconstrueerd dat grond uit de middelste, meer
representatieve, lagen van de bouwvoor wordt verzameld.

De bepaling van het aantal levende eieren en
larven per eenheid grond is minder nauwkeurig
dan debepaling van hetaantal cysten. Ditisvooral hetgevolg vande grote spreiding in hetaantal
eieren en larven per cyste.

Samenvatting

De variatiecoëfficiënt vanhet aantal levenskrachtige
eieren en larven pereenheid grond blijkt aanzienlijk
groter dandevariatiecoëfficiënt vanhet aantal cysten. Dit verschil wordt veroorzaakt door de grote
spreiding in het aantal levenskrachtige eieren en
larven percyste. Muller (1988) kwam opgrondvan
resultaten van onderzoek naar bemonsteringstechniek voor bietencysteaaltjes in de aangrenzende
Duitse zandgebieden totgelijke bevindingen.
De gepresenteerde variatiecoëfficiënten zijn laag,
omdat deze gebaseerd zijn op1 hagemiddeldenen
per 60steken met de5 cm TBM-boor ongeveer500
gram grond werd verzameld enmetde20cm boor
ongeveer 1200gram grond. In het onderzoeksverslag HLB 93-1 wordt hierop uitgebreider ingegaan.

De nauwkeurigheid vandeschatting vandepopulatiedichtheid vanhet witte aardappelcysteaaltje werd
vastgesteld aan verzamelmonsters. bestaande uit 60
regelmatig verdeelde steken van 1/24, 1/6, 1/3,1/2
en 1ha,bij gebruik van een5cmlange 'TBM-boor'
(± 4cc)of een 20cmlange boor (± 13 cc), vooren
na het ploegen als hoofdgrondbewerking in respectievelijk najaar envoorjaar. Bemonsterd werdenzes
percelen ofperceelsgedeelten van 2 ha.
De onderzochte meetmethoden vertoonden geen
verschillen in gemeten besmettingsniveau. Voor
cysten is de betrouwbaarheid vande bemonstering
na de aardappeloogst (voor het diepploegen) groter
dan van de bemonstering na het diepploegen als
hoofdgrondbewerking. Bij toenemende bemonsteringsintensiteit neemt de nauwkeurigheid van de
bepaling toe; vooral vanaf 180 steken per ha(60
steken per1/3 ha)moeten echter steeds meer extra
steken worden genomen om de variatiecoëfficiënt
vandebepaling 1%verder te verlagen.
De bepaling van hetaantal levende eieren enlarven
per eenheid grond is minder nauwkeurig dande
bepaling van het aantal cysten. Dit is vooral het
gevolg van degrote spreiding inhetaantal eierenen
larven per cyste.

Conclusies
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Summary
The accuracy ofestimating thepopulation densityof
the white potato cyst nematode wasdeterminedon
thebasis ofcollected samples, consisting of60regularly distributed cores of 1/24, 1/6, 1/3, 1/2and 1 ha,
using a 5 cm long TBM-soilcore sampler (± 4cc) or
a 20cm long bore (± 13cc), before and after ploughing as the main soil tillage in autumn andspring
respectively. Tests were carried outon sixplots or
parts ofplots, covering2ha.
The testing methods investigated showed nodifferences in the measured level of infection. Where
cysts areconcerned, thereliability ofsampling after
thepotato harvest (before deepploughing) isgreater
than sampling after deep ploughing asthemain soil
tillage. Themore intensive the sampling, themore
accurate the determiniation. However, upwards of
180samplesperhain particular (60samplesper 1/3
ha), anincreasing number ofextra samples needsto
be taken in order to reduce thevariation coefficient
of this determinationbyafurther1%.
The determination ofthe number of viable eggs and
larvae per unit soil is less accurate than determing
the number ofcysts. Thisis largely duetothe wide
variationinthenumber ofviableeggs and larvaeper
cyst.
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Bieten
Onderzoek naar de mogelijkheden van stikstofrijentoediening
bijsuikerbieten van 1990-1992
ir.M.A. vanBeekening.P. Wilting, 1RS
Opkomst, opbrengst en kwaliteit, onkruidbezetting en stikstofhuishouding bij
deteelt van suikerbieten ineen bodembedekker van winterrogge op
wind- en watererosiegevoelige gronden
ir.CE. Westerdijk, PAGV
Grondbewerking voor suikerbieten op kleigronden
ir.J.P. vanderLinden, 1RS
Ontwikkeling van hetteeltbegeleidingssysteem voor suikerbieten,BETA
ir. W.A. Dekkers MSc. PAGV

Onderzoek naar demogelijkheden van stikstof-rijentoediening
bij suikerbieten van 1990-1992
Research intothepossibilities ofrow-application ofnitrogen insugarbeetfrom 1990-1992
ir. M.A. van der Beek en ing.P.Wilting,1RS

Inleiding
In navolging vanonderzoek enontwikkelingen in de
Scandinavische landen, metname in Finland, enin
aansluiting opeen vijftal IRS-proeven (1988-1990) is
in dejaren 1990-1992 eenonderzoek verricht naar
de mogelijkheden vanstikstofrijentoediening bij suikerbieten. Hetonderzoek bestond uit eenserievan
twaalf proeven. Tien proeven zijn uitgevoerd als
regionaal onderzoek door de Regionale Onderzoekcentra Rusthoeve, De Kandelaar, Prof.dr. J.M. van
Bemmelenhoeve enKollumerwaard in samenwerking
met het1RS. Daarnaast heeft het1RStwee identieke
proeven genomen in1991 en1992inhetPeelgebied
op stikstofrijke, humeuze zandgronden. De proeven
op de ROC's betreffen zavel- en kleigronden. Het
verslag behandelt de resultaten vandetwaalf proeven, waarbij tevens wordt gerefereerd aan deresultaten van heteerder genoemde IRS-onderzoek.

Doel
Het doel kan inhetkort worden geformuleerd als het
bestuderen van de mogelijkheden van stikstofrijentoediening bij suikerbieten. Nader geconcretiseerd
kunnen de volgende vraagstellingen worden onderscheiden:
- Gelden de overwegend positieve Scandinavische
resultaten ook onder Nederlandse omstandigheden?
- Hoeishetgesteld metdetechnische uitvoerbaarheid van kunstmestrijentoediening met de thans
beschikbare moderne apparatuur?
- Wat isdeinvloed van deze toedieningsmethodeop
de opbrengst- en kwaliteitsbepalende factoren bij
suikerbieten en hoe is het gesteld metde efficiëntie enbenutting vande kunstmest-stikstof?
- Kan deze methode een bijdrage leveren toteen
betere interne kwaliteit als er regelmatig forse
drijfmesthoeveelheden zijn aangewend?

58

- Heeft deze methode invloed op de hoeveelheid
stikstof, die na de oogst in het profiel (laag0-60
cm) achterblijft?
- Hoe ishetgesteld metderentabiliteit van stikstofrijentoediening.

Proefopzet, werkwijze en uitvoering
De proeven zijn aangelegd als2-factoriële blokkenproeven inviervoud met de toedieningstechnieken,in
casu breedwerpig en rijentoediening, ende stikstofgiften alsde onafhankelijke variabelen. De N-objecten bestonden uitde volgende vijf giften: Ox, 0,4x,
0,7x, 1,0x en 1,3x de geschatte N-optimaal gift op
basis van het Nmineraal-onderzoek in februari.Als
stikstofmeststof is gewerkt metKAS27%. Deafmeting vande veldjes bedroeg 9x25 m bruto, met als
netto demiddelste 3x20 m.
De rijentoediening is gerealiseerd meteen gecombineerde rijentoedienings-/precisiezaaimachine, merk
Tume. Dekunstmest is aanéénkant vanhet zaad
op circa 6 cm naast (horizontaal) en 6 cm dieper
(verticaal) dan het zaad in de grond gebracht. De
breedwerpige objecten zijn gezaaid met dezelfde
precisiezaaimachine. Bijdebreedwerpige toediening
is er naar gestreefd de kunstmest-stikstof enkele
weken voor het zaaien te geven c.q.vlak voor de
hoofdgrondbewerking en zaaibedbereiding op de
zandgronden.
Het plantaantal van deeindstand isvastgesteld door
6x10 meter-tellingen in het6-tot8-bladstadiumvan
de planten. Destikstofopname door hetgewas en de
opname-efficiëntie (recovery) zijn bepaald voor de
objecten Ox, 0,7xen1,0xN optimaalgift door middel
van een tussentijdse gewasbemonstering van2x4
meter rijlengte per herhaling in de tweede helftvan
augustus ofbegin september,
De N-benuttingsfactor door hetgewas, gedefinieerd

als de hoeveelheid opgenomen stikstof per eenheid
geproduceerde polsuiker, isafgeleid van dehoeveelheid stikstof inhetgewas bijdetussentijdse gewasbemonstering en de hoeveelheid geproduceerde
polsuiker (suikeropbrengst) bijdeeindoogst.
Vandedrie genoemde objecten zijn tevens N-mineraal-grondmonsters (lagen 0-30en 30-60 cm)genomen infebruari-maart, eindjuni-begin juli, detweede
helft vanaugustus-begin september endirect na de
eindoogst. Deeindoogst is uitgevoerd metzesrijige,
twee fasen-rooimachines. Denetto veldjes zijn in het
geheel gewogen. Pernetto veldje zijn vier monsters
van circa 20 bieten genomen ter bepaling vande
opbrengst- en kwaliteitsgegevens. De gewasanalyses bij de tussentijdse bemonstering en de bietanalyses bij de eindoogst zijn uitgevoerd door het
chemisch laboratorium van het 1RS.

Resultatenenconclusies
- Met degebruikte machines was detoedieningvan
kunstmest-stikstof in rijen, gecombineerd met het
precisiezaaien, zeer goedterealiseren.
- Stikstof-rijentoediening had geen tragere opkomst
noch eenlager plantaantal tot gevolg. Tijdensde
groeiperiode waren er nauwelijks of geen visuele
verschillen indegewassen waar te nemen tussen
de toedieningsmethoden. Tussen de stikstoftrappen bestonden in de meeste gevallen welmin of
meer duidelijk waarneembare visuele verschillen.
- Het suikergehalte bleek niet of nauwelijks te zijn
beïnvloed door de toedieningsmethode. Dit geldt
ook voor hetkaligehalte enhetnatriumgehalte van
de biet.
- Wat betreft de wortel- en suikeropbrengst is er
gemiddeld genomen bij deze proeven sprakevan
een zwakke, watvlakke stikstofreactie; tussen de
afzonderlijke proeven bestaan er in dit opzicht
echter aanzienlijke verschillen. Gelet op de suikeropbrengst konbijdeze proeven, meteen 30%
lagere stikstofgift worden volstaan voor beide toedieningsmethoden.
- De resultaten geven een duidelijke indicatie dat
stikstofrijenbemesting leidt tot een 3-5% hogere
suikeropbrengst, met name door de wat hogere
wortelopbrengst, indien er sprake isvaneensub-

stantiële behoefte aan kunstmest-stikstof en er
voor half april wordt gezaaid, dusbij eenvroege
zaai; lage temperaturen en een trage begingroei
versterkenditeffect. Inzo'n situatie ismet rijentoediening een 30%lagere stikstofgift zonder meer
mogelijk vergeleken metde breedwerpige toediening. Op een stikstofrijke grond,bijlater zaaienen
bij eenvlotte begingroei vanhetgewas door relatief hoge temperaturen nadeopkomst, resulteerde
rijentoediening echter niet in hogere opbrengsten,
ongeacht de grootte vandestikstofgift.
Het gehalte aana-aminostikstof nambij rijentoediening gemiddeld wat sterker toe vanaf stikstofgiften groter dan 70%van de geschatte N-optimaal-gift. Bijhogere dan degeschatte N-optimaalgift kandit eenlagere Wl-waarde van1-2 punten
tot gevolg hebben. Omdeze reden en omdat bij
rijentoediening met30% minder kunstmest-stikstof
kan worden volstaan, verdient het aanbeveling bij
deze methode niet meer dan 70%van degeschatte N-optimaal-gift te geven.
Bij éénvande proeven op stikstofrijke, humeuze
zandgrond was daarentegen het gehalte aan aaminostikstof lager bij rijentoediening, met als
gevolg een iets betere interne kwaliteit.
De opname-efficiëntie vandekunstmeststikstoflag
bij rijentoediening gemiddeld 10% hoger, zeer
waarschijnlijk door eenbetere beschikbaarheid en
een snellere opname van de stikstof tijdens de
begingroei. Per eenheid geproduceerde polsuiker
is bij rijentoediening door het gewas iets meer
stikstof opgenomen,watresulteerde ineen gemiddeld 0,10 hogere waarde voor de N-benuttingsfactor.
Wat betreft deresthoeveelheden N-mineraal na de
oogst bestonden er geen verschillen tussen de
toedieningsmethoden bijgemiddelde hoeveelheden
kleiner dan globaal 25kgperha. Bijgrotere resthoeveelheden, 30 kg en meer, werden met rijentoediening reducties verkregen van tenminste
25%.
De rentabiliteit van stikstof-rijentoediening, met als
criterium de te zaaien oppervlakten ter compensatie vande extra investeringskosten, wordt bepaald door de besparing op de kunstmestkosten
en desuikeropbrengst. Eenhogere opbrengstvan
enkele procenten verlaagt denoodzakelijke oppervlakte met globaal eenfactor vier. Uitsluitend op
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basis van het eerste is rijentoediening niet snel
rendabel, inclusief het opbrengstaspect daarentegenwel.

Samenvatting
In de jaren 1990-1992 is op 12 proefvelden onderzoek verricht naar de effecten van rijenbemesting
van stikstof op de opbrengst en interne kwaliteit van
suikerbieten. Twee proefvelden lagen op zandgrond,
de overige op zavel-of kleigrond.
Uit de resultaten blijkt dat op percelen met een substantiële behoefte aan kunstmest-stikstof de stikstofgift met rijentoediening circa 30% kan worden verlaagd in vergelijking met breedwerpige toediening.
Daarnaast kan met rijentoediening een 3-5% hogere
suikeropopbrengst worden behaald. Er zijn indicaties
dat deze positieve effecten vooral gelden indien er
sprake is van een trage begingroei, dus meestal bij
vroeg zaaien.
Op percelen met een geringe behoefte aan kunstmeststikstof zijn, vooral bij een vlotte begingroei, de
positieve effecten van rijentoediening gering of zelfs
afwezig.
Rijentoediening heeft vergeleken met breedwerpige
toediening nauwelijks of geen invloed op het suikergehalte en de gehalten aan kalium, natrium en aaminostikstof. Alleen bij hoge stikstofgiften neemt het
gehalte aan a-aminostikstof iets meer toe.
De opname-efficiëntie van de kunstmeststikstof is
met rijentoediening circa 10% hoger, waarschijnlijk
als gevolg van een betere beschikbaarheid en een
snellere opname tijdens de begingroei.
De hoeveelheid N-mineraal in de grond na de oogst
kan door rijentoediening, bij hoeveelheden van meer
dan 30 kg per ha, met tenminste 25%worden be
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perkt.

Summary
During the years 1990-1992, research was carried
out on 12experimental plots into the effects of rowfertilisation with nitrogen on the yield and internal
quality of sugarbeet. Twoexperimentalplots were on
sandy soil, therest on loam or claysoil.
The results showed that on plots with a substantial
need for fertiliser nitrogen, the application of nitrogen
in rows can be reduced by approximately 30% in
comparison with broadcast application. In addition a
3-5% higher sugar yield can be achieved by using
row-application. There are indications that these
positive effects particularly apply in cases of slow
initial growth, in other words usually with early sowing.
Onplots withalimited need for fertiliser nitrogen, the
positive effects of row-application are minimal or
even non-existent, particularly in the case of fast
initial growth.
In comparison with broadcast application, row-application has little or no effect on the sugar content and
thepotassium, sodium and a-amino nitrogen content.
Thea-amino nitrogen content increases slightly more
only in the case of high applications ofnitrogen.
The absorption efficiency of the fertiliser nitrogen is
approximately 10%higher with row-application, possibly as the result of better availability and faster
absorption during initial growth.
Thequantity of N-mineral in the soil after harvesting
can be limited by at least 25% with row-application,
in the case ofquantities over 30kgper hectare.

Opkomst, opbrengst en kwaliteit, onkruidbezetting en stikstofhuishouding bijdeteeltvansuikerbietenineen bodembedekker
van winterrogge op wind- en watererosie gevoelige gronden
Emergence, yield and quality, weed control and soil-nitrogen
cover crop on soils susceptible to erosion by wind or water
ir. CE. Westerdijk, PAGV

Inleiding
Opwind-enwatererosiegevoeligegronden(Veenkoloniën enLimburg) geeft een volleveldsgrondbewerking
of zaaibedbereiding een verhoogd risico voor de opkomstzekerheidenhetgerealiseerde plantaantal.Door
de ruime afstand tussen de traag ontwikkelende
bieteplantjes blijft het gewas inapril enmei langopen,
waardoordebodemgevoeligblijftvoorerosie.Winden
regenhebbenvrijspel,gronddeeltjeswaaienofspoelen
wegmetinregelmatigvoorkomendegevallenmedeneming van het bietezaad en zelfs kiemplanten, waarna
men noodgedwongen opnieuw moet inzaaien. Dit
betekent een fors produktieverlies en extra kosten.
Inhetvoorjaar moetdegrondbeschermdwordentegen
.wind enwater. Datismogelijk door inhetnajaareen
groenbemestingsgewastezaaien.Windenwater hebbendanveelmindervatopdegrond.Deoverwinterendeonkruidenwordennietbestredendooreengrondbeweging, maar inhetvoorjaar samen met het groenbemestingsgewasdoodgespoten.Inzaaivan suikerbieten
indestoppel van een groenbemestingsgewas is met
debestaandedoorzaaimachinesnietzonderproblemen,
waardoor de opkomst slechter is en de opbrengst
achterblijft.
Demeest bedrijfszekere methode voor het voorkomen
vanwind-enwatererosie ishetinzaaienvanwinterrogge in het najaar. Tevens wordt door de rogge in de
winter stikstof vastgelegd,die later mogelijkweer voor
de suikerbieten beschikbaar komt. Het tijdstip waarop
deroggewordtdoodgespoten,isvanbelanginverband
metdeonkruiddruk enhet momentwaarop devastgelegdestikstofweervrijkomt.Bijdebestaandedoorzaaimachineskunnenproblemenvoorkomenomsuikerbieten goed door derogge tezaaien. Een zaairijenfrees
kan hiervoor een oplossing bieden.
Het doel van dit onderzoek is teelttechnieken te
ontwikkelendiewind- enwatererosie toteen minimum

of sugar-beet sown in a winter rye

beperken, maar zorg dragen voor een goede, zekere
opkomst en een goede bestrijding van onkruid. Door
vermindering van wind- en watererosie neemt het
teeltrisico af, kaneenhogere produktie per hectare
behaaldworden enzalerminder overgezaaid hoeven
te worden.

Werkwijze
De zaairijenfrees freest alleen derij waarin gezaaid
wordttoteenbreedtevan± 5cmentoteen instelbare
diepte. Hierdoor wordt een goed zaaibed in de rij
verkregen. Dezaai-afstand inderijwas18cm.Het
stikstofverloop werd bekeken door middel van grondmonsters infebruari, bijzaai van debieten, eind mei,
injuli,inaugustus enbijdeeindoogst,waarbijde lagen
0-30,30-60en60-90 cmapartbemonsterdwerden.De
onkruidbezetting werddoor middel vanvensters inhet
gewas,waarin nul,één,tweeendrie keer methetlage
doseringen systeem gespotenwas,waargenomen. De
opkomstwerdvastgelegddooropkomsttellingen;bijde
oogst werd hetaanwezige aantal planten geteld.
De proef lagopVredepeel enWijnandsrade met de
volgende objecten:
A. Herfstinzaai rogge,zaairijenfrees,februaridoodspuiten.
B. Herfstinzaai rogge,zaairijenfrees, maartdoodspuiten.
C. Herfstinzaai rogge, doorzaaimachine, februari
doodspuiten.
D. Herfstinzaai rogge,doorzaaimachine, maart doodspuiten.
E. Praktijk-grondbewerking voor niet-hellendperceel,
zaairijenfrees.
F. Praktijk-grondbewerking voor niet-hellend perceel,
doorzaaimachine.
Tussen debeide doodspuitmomenten lag gemiddeld
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Tabel46. Plantaantalrond50% opkomstdatumengerealiseerdaantalplanten( 1000)perhabijdeoogstgemiddeldover 1990en 1991 en
rondopkomstenoogstin1992.
object

eind april
1990+1991
1992

rogge,frees,febr.dood
rogge,frees,mrt.dood
rogge,doorz..febr.dood
rogge,doorz.,mrt.dood
praktijk,zaairijenfrees
praktijk,doorzaaimachine

46
32
25
15
40
29

46
51
61
59
32
61

drie weken waardoor dit soms in dezelfde maand
gebeurde,voordeonderscheidbaarheid isevenwelde
benaming februari en maart aangehouden.
Doorverschillen inuitvoeringenspecifieke problemen
bijdeproefopVredepeel,zullendebeideproefplaatsen
hieronder apartverslagenworden.Indejaarverslagen
1990, 1991 en1992 van Vredepeel enWijnandsrade
zijn deze proeven alverslagen;deperceelsgegevens
van elk proefveld zijn daarbij weergegeven (WR 683,
704 en 727;VP 759, 779 en 804).

Locatie Wijnandsrade
TeWijnandsradewerdenbijdeinzaaivandesuikerbieten Mesurol-korrels gestrooid, om plantverlies door
slakkenvraat tevoorkomen. Gebleken is,datslakken
geen schade hebben veroorzaakt. Vaststelling van
opbrengst enkwaliteitwerduitgevoerddoor het 1RSte
Bergen opZoom.

Resultatenendiscussie
Bij alle objecten vertoonde het gewas een normale

halfmei
1990+1991

1992

1990+1991

95
80
78
51
92
78

59
61
72
72
58
83

93
76
74
50
90
76

oktober
1992

gem.

57
58
64
66
55
72

81
71
71
58
80
75

opkomst en ontwikkeling. De verschillen tussen de
objectenwarengering,alwasdesnelheidvanopkomst
bij dezaairijenfrees-objecten indeeerste twee jaren
hoger dandedoorzaai-objecten (tabel 46). Ook het
gerealiseerdeplantaantalper hableek bijdezaairijenfrees-objecten in deze jaren duidelijk hoger. In 1992
washetandersom.Indatjaar isindedoordezaairijenfrees losgemaakte grondtediep gezaaid enhet zaad
is daar inte veel losse grond terecht gekomen.Het
zaadheeftdaardoorovermindervochtkunnenbeschikkendan indedoorzaai-objecten enerwat langer over
moetendoenomboventekomen.Bovendienmoester
in dat jaar inhetlaat doodgespoten rogge-object met
de zaairijenfrees langer gewacht worden metzaaien
dan met dedoorzaaimachine endepraktijk-grondbewerking. Na een regenbui was de losgetrokken grond
voor praktijk-zaai snel droog genoeg om inte zaaien,
terwijl derogge endegrond eronder veel langernat
bleef.
Vochtigeroggebemoeilijkthetwerkenmetdezaairijenfrees (niet metdedoorzaaimachine), zodat gewacht
moet worden metzaaien. Daarnaast bestaat nog een
kleinekansdatbij extreme neerslaghoeveelheden het
gefreesde zaairijtje inzijn geheel wegspoelt.

Tabel47. Gemiddeldeopbrengstenkwaliteitvandebietenover dedriejarenopWijnandsrade.
object

rogge,frees.febr.dood
rogge,frees,mrt.dood
rogge,doorz.,febr.dood
rogge,doorz.,mrt.dood
praktijk,zaairijenfrees
praktijk,doorzaaimachine
100 =

LSD95%
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wortelopbrengst

suiker

103
102
96
88
108
100
80

101
102
102
103
100
100
16

Na+K

%

ns

100
107
105
108
101
100
48.6

ns

a-aminoN
mmol/kgbiet
89
85
89
84
97
100
27,5

Wl
101
100
100
100
100
100
88

ns

Intabel47zijndegegevensvanopbrengstenkwaliteit
inverhoudingscijfersweergegeventenopzichtevande
praktijk.Tussenhetgebruikvandezaairijenfreesende
doorzaaimachine zitover de driejaren een significant
verschil.
Hetmomentvandoodspuitenvanderoggeheeft bijde
doorzaaimachine duidelijk effect opde opbrengst
gehad. Intwee van dedriejaren was sprake van lage
plantaantallenenslechteopbrengsten.Wordtderogge
laat doodgespoten, daniserbijdeinzaai van de
suikerbieten nog een verse massa rogge die het
doorzaaien bemoeilijkt waardoor het bietezaad niet
optimaal terecht komt. Ook in andere proevenop
Wijnandsrade waar deze doorzaaimachine werd
gebruikt,werdnietaltijdgoedwerkafgeleverd. Daarbij
werden ookplantaantal en opbrengst negatief beïnvloed.
Deonkruidbestrijding metbehulpvanhetlagedoseringensysteem gaf weinig problemen inde verschillende
objecten. Welisaldirect opdedagvanzaaienbegonnen methet lage doseringen systeem omdat in de
rogge-objecten vrij veel kiemende zwaluwtong werd
waargenomen,vooralindevroegdoodgespotenroggeobjecten.Uitonkruidtellingenisgeblekendatindepraktijk-objecten meer onkruiden kiemen daninderoggeobjecten. Deze kiemende onkruidenzijn goed met het
lage doseringen systeem tebestrijden. Een probleem
vormenweldeonkruidendieaandeRound-upbespuiting door schaduwwerking van derogge ontsnappen.
Deze zijn te groot om zelfs met een hoge dosis
herbiciden naopkomst van debieten tebestrijdenen
moeten metde hakof Round-up-stick aangepakt wor-

den.
In tabel 48 zijn deuitslagen weergegeven van de
grondmonstersdiegedurendehetgroeiseizoenindeze
proef zijn genomen omvast te kunnen stellen of er
verschillenzijnindeN-mineraalindegrond.Verschillen
kunneneengevolgzijnvanverschilintijdstipvanvrijkomenvanstikstofuitdedoodgespotenroggeenverschillentussen de rogge-enpraktijk-objecten. Geblekenis
dat hetdriejaren metzeer groteverschillen instikstofmineralisatiegedurendehetgroeiseizoenzijngeweest.
Hetjaar 1990waseenjaarmeteenhogemineralisatie,
wat alin februari zichtbaar was, 1992 meteen lage
mineralisatie en 1991 net daar tussen in. Intwee van
dedriejarenwasdeN-mineraalinfebruaribijderoggeobjecten duidelijk lager danbijde praktijk-objecten,
gemiddeld overdedriejaren blijft ditzichtbaar. Uithier
nietweergegeven basisgegevens blijkt dat in1990de
situatie omgekeerd was. Indatjaar met hoge mineralisatie iserwaarschijnlijk uitspoeling opgetreden in de
praktijk-objecten en minder in de rogge-objecten
waardoor de N-mineraal inde rogge-objecten hoger
was. In de andere jaren blijkt duidelijk datde rogge
stikstof opneemt waardoor deN-mineraal in februari
lager isdan indepraktijk-objecten. Deze stikstof komt
in deloop van hetgroeiseizoen weer vrij na het
afstervenvanderogge.Zoweluitdegrondmonstersals
uitdekwaliteits-enopbrengstcijfers vandebietenblijkt
dezestikstof niet nadeligtezijnvoorde bieten,mitsbij
de bemesting rekening wordt gehouden met deze
stikstof. Voor bepaling vandestikstofgift volgensde
adviesformule van hetBLGG teOosterbeek isuitgegaanvandeN-mineraalopdepraktijk-objecten.Gezien

Tabel48. Mineralestikstof indelaag0-90cm(kgNper ha)in 1990,1991en 1992teWijnandsrade.
object/jaar

eind

begin

eind

juni/

augustus

novem-

febr.

april

mei

juli

(1992)

ber

rogge, frees, febr. dood

71

177

264

145

34

33

rogge, frees. mrt. dood

71

118

245

109

20

39

rogge, doorz., febr. dood

71

181

269

135

18

33

rogge, doorz., mrt. dood

71

110

219

112

19

praktijk, zaairijenfrees

95

245

337

150

27

31
34

praktijk, doorzaaimachine

95

245

303

175

40

37

gem. van objecten 1990

110

307

525

124

.

50

gem. van objecten1991

65

174

240

230

gem. van objecten 1992

61

52

54

60

30
26

25

63

de lagere N-mineraal vanderogge-objecten zou hier
te weinig stikstof gegeven worden; er is evenwel
rekening gehouden metstikstof die nogvrijkomt uitde
rogge inderogge-objecten. Begin april is hetmaartdoodspuitmoment hetlaagst inN-mineraal, de rogge
heeft hier meer stikstof kunnen opnemen. Opdat
moment is van deze objecten een rogge-monster
genomen;deopbrengstbedroegtoenongeveer9,5ton
versemassaperhavancirca20-25cmhoogte,waarin
65 kgN perhawas opgenomen. Uit de lateregrondbemonsteringenenuitdekwaliteitscijfersvandebieten
blijkt dat deze stikstof niet te laat beschikbaar is
gekomen voor de bieten.

Conclusies
Het gebruik vandedoorzaaimachine gafeenlagere
opkomst en opbrengst te zien dan het gebruik van de
zaairijenfreesendepraktijk-grondbewerkingsmethode.
De gevolgde teelttechniek van inzaai van winterrogge
inhet najaar eninhetvoorjaar doorzaaien met behulp
van de zaairijenfrees is een goede mogelijkheid
geblekenomwatererosiezoveelmogelijktevoorkomen,
terwijl een goede bieteteelt gewaarborgd wordt.
Naeenregenbuiisdelosgetrokkengrondvoorpraktijkzaai sneldroog genoeg om inte zaaien,terwijl de laat
doodgespoten roggeendegronddaaronder langer nat
blijft. Dit bemoeilijkt het werken met de zaairijenfrees,
zodat gewacht moet worden metzaaien (totdat het
gewas endegrond droog zijn).
Inderogge-objecten kiemen minder onkruiden danin
depraktijk-objecten, maar deze zijn alwelbij zaai van
debietenaanwezig.Doorbijdezaaialtebeginnenmet
het lagedoseringen systeemzijndeze onkruiden goed
tebestrijden.Onkruidendiedoorschaduwwerking van

de rogge aan de Round-up bespuiting ontsnapt zijn,
moeten handmatig verwijderd worden.
Hetstikstofverloop indegrondwijstopvastlegging van
stikstof gedurende de winter dieinde loop van het
groeiseizoenvoordebietenbeschikbaar komt.Derogge lijktvoor half augustus altezijn verteerd,waardoor
ergeen negatief effect isopdeinterne kwaliteitvande
bieten.

LocatieVredepeel
In de proef op ROC Vredepeel werd in het voorjaar
drijfmest geïnjecteerd. Ditgafdiepe insporing op het
veld; bijdeinzaai met dedoorzaaimachine (in 1990)
kwamen bieten in de mestinjectiesleuven terecht.
Onregelmatige opkomstenwegvalvanhelerijenbieten
was het gevolg. Bijde zaairijenfrees werd de mest
voldoende gemengd met grond zodat daar debieten
wel kiemden. Wel maakte defrees degrond ergfijn,
waardoordebietezadentussendeaandrukwieltjes van
dezaaielementenomhooggedruktwerdenendaardoor
onregelmatig kiemden.Vanheteerste onderzoeksjaar
(1990) zijndaarom geen betrouwbare cijfers tegeven.
In hettweede jaar (1991) werd demest dwars opde
bieterijen geïnjecteerd en resteerde alleen nog het
probleem vande diepe insporing. Helaas heefteen
aantal strenge nachtvorsten rond eind april het aantal
bieten dusdanig uitgedund dat de praktijk-objecten
overgezaaid moesten worden; bijde rogge-objecten
was ditnetniet nodig. Aangezien hethier teeltsystemen-onderzoek betreft enderogge-objecten moeilijk
over tezaaien waren, zijn alleen de praktijk-objecten
overgezaaid.
In1992werdhetaccent gelegdophetopheffenvande

Tabel49. Plantaantal-,opbrengst- enkwaliteitscijfersvandebietenin 1991opVredepeel.
wortel
ton/ha

suiker

rogge,frees,febr.dood
rogge,frees,mrt.dood
rogge,doorz.,febr.dood
rogge,doorz.,mrt.dood
praktijk,zaairijenfrees
praktijk,doorzaaimachine

34
30
40
56
105
101

60,1
57,3
68,0
70,2
56.4
56,7

16,5
16,8
16,4
17,3
17,5
17,5

51,2
50,3
51,7
45,3
39,8
40,0

26,3
22.5
29,6
20,4
16,9
14,5

89,4
89.8
88,6
91,0
92,2
92,2

LSD 95%

nvt

4.0

0,4

4,3

1,8

0,8

64

%

a-aminoN
Na+K
mmol/kgbiet

Wl

pl/ha
1000

object

Tabel50. Mineralestikstof indelaag0-60cm opverschillendetijdstippenopVredepeel,gemiddeldover 1990.1991enoverdezaaitechniek
inverhouding tothetpraktijk-object.
object
rogge,februari
rogge,maart
praktijk,gemiddeld
100 = (kg N/ha)

eindfebr.

april

juni

juli

25
25
100
28

70
50
100
135

88
80
100
400

125
115
100
103

sporen van de drijfmestinjectiemachine en ophet
vrijkomen vandestikstof uitde doodgespoten winterrogge.
Waarnemingen aangaande de onkruidbezetting enbestrijding bleken overeenkomstig te zijn met de
gegevens vandeproeven op Wijnandsrade.

augustus

97
150
100
30

oktober

99
106
100
22

brengst het hoogst was bijde doorzaai-objecten.
Door het overzaaien van de praktijk-objecten bleefde
opbrengst achter, maar door het hoge plantaantalper
hawerdweleenbetere interne kwaliteit bereikt. Bijde
grondmonsteranalysesblekendeverschillentussende
objectenzaairijenfreesendoorzaaimachineergkleinte
zijn, zodat intabel 50volstaan ismet het weergeven
van de gemiddelde resultaten van de in februari
doodgespoten rogge,inmaartdoodgespotenroggeen
vandepraktijkbehandeling.
Uit tabel 50 blijkt dat de hoeveelheid N-mineraal in de
eerste helft van het groeiseizoen bij het praktijk-object
het hoogst is.Vanaf juli was met name indeinmaart
doodgespotenrogge-objectennogveelstikstofaanwezig. Uitde kwaliteitsanalyse vande bieten is echter
geen noemenswaardige verslechtering van de interne
kwaliteitwaartenemen.Bijdeoogstvandebietenzijn
de verschillen albijna verdwenen.

Resultatenendiscussie1991
Door hetoverzaaien isereen groot verschil ontstaan
inplantaantallenvande rogge-objecten endepraktijkobjecten,respectievelijkgemiddeld40.000en103.000
plantenper ha.Intabel 49zijndeplantaantallen bijde
oogst weergegeven alsmede de opbrengst- enkwaliteitscijfers. De kwaliteitscijfersvoor de rogge-objecten
zijn door hetlagere plantaantal slechter dan voorde
praktijk-objecten. Binnen derogge-objecten heefthet
object doorzaaien het hoogste plantaantal. In de
doorzaai-objecten zijn de bieten waarschijnlijk beter
tegen de nachtvorst beschermd geweest daninde
zaairijenfrees-objecten. In het gefreesde rijtje ishet
contact metdeondergrondonvoldoende geweestvoor
aanvoervanwarmteuitdeondergrond,waardoorerwat
meerbietenzijnafgevroren.Binnende rogge-objecten
had het verschil inplantaantal totgevolg dat de op-

Resultaten endiscussie1992
Inditjaarwerdgetrachtdeinsporingvandedrijfmestinjectieopteheffenmeteenvastetandmetdruk/steunrol
en isditvergeleken met niet lostrekken. Uitopkomsttellingenbleekdathetplantaantalindeonbewerkterog-

Tabel51. Opbrengst-enkwaliteitscijfersvandebietenin 1992opVredepeel.
object

rogge,onbewerkt
rogge,onbewerkt 50 N
rogge,bewerkt
rogge,bewerkt +50N
praktijk,onbewerkt
praktijk,bewerkt+50N
LSD 95%

wortel
ton/ha
70,2 c
76.5 ab
79,7 a
79,9 a
71,9 cd
75,3 bd
4,2

suiker
%

Na+K

a-aminoN
mmol/kgbiet

Wl

16,0
15.8
16,2
15,7
16,1
15,7

50,1
50.6
46,4
50,7
46,4
46,8

27,8
31,2
24,8
31,0
21,0
24,4

88,8
87.7
90,2
87,5
90,1
89.8

ns

2,8

2,2

2,2

ac
bc
a
b
a
ac
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Tabel 52. Minerale stikstof in de bodem (0-60 cm;kg N/ha) op verschillende tijdstippen op Vredepeel in 1992.Op 19 mei is de extra gift van
50 kg N gegeven.
datum

9 maart

12 mei

19 juni

rogge, onbewerkt

20,4

181,8

201,6

90,6

37,8

rogge, onbewerkt + 50 N

20,4

181,8

222,6

112,2

54,6

rogge, bewerkt

20,4

288,6

161,4

85,2

30,6

rogge, bewerkt + 50 N

20,4

288,6

225,6

114,0

58.8

praktijk, onbewerkt

44,4

147,0

122,4

66,6

26,4

praktijk, bewerkt +50 N

44,4

181,8

122,4

88,8

24,6

8 juli

12 augustus

ge veel lager wasdaninde bewerkte rogge en de
praktijk-objecten. Deroggewerd vlakvoor dezaaivan
de bieten doodgespoten. Omnategaan ofdevastgelegdestikstof inderoggeweervrijkomt,iserminder
bemest dan volgens advies nodig zou zijn enzijner
objecten met en zonder extra kunstmest stikstof
aangelegd.

data is het bewerkingseffect bijna verdwenen. De
wortelopbrengstenzijnopdezeobjectenookhoger,wat
opeen hogere opname van stikstof duidt. Bijde vijfde
grondmonstername op12augustus isals gevolg van
deroggenogsteedssprakevaneenverhogingvande
N-mineraal;ditgeldtnogmeervoordeextragiftvan50
kgN.

In tabel 51 zijn de opbrengst- en kwaliteitscijfers
weergegeven. Doordegrondbewerking isde opkomst
beter geweest en is de stikstof uitde rogge en de
varkensdrijfmestdeopbrengstvandebietentengoede
gekomen.Nietlostrekkenvandesporenvandemestinjecteur kostteongeveerdrietotnegentonbietopbrengst
perha.Binnenderogge-objectengeeftdeextrastikstof
bijdeonbewerkte rogge eenverhoging vandewortelopbrengst. Het verschil inwortelopbrengst tussende
praktijk onbewerkt en bewerkt+50 kgN bleek niet
significant. Deextra stikstof gaf echter weleenverslechtering van dekwaliteit en bleek niet nodig.
In tabel 52 zijn de uitslagen weergegeven vande
grondmonstersbetreffende deN-mineraalindegrond.
Uittabel52blijktdat de hoeveelheid N-mineraal bijde
eerste grondmonstername op9maart bijhet praktijkobject hethoogst was. De rogge heeft blijkbaar deze
stikstof gedurende de winter opgenomen. Bij de
volgende grondmonstemames wasdit echter omgekeerd. Ditisniet volledig teverklaren door de stikstof
die bijde vertering van de rogge vrijkomt. Sprekendis
de snelle toename van N-mineraal in de bewerkte
objecten op12 mei. Deze bemonstering isuitgevoerd
vóór deextra gift van 50kgN.Bij derogge wasde
toenameongeveer100kgN-mineraal enbijdepraktijkobjecten bijna 40kgN-mineraal. Bijdevierde en de
vijfde grondmonstemames op8 juli en 12 augustus
bleefdeextrastikstofgiftzichtbaar indeN-mineraal. In
de rogge-objecten ismeer stikstof aanwezig;op deze

Conclusies
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De erosiewerende werking vande rogge lijdt sterk
onder insporing bijhetinjecteren van drijfmest in het
voorjaar, wat bovendien problemen geeft bijde inzaai
van bieten. Eenbewerking isnodig omtezorgenvoor
eengoedzaaibed,eengoedeopkomstenplantbestand
en eentijdig vrijkomen vandestikstof uitde rogge en
de toegediende varkensdrijfmest. Voor de roggeobjectenisdeextragiftvan50kgNnietnodiggeweest
enwaszelfs nadeligvoordeinterne kwaliteit.Vergelekenmetdeopbrengst-enkwaliteitscijfers vandepraktijk-objectenmetenzonderextrastikstof kaningeschat
worden daterongeveer 50 kgN vrijgekomen isuitde
rogge.

Samenvatting
Opwind-enwatererosiegevoeligegronden(Veenkoloniën enLimburg) geeft een volleveldsgrondbewerking
of zaaibedbereiding een verhoogd risico voor de opkomstzekerheid enhetgerealiseerde plantaantal.De
grondmoetbeschermdwordentegenwindenwateren
dat ismogelijk door inhetnajaar een groenbemester
tezaaien.Deoverwinterende onkruidenworden inhet
voorjaar nietbestredendooreengrondbewerking,maar
samenmethetgroenbemestingsgewasdoodgespoten.
Demeestbedrijfszekere methodevoor hetvoorkomen

vanwind-enwatererosie ishetinzaaienvanwinterrogge in het najaar. Tevens wordt door de rogge in de
winter stikstof vastgelegd,die later mogelijk weer voor
de suikerbieten beschikbaar komt. Bij de bestaande
doorzaaimachines kunnen problemen voorkomen om
suikerbieten goeddoor deroggetezaaien. Eenzaairijenfrees moet hiervoor een oplossing bieden. Deze
machine freest alleen de rij waarin gezaaid wordt tot
een breedte van ± 5 cm en tot een instelbare diepte.
Het tijdstip waarop de rogge wordt doodgespoten, is
van belang in verband met de onkruiddruk en het
momentwaaropdevastgelegde stikstof weervrijkomt.
Dezaairijenfrees gaf gemiddeld over de drie jaren op
Wijnandsrade een goede opkomst en een hogere
opbrengst teziendandedoorzaaimachine.Degevolgde teelttechniek van inzaai van winterrogge in het
najaar eninhetvoorjaar doorzaaien metbehulpvande
zaairijenfrees is een goede mogelijkheid gebleken om
watererosie grotendeels te voorkomen, terwijl een
goede bieteteelt gewaarborgd wordt. Naeen regenbui
is de losgetrokken grond voor praktijk-zaai snel droog
genoeg om in te zaaien,terwijl de rogge en de grond
eronderveellangernatblijft.Vochtigeroggebemoeilijkt
hetwerken metdezaairijenfrees,zodat gewacht moet
worden metzaaien(totdat hetgewasendegronddroog
zijn). Voor zandgronden bleek de zaairijenfrees de
zaairijteintensief tebewerken,waardoor het bietezaad
in te losse grond terecht komt. Op zand kan de zaairijenfrees dan ook niet worden aangeraden.
Inde rogge-objecten kiemen minder onkruiden dan in
depraktijk-objecten, maarzijnalwelbijdezaaivande
bieten aanwezig. Door bij de zaai al te beginnen met
hetlagedoseringen systeem zijndeze onkruiden goed
tebestrijden.Onkruidendiedoor schaduwwerking van
deroggeaandebespuitingmet Round-upontsnaptzijn,
moeten handmatig verwijderd worden.
Hetstikstofverloop indegrondwijstopvastlegging van
stikstof gedurende de winter die in de loop van het
groeiseizoenvoordebietenbeschikbaar komt.Ondanks
de lagere N-mineraalinfebruari bleekopdemet rogge
ingezaaide objectengeenextrastikstof nodigtezijn.De
rogge lijkt voor half augustus alte zijn verteerd, waardoordestikstof vroegtijdigvrijkomt energeen negatief
effect is op de interne kwaliteit van de bieten.
Injectie van drijfmest op zandgrond in het voorjaar
leverde problemen opbijde inzaai en opkomst vande
bieten.Bijhetwegwerken vandezeinsporingwordt de
erosiewerendewerkingvanderoggeernstiggeschaad.

Wel blijkt een bewerking nodig te zijn voor een goed
zaaibed, een goede opkomst en plantbestand en een
tijdig vrijkomen van de stikstof uit de rogge en de
toegediende varkensdrijfmest. Uit de doodgespoten
rogge kwam gedurende het groeiseizoen ongeveer 50
kgNbeschikbaar voordesuikerbieten,diegeennadelig
effect heeft gehad op de interne kwaliteit.

Summary
Onsoilssusceptible toerosionby windand water(peat
districtsandLimburg),fieldtillageorseedbedpreparation give an increased risk with regard to emergence
reliability and the number ofplants achieved. Thesoil
needstobeprotected fromwindandwaterandthiscan
be done by sowing a green manure crop in autumn.
The weeds which have survived the winter are not
controlled inspringby tillage,but arekilled offtogether
with the green manure crop by spraying. The most
reliablemethodofpreventing erosionbywindandwater
is to sow winter rye in autumn. The rye also fixes
nitrogen inthewinterwhichcanbe usedagain laterby
thesugarbeet. Existingdrillingmachinesmayexperienceproblems insowingthesugarbeetsuccessfullyinthe
rye. A solution to this problem is a drilling row rotary
cultivator. Thismachine onlycutstherowinwhichseed
isbeing sown toawidthof± 5cmand toan adjustable
depth. Themoment when therye is killed by spraying
is important in connection with the number of weeds
and themoment when the stored nitrogen is released
again.
Onaverage over the threeyears at Wijnandsrade, the
use of drilling row rotary cultivator resulted in a good
level of emergence and a higher yield than drilling
without this machine. The cultivation technique of
sowing winterrye inautumn and then sowing through
itinspring withtheaid of thedrilling rowrotary cultivatorproved tobeagood wayoflargelypreventing water
erosion,whileatthesametimeguaranteeingsuccessful
cultivationofsugarbeet.Afterarainfalltheloosenedsoil
foropensowingissoondryenoughforsowingwhereas
the rye and the soil beneath it remains wet for much
longer.Wetrye makes itdifficult to use the drillingrow
rotary cultivator, so thatitisnecessary to waituntilthe
crop and theground are dry before sowing. Onsandy
soilthedrillingrowrotary cultivatortitledthedrillingrow
toointensively so that thesugarbeet seed ended upin
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soilthatwastooloose. Thedrillingrowrotarycultivator
therefore cannotbe recommended onsandysoil.
Intheryeplots fewerweedsgerminatethanintheopen
field plots, but are present however at the time of
sowingthesugarbeet. Theseweedscanbesuccessfully
controlledbystartingwiththelowdosagesystemwhen
sowing. Weedswhichescapespraying withRound-up
duetotheshadoweffectoftheryeneedtoberemoved
manually. Thenitrogendevelopmentinthesoilindicates
storage of nitrogen during the winter which is then
released forthesugarbeetduring thegrowingseason.
InspiteofthelowerN-mineralinFebruary,noadditional
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nitrogen wasnecessaryinthecaseoftheryeplots.By
mid-August the rye had rotted, thereby releasing the
nitrogen wellin time and there wasno negative effect
on the internal quality of thesugarbeet.
Injectingslurry onsandy soil inspring led toproblems
with regard to the sowing and emergence of the
sugarbeet. Whenremovingtheseinjectionslitsandweel
tracks the anti-erosion effect of the rye is seriously
affected.Treatmentprovednecessarytoensureagood
seedbed,good emergence and number ofplants and
timelyrelease of thenitrogen from theryeand thepig
slurry applied, which had no detrimental effect on the
internalquality.

Grondbewerking voor suikerbieten opkleigronden
Soilpreparation forsugarbeet onclaysoil
ir.J.P.van der Linden,1RS

Inleiding
Indeperiode van 1988-1991 iseen meerjarig onderzoek uitgevoerd naar verschillende najaarsgrondbewerkings- en zaaibedbereidingsmethoden op lichte
kleigrond voor suikerbieten. De proeven zijn uitgevoerd ineengezamenlijk onderzoeksproject vanhet
1RS, het ROC Westmaas endeVakgroep Grondbewerking van de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op hetROC
Westmaas.
Op zavel- enkleigronden is hetvaak moeilijk om in
het voorjaar inéén werkgang een voldoende vlaken
fijn zaaibed te verkrijgen. Om dit te bevorderen,
wordt opeen aantal vandeze gronden gelijktijdigof
direct nahetploegen inde herfst een egaliserende
voorbewerking uitgevoerd. Hetdoel van het onderzoek iseen antwoord te krijgen opdevraag inhoeverre de mogelijkheid bestaat om op een kleigrond
met 30 tot 40%afslibbare delen een goed zaaibedte
maken met slechts één zaaibedbewerking. Om dit te
bereiken, is getracht om tijdens het najaar, voorafgaand aandeteelt van suikerbieten, eenvoldoende
vlakligging vandegrondterealiseren.

Proefopzet en materiaal
De proeven zijn aangelegd volgens een split-plot
schema in drie herhalingen metde najaarsobjecten
op de hoofdvelden en de voorjaarsobjecten opde
veldjes. Debreedte van develdjes was 6 meter,de
lengte varieerde van 50tot75meter (afhankelijk van

de perceelsafmetingen). De zwaarte van grondvarieerde van 31 tot40% afslibbaar, hetbietenraswas
in allejaren Lucy. De zaai-afstand was steeds 18 cm
met 50cm rijenafstand. Dekwaliteit van hetzaaibed
is visueel beoordeeld, terwijl dewortelopbrengst,het
suikergehalte ende grondtarra opde voor het1RS
gebruikelijke wijze zijn bepaald.
De najaarsobjecten zijn:
A. Ploegen.
B. Ploegen + vorenpakker.
C. Ploegen + snedeverdeler.
D. Ploegen gevolgd door rotorkopeg.
Devoorjaarsobjecten zijn:
Eén bewerking met Steketee.
Eén bewerking met VibrasemII.
Eén bewerking metVibrasem II plus rijenverkruimelaar.
Eén bewerking met rijenverkruimelaar.
Eén bewerking met Steketee plus VibrasemII.
Eén bewerking metSteketee plus rijenverkruimelaar.
Twee bewerkingen met Steketee.
Daar niet elkjaar gelijke najaars- en voorjaarsobjecten onderzocht zijn, wordt in tabel 53 eenoverzicht
gegeven van de gebruikte objecten in de onderzoekbaren.

DeSteketee-zaaibedcombinatie
De Steketee-zaaibedcombinatie isbevestigd in de

Tabel53. Overzichtvandegebruikteobjectenindeonderzoekbaren.
jaar

1988
1989
1990
1991

najaarsobjecten

A,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

voorjaarsobjecten

1,5,7
1.2,5,6
1,2,3,4
1,2,3,4

. In1989isbijobjectA,metuitzonderingvanzaaibedbereidingsmethode 6,eenextrabewerkingmetdesteketeeuitgevoerd, voorafgaandeaandevermeldebewerkingen.
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hefinrichting achter de trekker. De machine bestaat
uit verticale, geveerde tanden, tandafstand 6,5 cm,
een egalisatiebalk en twee door degrond aangedreven rollen. Met deze rollen wordt tevens de werkdiepte geregeld. De bewerking met deze machine
wordt ineen apartewerkgang uitgevoerd.

DeKongskilde VibrasemII
De Vibrasem II is eenzaaibedcombinatie bevestigd
in de fronthefinrichting vande trekker. De machine
bestaat uitverticale, geveerde tanden, tandafstand 8
cm, eenegalisatiebalk endrie verkruimelrollen.Met
deze rollen wordt tevens dewerkdiepte geregeld.De
bewerking met deze machine wordt in één werkgang, gelijktijdig met het zaaien uitgevoerd.

DeStanhayRallye-strokenverkruimelaar
De rijenverkruimelaar wordt bevestigd tussen de
trekker ende precisiezaaimachine. Demachinebewerkt een breedte van 10 à 15 cm daar waar de
bietenrij gezaaid wordt. Deze strook wordt lichtbewerkt door drie vaste tanden. De bewerking met
deze machine wordt inéén werkgang, gelijktijdigmet
het zaaien uitgevoerd.

heden. Daarom is voor 1989 besloten twee najaarsobjecten toetevoegen (vorenpakker ensnedeverdeler) waarbij deegalisatie van deploegsneden plaatsvond in één werkgang met het ploegen. In 1989
bleek tijdens de voorjaarswerkzaamheden dat de
grond vannajaarsobject A (ploegen) niet inéén bewerking zaaiklaar waste maken. In 1990en1991
zijn geen betrouwbare verschillen geconstateerd
tussen de najaarsobjecten watbetreft kwaliteit zaaibed, plantaantal, suikeropbrengst en grondtarra. In
beidejaren vieldegrond erg kort. zodat een egaliserende voorbewerking in het najaar niet noodzakelijk
is geweest. Hetegaliseren vandeploegsnedenkan
dus eenvoordeel opleveren aangezien in sommige
jaren eentweede bewerking in het voorjaar achterwege gelaten kanworden.
Opmerking: Bij het gebruik vaneenvorenpakker of
een rotorkopeg (BenD)lijkt degrond inhetvoorjaar
iets later optegrijzen dan bijhetploegen of ploegen
met snedeverdeler (A en C). Deze waarneming is
echter niet gekwantificeerd. Heteffect van dit mogelijk later kunnen zaaien opde suikeropbrengst isniet
te bepalen op grond vandit onderzoek, aangezien
de voorjaarswerkzaamheden op dezelfde dag zijn
uitgevoerd.

Zaaibedbereiding

Resultaten
In alle jaren is geen interactie gebleken tussen de
na- envoorjaarsbewerkingen. Bijde besprekingvan
de resultaten mogen deze objecten dus afzonderlijk
worden beschouwd.

Hoofdgrondbewerking
Gedurende devier proefjaren heeft een extra bewerking in het najaar met een aangedreven werktuig
over de ploegsneden een nadelig effect opde suikeropbrengst op deze grond (lichte kleigrond). Met
name in 1988 betekende het egaliseren van de
ploegsneden eenverlaging vande suikeropbrengst
en een verhoging vanhettarrapercentage. Ditnegatieve resultaat ismogelijk hetgevolg van deslechtere groei-omstandigheden indevastere bouwvoor.De
bewerking metde rotorkopeg inde herfst van 1987
vond namelijk plaats onder watvochtige omstandig-
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In het voorjaar isheteen vereiste om een voldoende
vlak en verkruimeld zaaibed te verkrijgen. Ook een
regelmatige bewerkingsdiepte (3 tot 4 cm) is erg
belangrijk. De bijditonderzoek betrokken werktuigen
waarmee ditgerealiseerd kan worden, zijn deSteketee-zaaibedcombinatie en de Vibrasem II, beide
uitgerust met rechte veertanden, rollen enegalisatieplaten. Deintensiteit van debewerking hangt af van
de heersende omstandigheden. In één keer een
zaaibed volvelds klaarmaken geeft hetbeste eindresultaat alsdegrond inhetnajaar voldoende vlak ligt
of voldoende verweerd is. In 1988 bleek een tweede
bewerking in een hoger plantaantal te resulteren,
aangezien de grond in de winter van 1987/1988
slechts zeer oppervlakkig verweerd was.Op basis
van dit onderzoek heeft eengecombineerde bewerking van zaaibedbereiding en zaaien (één werkgang)
geen voor- of nadeel. Een mogelijk voordeel (de
bieten groeien inonbereden rijen) ofeen mogelijk

Afb. 1. Ploegen meteensnedeverdeler gemonteerdopdeschaarpunt.

Afb.2. Zaaibedbereiding ineenapartewerkgangmetdeSteketee-zaaibedcombinatie.
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Afb.3. Zaaibedbereidinggecombineerdmethetzaaien,vooropdeKongskilde VibrasemI
Tussendetrekkerenzaaimachineiseenrijenverkruimelaargemonteerd.

Afb.4. Derijenverkruimelaar isineenapartframegemonteerdtussentrekker enzaaimachine.
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-zaaibedcombinatie.

nadeel (de vers bewerkte grond gaat kleven aan het
zaaikouter doordat de grond niet even de tijd heeft
om te drogen) is niet gebleken. Alleen eenrijenbewerking is onvoldoende om een goed zaaibed te
realiseren (object 4). In 1990 en 1991 was zowelhet
plantaantal alsde suikeropbrengst lager danbijde
overige objecten. In 1990was indeproef een duidelijke aantasting door bosmuizen waar te nemen; in
dit jaar vanwege de uitzonderlijk vroege zaai overigens een landelijk verschijnsel. De bewerking met
alleen de rijenverkruimelaar gaf een hoger aantal
aangevreten zaden te zien; het verschil bedroeg
daardoor 10.000tot12.000 planten per ha.

Samenvatting
Bijdeinleiding werd devraag gesteld inhoeverreop
een kleigrond van30tot 40% afslibbaar een goed
zaaibed te verkrijgen is metslechts éénzaaibedbewerking door een voldoende vlakligging inhetnajaar
na te streven. Dit onderzoek leidt hierbij totde volgende inzichten.
- Een rijenbewerking is voor elk jaar, ongeacht de
hoofdgrondbewerking, onvoldoende om een goed
zaaibed te realiseren; volvelds bewerken isdus
noodzakelijk.
- Metéénbewerking volvelds kanmenbij juistgebruik en afstelling nagenoeg altijd eengoed zaaibed maken mits de grond in het najaar voldoende
vlak is gelegd. Bij eenonvoldoende vlakligging is
het aante bevelen de grond te egaliseren, maar
alleen onder gunstige omstandigheden.
- Bijeen ongelijke ligging van degrond inhetnajaar
zal het in een aantal jaren noodzakelijk zijn het
zaaibed intwee bewerkingen klaar temaken.
- Hetis mogelijk een zaaibedbereidingsbewerking te
vervangen door een najaarsbewerking bij de
hoofdgrondbewerking en zaaibedbereiding van sui-

kerbieten opkleigronden van 30tot40% afslibbaar.
- Het verdient dan aanbeveling de egaliserende
bewerking in combinatie met het ploegen uit te
voeren. Hiertoe is eensnedeverdeler eenaantrekkelijke mogelijkheid. Eenvorenpakker behoortook
tot de mogelijkheden; ditvraagt echter een hogere
investering en de bewerking wordt gecompliceerder.

Summary
The question was raised in the introduction asto
what extenta good seedbed canbeobtained onclay
soil with 30to40% clay fraction with only oneseedbed preparation by getting it sufficiently flat in autumn. Thisresearch has led to the followingconclusions:
• Oneband preparation each year, irrespective of
the main soil treatment, is insufficient fora good
seedbed; it is therefore essential to prepare the
entireplot.
- Withone full-fieldpreparation and the right use and
adjustment, it is always possible to make a good
seedbed provided that thesoil is sufficiently flattened inautumn. Should the soilbeinsufficientlyflat,
it is advisable to level thesoil, but only underfavourableconditions.
- If the soil isuneven inautumn, it willbe necessary
for a fewyears for the seedbed to be given two
preparations.
- It is possible toreplace a seedbedpreparation with
an autumn preparation with the main soil preparation andseedbed preparation forsugarbeet on clay
soil with 30-40% clayfraction.
- Itis therefore recommended tocarry outthe levelling in combination with ploughing. An attractive
possibility here isthecutting divider.Another is the
furrow packer; however this necessitates high investment and thepreparation ismore complicated.
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Ontwikkeling van het teeltbegeleidingssysteem voor suikerbieten BETA
Development of thedecision supportsystemforsugarbeet, BETA
ir.W.A. Dekkers M.Sc.,PAGV

Inleiding
Het BETA project is in 1987begonnen alseen samenwerkingsproject met CSM, 1RS, SIVAK en SU.
De doelstelling isbijde aanvang vanhetprojectals
volgt omschreven:
'Het project heeft alsdoel te komen toteengeïntegreerd teeltbegeleidingssysteem gericht op de suikerbietenteelt. Hetproject zal tevens eenraamwerk
vormen voor de overige gewassen en is de basis
voor een compleet bedrijfsinformatiesysteem'.
Het teeltbegeleidingssysteem zou gebruik maken van
het prototype dat in de samenwerking tussen het
PAGV en VICON tot stand was gekomen. Bijde
ontwikkeling van het teeltbegeleidingssysteem zou
hierbij hetInformatie Model Open Teelten (IMOT)als
referentiemodel gebruikt worden en zou dit model
verder worden gedetailleerd voor de bietenteelt.
Daarnaast moest het project duidelijkheid opleveren
omtrent de taakverdeling bij de ontwikkeling, introductie en begeleiding van teeltbegeleidingssystemen.

Methode
Bij hetontwerp is gebruik gemaakt vande informatie-analyse volgens de methode beschreven inde
Landbouw Informatica Aanpak (LIA). In deze methode wordt een fasering voor hetontwikkelen van systemen gehanteerd. Die fasen zijn:
- voorstudie (oriëntatie en definitiefase);
- informatie-analyse:
- functioneel ontwerp;
- technisch ontwerp;
- bouwfase;
- testen;
- invoering/evaluatie.
Deze fasen werden doorlopen enafgesloten met een
rapportage vande inhoud of meteensoftware-produkt. Voor het evalueren van het opgeleverdeprodukt werd eenander project geformuleerd: 'Analyse
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van het gebruik en de acceptatie vanteeltbegeleidingssystemen in de praktijk'. De resultaten van dit
onderzoek zijn beschreven inPAGV-verslag nr. 141.

Resultaten
In de voorstudie is onderzocht welke teeltbeslissingen voor het opnemen in het teeltbegeleidingssysteem in aanmerking komen. Omditte kunnen vaststellen zijn met behulp van een inventarisatie bepaald:
- het belang van eenbeslissing;
- hetrisico vandebeslissing;
- de adviesbehoefte ende mate waarin eenadvies
een beslissing kanverbeteren;
- destrekking van het advies;
- het areaal waarop ondersteuning vande teeltbeslissing relevantis.
Met de rapportage van de voorstudie werden de
contouren van het teeltbegeleidingssysteem duidelijk.
Teeltmaatregelen,dievoor hetopnemen inhetteeltbegeleidingssysteem in aparte modules in aanmerking kwamen, waren advisering over onkruidbestrijding, bestrijding van ziekten enplagen,bemestingen
de beslissing ten aanzien van overzaaien. De andere
onderwerpen (bijvoorbeeld grondbewerking, bemesting, zaaien, mechanische onkruidbestrijding, oogsten) werden ineen naslag-onderdeel aangeboden.
In de informatie-analyse is gedetailleerd geanalyseerd welke gegevens enwelke processen er nodig
zijn omde verschillende teeltbeslissingen te ondersteunen.
Daarbij werd ook de beschikbare kennis in kaart
gebracht, volgens deinzichten ontwikkeld indeloop
van dit project. Deteeltbeslissingen werden functioneel beschreven, dit betekent zoveel mogelijk onafhankelijk van despecificaties van desoftware, en in
een rapport vastgelegd.

Met behulp van hetrapport over deinformatie-analyse werden despecificaties voor desoftware vastgesteld enwerden defunctionele beschrijvingen omgezet naar technische specificaties voor dete bouwen
software-modules. Het bleek dat deinformatie-analyse soms niet volledig was om een goede technische
specificatie te kunnen ontwerpen. Dit werd veroorzaakt doordat nog geen ervaring met dittype project
was opgedaan eninformatie-analisten eninhoudelijk
deskundigen zich onvoldoende bewust waren totin
welk detail in de informatie-analysefase de processen en gegevens beschreven moestenworden.
Deze technische specificaties werden, in opdracht
van deSIVAK, door externe programmeurs omgezet
in een werkend programma. Er werd gebruik gemaakt vaneennieuw software produkt vanwegede
eisen waaraan de software moest voldoen. Gezien
de doelgroep, detelers van suikerbieten, was de eis
gesteld dat de software op een eenvoudige PC
(8088 processor) moest kunnen worden gebruikt,
waarbij tevens gebruik gemaakt werd van nieuwe
technieken. Dit laatste om te voorkomen dat het
produkt niet zouworden ingehaald door dete verwachten ontwikkelingen ophardware- en softwaregebied. Metname werd van belang geacht datbijde
ontwikkeling gelet werd ophetgebruiksgemak.Een
uitgangspunt daarbij wasdat invoer van gegevens
via het toetsenbord alleen noodzakelijk is indien
deze gegevens nogniet eerder zijn ingevoerd. Alle
voor een advies benodigde gegevens worden door
het programma uit een database opgezocht. Wanneer eruitmeer gegevens gekozen moet worden,is
dat mogelijk met een eenvoudige selectie.
In de loop vanhet project leerde mendat naar de
gebruiker toe desoftware een uniform gezicht moest
vertonen. Hetbleek meer en meer datookde software consequent gestandaardiseerd moest worden.
Indeanalysefase was niet gerealiseerd datdegrote
aantallen normgegevens in het systeem moeten
worden ingevoerd. Daarvoor is een recht toe recht
aan-oplossing bedacht. Hetonderhoud vanhet normen-databestand bleek daarmee wel mogelijk maar
was moeilijk te realiseren met de ontwikkelde software.
De opgeleverde modules werden door deinformatie-

analisten en de inhoudelijk deskundigen getest op
inhoud engebruik. Detestrapporten werden verwerkt
en hadden tot gevolg datde software werd aangepast maar leidde ook totaanpassingen van hettechnisch en het functioneel ontwerp. Door de strakke
tijdsplanning lager geen prioriteit bijhetaanpassen
van het functioneel ontwerp en het technisch ontwerp. Dit gebeurde dan ook onvolledig of niet. In
deze fase kwam nog sterker naar voren dat voor een
optimaal functioneren vaneenprojectteam onderlinge communicatie zeer hoge prioriteit heeft.
Een gebruikerstest werd uitgevoerd door de klankbordgroepen. Groepen van geïnteresseerde boeren
begeleid door eenvoorlichter vande DLVen/of de
Suikerindustrie en een lidvandeprojectgroep. Deze
boeren hebben voortdurend meegedacht bijde ontwikkeling van hetsysteem. Zewerden betrokkenals
klankbord voor inhoud envormgeving. Uiteindelijk is
de software door hen een volledig seizoen in de
praktijk getest (zie ook Grunefeld en Dekkers, 1992).
De stuurgroep van het BETA-project heeft voor de
vermarkting vande software eencommerciële partner gezocht enin 1992 gevonden in GITS. GITS is
een samenwerkingsverband van drie automatiseringsbureaus in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt, Comvee BV,Miconet BVen MontanaAutomatiseringBV.
Het BETA-project is in de daarvoor gestelde tijd
afgerond. Het produkt vormde een blauwdruk voor
de ontwikkeling vanteeltbegeleidingssystemen voor
andere gewassen. Deontwikkeling vanCERA(TBS
granen) enKOBAS (TBS koolgewassen) bleken met
de opgedane ervaring sneller ontwikkeld te kunnen
worden. Erzaleengezamenlijk verslag verschijnen
over de teeltbegeleidingssystemen BETA, CERA en
KOBAS.

De inhoud van het teeltbegeleidingssysteemBETA
De doelstelling van het project waseen 'perceelsspecifiek' advies te geven. Daarvoor washetnoodzakelijk in BETA eenonderdeel opte nemen, waarmee eenbietenteler alle gegevens, die relevant zijn
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voor het geven van een teeltadvies voor bieten, kan
registreren. In dit onderdeel kunnen de bedrijfsgegevens worden vastgelegd, zoals de perceelsindeling,
resultaten van bemonsteringen, het bouwplan, de
uitgevoerde bewerkingen en verbruikte hulpstoffen,
de opbrengstgegevens en de aanvullende gegevens
voor het maken van een saldo. Van de geregistreerde gegevens kan eenvoudig een overzicht worden
gemaakt (onder andere een gewassaldo voor suikerbieten).
Standaard zijn binnen het systeem al vele gegevens
aanwezig, zoals de omschrijving van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en rassen en hun eigenschappen. Omdat een teler gebruik kan maken van
Produkten met een andere samenstelling of omschrijving, is het mogelijk binnen het registratie-onderdeel
omschrijvingen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen aan te passen. Bij meststoffen kan
bovendien het gehalte worden veranderd.
Het advies-gedeelte bestaat uit verschillende onderdelen. Rond het onderwerp zaaien zijn drie onderdelen geformuleerd: rassenkeuze, zaadtype en bescherming en overzaaien.
Met behulp van het rassenkeuze-onderdeel is het
mogelijk te beoordelen welk ras uit de Rassenlijst het
meest geschikt is voor de eigen omstandigheden. Dit
gebeurt in het programma door op basis van de opbrengst- en kwaliteitskenmerken van de rassen een
vergelijkbare opbrengst te berekenen met de gegevens van het ras dat eerder op het perceel werd
verbouwd. De teler wordt gevraagd naar het verbouwde ras en naar de opbrengst- en kwaliteitsgegevens van het ras. De financiële opbrengst wordt van
alle rassen berekend, rekeninghoudend met de berekende opbrengst- en kwaliteitseigenschappen. Daarnaast kan men de rassen beoordelen op de overige
kenmerken door aan te geven welke kenmerken voor
een vergelijking van belang zijn en wat het relatieve
belang van elk kenmerk is. Op basis van deze gewogen beoordeling van kenmerken worden de rassen in
volgorde getoond. Door de combinatie van beide
methoden is een optimale rassenkeuze mogelijk.
Het onderdeel zaadtype en bescherming sorteert de
verschillende zaadtypen (coating en toegevoegde
bestrijdingsmiddelen) afhankelijk van het voorkomen
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van verschillende ziekten en plagen. Op basis van
de geregistreerde gegevens voor een geselecteerd
perceel bieten selecteert het programma die organismen die potentieel op dat perceel voorkomen. De
teler kan aangeven welke op zijn perceel voor kunnen komen.
Overzaaien adviseert met behulp van de geregistreerde perceelsgegevens op basis van de antwoorden op een aantal vragen die de toestand van het
gewas in kaart brengen. Afhankelijk van de perceelsen gewastoestand wordt geadviseerd al of niet over
te zaaien. In het vervolg van het programma wordt
met behulp van de zaaidatum, het huidige plantaantal en het met overzaaien te realiseren plantaantal
berekend of overzaaien voordeel oplevert.
In het onderdeel bemestingsadvies wordt een advies
berekend voor bemesting met stikstof. Daarbij wordt
uitgegaan van de perceelseigenschappen, het gewasstadium, de uitgevoerde bemestingen en van de
stikstofanalyses indien aanwezig. Zijn er geen analyseresultaten dan wordt uitgegaan van een basisvoorraad en worden alle bemestingen uitgevoerd na de
oogst van de voorvrucht, meegerekend bij de bepaling van de stikstofbehoefte. Bij de berekening van
het advies wordt rekening gehouden met groenbemesting, structuur en nalevering van stikstof uit organische mest.
Na een verkregen bemestingsadvies kan met het
onderdeel keuze meststoffen een meststof worden
gekozen die het beste de behoefte van voedingsstoffen dekt. In het onderdeel wordt de werkingscoëfficiënt van organische mest in de berekening meegenomen. Het programma geeft een waarschuwing
indien de wettelijke fosfaatnorm overschreden wordt
of indien een gift zo hoog is dat zoutschade mogelijk
is.
Er zijn vier gewasbeschermingsonderdelen in BETA:
overwegen ziekten- en plagenbestrijding, middelenkeuze onkruidbestrijding, middelenkeuze ziekten en
plagen en spuittechniek.
Overwegen ziekten en plagen verzorgt in de eerste
plaats een attendering op de aanwezigheid van ziekten en plagen in de bieten, afhankelijk van de per-

ceels- en bewerkingsgegevens en het gewasstadium. Dit gebeurt door hettonen vande lijst vanalle
mogelijke ziekten enplagen inbieten. Opdeze lijstis
aangegeven welke ziekten enplagen ineen bepaalde situatie kunnen optreden. Daarna kanmenaangeven vanwelke vandeze ziekten en plagenmen
een toelichting over waarneming en/of bestrijding
wenst. De teler moet dan nog een aantal vragen
beantwoorden dieniet geregistreerd konden worden.
Een voorbeeld van een dergelijke toelichting isde
berekening van de actuele aaltjesbesmetting met
behulp van analyseresultaten uit voorgaande jaren
en deberekening of eengrondontsmetting rendabel

Middelenkeuze onkruidbestrijding en middelenkeuze
ziekten enplagen zijn twee soortgelijke onderdelen.
Met behulp van dit onderdeel kanmenbestrijdingsmiddelen sorteren naar dewerking opeen combinatie van organismen (onkruiden of ziekten enplagen)
waarbij deteler aan kan geven met een gewicht welk
organisme bij voorkeur bestreden moet worden.
Indien een middel perspectieven voor een bestrijding
biedt kan achtergrond- en merkinformatie over het
middel worden opgevraagd. Op afroep is ook een
beschrijving over de schadelijke organismen beschikbaar.
De spuittechniek helpt bij de keuze van de juiste
werkwijze bij het spuiten. Het onderdeel selecteert
afhankelijk van desoort bespuiting,dewindsnelheid,
de spuithoeveelheid,degewenste druppelgrootte,de
soort spuitdop, één of meerdere combinaties van
rijsnelheid en werkdruk.
Bij bijna alle onderdelen is het mogelijk gebruik te
maken vande demo-optie. Datwil zeggen dathet
mogelijk is de adviezen op te vragen zonder dat
daarvoor gegevens zijn vastgelegd. Daarmee ishet
mogelijk snel alternatieve adviezen te bekijken voor
omstandigheden die wat van deactuele perceelsomstandigheden afwijken.

Gezien de keuzes die in de voorstudie gemaakt
waren, is niet voor alle teeltmaatregelen een programma-onderdeel gerealiseerd. De informatie over
deze onderwerpen enover achtergrondinformatie uit
de bietenteelt is als een geïndexeerde tekst geplaatst in naslag. Eveneens kan hier achtergrondinformatie over bestrijdingsmiddelen, onkruiden en
ziekten enplagen worden opgevraagd.

Samenvatting
In 1987 iseen samenwerkingsproject met CSM,1RS,
PAGV, SIVAK en SU gestart om op basis van het
Informatie Model Open Teelten een teeltbegeleidingssysteem voor de suikerbietenteelt te ontwikkelen. In een voorstudie werd bepaald welke teeltonderdelen in het systeem moesten worden opgenomen. De ontwikkeling van het systeem is gerealiseerd binnen hetgeplande tijdsbestek. Hetsysteem
heeft als blauwdruk gediend voor de ontwikkeling
van teeltbegeleidingssystemen voor andere gewassen. In hetkort wordt de inhoud van BETA beschreven alsmede deervaringen die werden opgedaanbij
het ontwikkelen van het systeem.
Literatuur
A. Grunefeld en W.A. Dekkers. Analyse van het gebruik en de
acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de praktijk. PAGVverslag nr. 141 (1992), 78p.

Summary
In 1987 CSM, 1RS, PAGV, SIVAK andSUstarted a
joint project todevelop adecision support system for
farmers growing sugarbeet. Initial research indicated
what crop measures needed to be included inthe
system. The system was developed within the planned time. Thesystem can be used asablueprint for
decision support systems for other crops. A brief
description of the features of BETA andtheexperiencegained whiledeveloping itispresented here.
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Granen en peulvruchten
Opbrengst en kwaliteit vanwintertarwe bijextensiever telen
dr.ir.A. Darwinkel, PAGV
Perspectieven van een brouwgerstteelt buiten hetZuidwestelijk kleigebied
ing.R.D.Timmer, PAGV
Perspectieven van granen als steungewas in erwten
ing. R.D.Timmer, PAGV
Invloedvanzwavel opde bakkwaliteit van wintertarwe
ing.H.W.G. Floot, ROC Ebelsheerd
Duistbestrijding in wintertarwe
ing. H.W.G. Floot, ROC Ebelsheerd
Vergelijking van het Nederlandse en Belgische bemestingsadvies voor
stikstof inwintertarwe oplössgrond
ing. P.M.T.M. Geelen,ROC Wijnandsrade
Deteelt van wintergerst in het Nederlandse en Belgische lössgebied,
met speciale aandacht voor de stikstofbemesting
ing. P.M.T.M. Geelen,ROC Wijnandsrade
Mechanische onkruidbestrijding in droge erwten
ing.R.D. Timmer, PAGV
Mechanische onkruidbestrijding in veldbonen
ing. R.D.Timmer, PAGV
Deontwikkeling vaneenteeltbegeleidingssysteemvoor granen,CERA
ing.A. Grunefeld, PAGV

Opbrengst en kwaliteit van wintertarwe bij extensiever telen
Yield andquality of winter wheat in thecase of lower inputs
dr.ir. A. Darwinkel,PAGV

Inleiding
Hel beperken van hetgebruik van chemische middelen heeft indeafgelopen tien jaren inde akkerbouw
toenemende aandacht gekregen. Ophet proefbedrijf
Ontwikkeling Bedrijfssystemen (OBS) te Nagele
werd een geïntegreerde teeltwijze ontwikkeld, die op
bedrijfsniveau een vergelijkbaar financieel resultaat
toonde bijeenreductie aan stikstof van 35kgN per
ha en aan chemische middelen van 65 % (zie
PAGV-themaboekje 14:Themadag Bedrijfssystemen
voor de akkerbouw met toekomst, 1992). Bij wintertarwe werd bij het geïntegreerde teeltsysteem een
afname bereikt van 40kgaan stikstof perhaen ruim
50%aan herbiciden,pesticiden en groeiregulatie.
Bij wintertarwe wordt door de geringere inzet van
produktiemiddelen op teeltkosten bespaard. Teeltmaatregelen zijn onderling afhankelijk; door een
weloverwogen vermindering wordt getracht een optimale gewasontwikkeling bij deze lagere inzet van
produktiemiddelen te verkrijgen. Uit vergelijkend
onderzoek opdeOBS te Nagele bleek een dergelijk
systeem voor tarwe niet of nauwelijks kostendekkend. De oorzaken voor de opbrengstverschillen
kunnen echter niet worden geanalyseerd. Tenaanzien vande korrelkwaliteit wordt een negatieve invloed verwacht, maar onderzoeksgegevens zijn
schaars en vaak onvolledig.
Meer kennis van deteeltextensivering opopbrengst,
oogstzekerheid enkwaliteit isnodig omderendabiliteit van granen opeen zohoog mogelijk peil te houden. Zeker nudoor ontwikkelingen alshetMJPGen
lage graanprijzen degraanteelt onder druk is komen
te staan. Verlaging vandeteeltkosten door extensivering vandeteelt kan een bijdrage leveren aande
rendabiliteit. De effecten van teeltextensivering op
opbrengst, kwaliteit enoogstzekerheid werden in de
afgelopen jaren beproefd bijmeerdere rassen op een
aantal proefplaatsen.
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Opzet en uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek werd in 1989, 1990 en 1991uitgevoerd op vier proefplaatsen: ROC Ebelsheerd te
Nieuw-Beerta (zeer zware klei), PAGV te Lelystad
(zavel), ROC Westmaas indeHoekse Waard (zware
klei) en ROCWijnandsrade in Zuid-Limburg (loss).
Het onderzoek omvatte meerdere rassen, die werden geselecteerd op basis vanopbrengst, oogstzekerheid, kwaliteit engeschiktheid opde proefplaats.
Het aantal ende keuze vande rassen verschilden
daardoor tussen deproefplaatsen, alsook tussende
jaren. Alsreferentie waren steeds inalle proevende
rassen Obelisk, Herzog enUrban opgenomen.
In de proeven werden de zaaitijd, de zaaidichtheid
en de onkruidbestrijding volgens gangbare normen
uitgevoerd. Verschillen in de teeltwijze betroffen de
hoogte vande stikstofbemesting, detoedieningvan
een groeiregulator ende bestrijding vanvoet-, bladen aarziekten envanbladluizen. Debestrijdingvan
ziekten en bladluizen konverschillen in tijdstip van
bespuiting alsmede in dosering en keuze vanhet
middel. Bespuitingen werden zo mogelijk gecombineerd.
Bij alle proeven werd steeds indetweede helftvan
oktober ingezaaid met 300 à 375 zaden perm 2 .
Afhankelijk van de onkruiddruk en -bezetting vond
een bestrijding met herbiciden plaats. Dehoogtevan
de totale bemesting was afhankelijk van devoorraad
aan minerale stikstof indebodem. In alle teeltsystemen werd stikstof in drie keer indezelfde gewasstadia (GS 22-23; GS 30-31 en GS 39-43) gegeven.
Het gangbare teeltsysteem (S1) kreeg gemiddeld
170 kgNperhatoegediend, 40 kg Nperha meer
dan de andere systemen. De groeiregulator betrof
chloormequat ende middelenkeuze voor debestrijding van ziekten enplagen was wisselend enafhankelijk vandeziekteverwekkers.
In hetonderzoek waren vier systemen opgenomen.
De samenstelling vande teeltmaatregelen wasvergelijkbaar met het gangbare teeltsysteem (S1)en

Tabel 54. Stikstofbemesting, aantal teelthandelingen, het aantal werkgangen en de berekende teeltkosten van vier teeltsystemen.
teeltsysteem

gangbaar
SI

S2

S3

S4

170

125

125

125

3

stikstofbemesting (kg N/ha)

geïntegreerd

aantal handelingen voor:
stikstofbemesting
chloormequat
voetziektebestrijding
bladziektebestrijing
aarziektebestrijding
bladluisbestrijding

3
1.7
0,5
0,8
1,0
1.3

3
1,7
0,5
0.8
1,0
1,3

3
0,2
0,2
1.0
1,0

-

totaal aantal werkgangen'1

7,8

7,8

5,4

3.0

totale kosten (gld/ha)' 2)

9

422

-

290

-

156

1

' Combinatie van werkgangen mogelijk.
Exclusief kosten werkgangen.

2)

(min of meer) met het 'geïntegreerde' teeltsysteem
(S3). Daarnaast werden twee systemen opgenomen
om inzicht te krijgen in het effect van een verminderde stikstofgift (S2) en in het effect van het achterwege laten van gewasbespuitingen bij een verminderde stikstofbemesting (S4). In tabel 54 zijn de
uitgevoerde teelthandelingen voor de vier systemen
vermeld; daaraan is toegevoegd is het aantal werkgangen en de kosten voor deze uitgevoerde teelthandelingen.
Tijdens de groeiperiode werden de gewassen beoordeeld op stand, legering en aantasting door ziekten;
ook werden plant- en aardichtheden vastgesteld. Bij
de oogst werden de korrelopbrengsten en het vochtgehalte vastgesteld. Van de korrels werd het 1000korrelgewicht en het hectolitergewicht bepaald.
Op laboratoria van de meelfabrieken Alkmaar, Koopmans, Meneba en Wessanen werd de kwaliteit van
het oogstprodukt voor de broodbereiding onderzocht
door bepaling van eiwitgehalte, valgetal, sedimentatiewaarde, uitmalingsgraad, broodvolume en deegeigenschappen (extensogrammen).

Resultatenvan hetonderzoek
Hoewel het onderzoek bij meerdere rassen werd
uitgevoerd, zal hier uitsluitend op de resultaten van
de rassen Obelisk, Herzog en Urban worden ingegaan.

Een overzicht van de korrelopbrengsten op de vier
proefplaatsen in de drie onderzoeksjaren is weergegeven in tabel 55.
De gemiddelde opbrengst over alle proeven was
ruim 8,3 ton per hectare. De korrelopbrengsten waren wisselend tussen de jaren en tussen de proefplaatsen. Zo waren in 1990 de opbrengsten hoog op
het PAGV en Ebelsheerd, terwijl in Westmaas (door
ziekten) en Wijnandsrade (door ernstige legering) de
opbrengsten achterbleven bij de andere proefjaren.
Het effect van de teeltsystemen kwam in alle proeven op overeenkomstige wijze naar voren. Het gangbare teeltsysteem gaf steeds de hoogste opbrengst,
maar de verschillen met de andere systemen varieerden van proef tot proef, veelal samenhangend
met het aldan niet optreden van legering enziekten.
In alle proeven bleef het geïntegreerde teeltsysteem
in opbrengst aanzienlijk achter bij de gangbare teeltwijze. Gemiddeld bedroeg dit 1,0 ton per ha, met
een variatie van 0,3 tot 2,4 ton per ha. Grote opbrengstverschillen werden met name gevonden in
proeven, waarin ziekten en legering in ernstige mate
voorkwamen. De lagere opbrengst van het geïntegreerde teeltsysteem kan voor circa 0,4 ton per ha
worden toegeschreven aan de lagere stikstofgift
(S1 - S2), zodat aan de geringere inzet van gewasbescherming ongeveer 0,6 ton per ha kan worden
toegedacht. Het achterwege laten van de bestrijding
van ziekten en bladluizen bij een geïntegreerde teelt-
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Tabel55. Korrelopbrengsten (tonper ha;15% vocht)bijvierteeltsystemenopvier proefplaatsenin 1989,1990en 1991. Gemiddeldenvan
derassenObelisk, HerzogenUrban.
PAGV

EH

WS

WR

gemiddeld

S1
S2
S3
S4

9.98
9.16
9.00
8.55

9.04

10.24

8.52

9.45

8.20
7.76

8.97
8.44

7.88
7.32

8.51
8.02

1990

S1
S2
S3
S4

10.68
9.28
8.32
8.00

9.92
9.70
8.76
8.13

8.53
8.17
7.38
6.52

6.96
6.94
5.86
5.84

9.02
8.52
7.58
7.12

1991

S1
S2
S3
S4

8.13
8.13
7.83
7.80

8.83
8.71
8.51
8.12

9.79
9.48
8.91
8.53

8.50
8.24
7.63
7.25

8.81
8.64
8.22
7.93

gemiddeld
(relatief)

S1
S2
S3
S4

100
93
88
86

100
98
92
87

100
96
88
82

100
98
89
85

100
96
89
85

jaar

systeem

1989

wijze resulteerde in eengemiddeld verlies vanruim
0,4 ton per ha.
De gemiddelde opbrengst van de rassen Obelisk,
Herzog enUrban bijdevier teeltsystemen isvermeld
in tabel 56.
Uit de tabel blijkt, dat Urban duidelijk achterbleef in
opbrengst bijObelisk en Herzog,die weinig uiteenliepen. Eenduidelijke interactie tussen ras en teeltwijze
kwam in dit onderzoek niet naar voren; slechts in
een enkele proef, waar legering en/of ziekten in
ernstige mate optraden, kwamen rasverschillen voor.
Zo verdroeg Obelisk door eengeringere strostevigheid het achterwege laten vanchloormequat (in S3
en S4) minder danHerzog en Urban; het optreden
van ziekten, met name bruine roest, heeft Obelisk en

Herzog soms parten gespeeld. De korrelopbrengst
van Urban vertoont daarom een geringere variatie
over de vier systemen. Het verschil in opbrengst
tussen de systemen S1enS4waren voor Obelisk,
Herzog en Urban respectievelijk 1,61, 1,49 en1,13
ton per ha.
De invloed van deteeltsystemen ophetproduktiepatroon isvoor een aantal gewas- en korrelkenmerken
vermeld intabel 57.
Vrijwel alle gewas- en korrelcomponenten worden
door de teeltsystemen beïnvloed en dragen als zodanig bijaan deverschillen in korrelopbrengst enstikstofopname. Een reductie van teeltmaatregelen heeft
zowel de korrelopbrengst alsde totale drogestofopbrengst verlaagd, watwijst opeen verminderdeproduktiviteit van het gewas. Daaraan heeft zowelde

Tabel56. Korrelopbrengsten (kg per ha; 15% vocht) van drie wintertarwerassen (Obelisk, Herzog en Urban) bij vier teeltsystemen.
Gemiddeldevanvier proefplaatsen in 1989,1990en 1991.
systeem

S1

S2

S3

S4

gemiddeld

Obelisk
Herzog
Urban

9.37
9.26
8.66

9.09
8.80
8.43

8.34
8.19
7.78

7.76
7.77
7.53

8.64
8.51
8.10

gemiddeld

9.09

8.77

8.10

7.69

8.42
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Tabel57. Gewas- en korrelkenmerken bij vier teeltsystemen. Gemiddelden van Obelisk, Herzog en Urban op vier proefplaatsen in 1989.
1990 en 1991.
systeem

S1

S2

S3

S4

opbrengst (t/ha)
aren per m
korrels per aar
1000-korrelgewicht
hectolitergewicht
eiwitgehalte

9.09

8.77

8.10

7.69

571

505

517

510

526

34.7
46.9
82.1
12.6

36.5
47.5
81.8
11.5

34.8
46.5
81.6
11.7

34.2
44.9
81.3
11.8

35.1
46.5
81.7
11.9

bovengrondse drogestofopbrengst (t/ha)
N-opname (kg N/ha)

19.4

18.2

17.8

17.3

18.2

228

193

192

189

200

oogst-index
stikstof-index

39.9
73.9

41.0
76.4

38.6
73.7

37.9
71.4

39.4
73.9

lagere stikstofgift als de geringere gewasbescherming bijgedragen.
De lagere stikstofbemesting van S2 ten opzichte van
het gangbare teeltsysteem S1 resulteerde in een
duidelijk lagere aardichtheid; de positieve invloed op
het 1000-korrelgewicht, het aantal korrels per aar en
de oogstindex was onvoldoende om eenzelfde korrelopbrengst te behalen. In vergelijking met het
gangbare systeem S1 werd de lagere aardichtheid
van het 'geïntegreerde' teeltsysteem S3 niet gecompenseerd door een hoger 1000-korrelgewicht of een
groter aantal korrels per aar en bleef de oogstindex
achter.
Het weglaten van gewasbeschermende maatregelen
(systeem S4) heeft de produktiviteit nog verder beperkt, waardoor bij de lagere aardichtheid ook het
1000-korrelgewicht, het aantal korrels per aar en de
oogstindex achterbleven.

gemiddeld
8.42

Inclusief de minerale stikstof in de bodem kreeg het
gewas bij het gangbare systeem ongeveer 240 kg N
per ha toegediend; bij de andere systemen was dit
bijna 200 kg N per ha. De gemiddelde stikstofopname door het gewas bedroeg bijna 230 kg N per ha
voor het gangbare systeem en omstreeks 190 kg N
per ha voor de andere systemen. De stikstofopname
bleek vrijwel uitsluitend bepaald te worden door het
stikstofaanbod; gewasbeschermende maatregelen
hadden nauwelijks invloed.
Uit de N-index blijkt, dat ruim 70 % van de opgenomen stikstof zich bij de oogst in de korrels bevindt.
Een verlaging van de N-gift gaf een verhoogde Nindex (S2 ten opzichte van S1); bij geringere ziektebestrijding werd relatief minder stikstof naar de korrel
getransporteerd.
De invloed van ras en teeltwijze op een aantal kwaliteitseigenschappen is vermeld in tabel 58. Tenaan-

Tabel58. Effecten van ras en teeltsysteem op de kwaliteitvan wintertarwe. Gemiddeldevan vier proefplaatsen in 1989,1990 en 1991.
systeem

ras
opbrengst (t/ha)
eiwitgehalte
valgetal
sedimentatiewaarde
uitmalingsgraad
asgehalte (bloem)
broodvolume (ml)
deegeigenschappen
(Ext.gram:A-cijfer)

S1

SI

S1

Obelisk

Herzog

Urban

S1

S3

9.37
12.0

9.26
12.9

8.66
12.9

9.09
12.6

8.10
11.7

346
29

291
35

345
41

327
35

329
32

73.2
0.53

73.7
0.53

73.8
0.54

73.6
0.53

73.8
0.54

691
44

726
69

736
81

718
65

693
59

81

zien van de kwaliteit reageerden de rassen Obelisk,
Herzog en Urban niet verschillend op de teeltwijze;
daarom zijn in deze tabel per ras de gegevens vermeld bij het gangbare systeem en is voor de vergelijking van het gangbare en het 'geïntegreerde' teeltsysteem gebruik gemaakt van het gemiddelde van
deze drie rassen.
Van de drie rassen beschikt Obelisk over de slechtste en Urban over de beste eigenschappen voor de
broodbereiding. Deze rangorde aangaande kwaliteit
voor deze rassen wordt ook duidelijk in de kwaliteitskenmerken eiwitgehalte, sedimentatiewaarde, broodvolume en deegeigenschappen. Schot (weergegeven
als valgetal) kwam niet voor, en ten aanzien van
uitmaling en asgehalte bestonden geen wezenlijke
verschillen.
Bij de gangbare teeltwijze werd in de korrels een
duidelijk hoger eiwitgehalte bereikt dan bij het geïntegreerde systeem. Mede daardoor bestonden ook
verschillen in sedimentatiewaarde, broodvolume en
deegeigenschappen. De overige kwaliteitskenmerken
(valgetal, uitmalingsgraad en asgehalte) werden niet
beïnvloed door een geringere inzet van produktiemiddelen, zoals die hier bij het geïntegreerde teeltsysteem werd toegediend.

Discussie
Door vermindering van de inzet van de produktiemiddelen werden een viertal teeltsystemen gecreëerd,
waarmee met betrekking tot de N-bemesting, groeiregulatie en bestrijding van ziekten en plagen een reductie in teeltkosten werd bereikt van respectievelijk
12, 39 en 67 % ten opzichte van het gangbare systeem. De opzet van de systemen maakte het mogelijk verschillen in opbrengst en kwaliteit toe te schrijven aan de N-bemesting en/of gewasbescherming
(groeiregulatie en bestrijding van ziekten en plagen).
Uit het driejarig onderzoek, uitgevoerd op vier proefplaatsen met meerdere rassen bleek terugdringing
van de teeltkosten met 39 % (systeem S3: vergelijkbaar met het geïntegreerde systeem) de korrelopbrengst te verlagen met 1,0ton per ha. Aan de hand
van de opbrengst van het intermediaire systeem S2
kan afgeleid worden, dat de opbrengstderving voor
bijna 35 % toegeschreven moet worden aan een
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verlaging van de N-gift met 40 kg N per ha en voor
65 % aan de beperkte gewasbescherming. Bij het
verlaagde N-bemestingsniveau gaf een beperkte
gewasbescherming een opbrengstreductie van 0.65
ton per ha (7 %);bij achterwege laten van de gewasbescherming was dit 1.08 ton per ha (12%).
De verschillen in opbrengst tussen het gangbare
systeem S1 enerzijds en de systemen S2, S3 en S4
anderzijds waren respectievelijk 0.34, 0,99 en 1,42
ton per ha; de verschillen in teeltkosten respectievelijk ƒ 55,-, ƒ 189,- en ƒ 323,- per ha. Bij een
graanprijs van 40 cent per kg gaf S1 in alle gevallen
het beste rendement (respectievelijk ƒ 81,-, ƒ 207,en ƒ 245,- per ha); bij een graanprijs van 25 cent per
ha is dit aanzienlijk minder: ƒ 30,-, ƒ 59,- en ƒ 32,per ha. Kosten voor de werkgangen werden hierbij
niet in rekening gebracht.
Rasverschillen aangaande opbrengst en opbrengstvorming werden niet of nauwelijks door de uitgevoerde systemen beïnvloed. Alleen in situaties met ernstige legering en/of ziekte-aantasting kwamen bij de
teeltsystemen verschillen tussen rassen naar voren.
Ten aanzien van de opbrengstcomponenten gaf de
verlaagde N-gift een duidelijke teruggang te zien van
de aardichtheid; een verminderde gewasbescherming schaadde de korrelvulling, wat tot uitdrukking
kwam in lagere 1000-korrelgewichten.
Beperking van de inzet van produktiemiddelen deed
niet alleen de totale bovengrondse drogestofproduktie verminderen;door een gebrekkige gewasbescherming kwam een geringer deel ervan in de korrel
terecht. Ook de verdeling van de opgenomen stikstof
bleek afhankelijk van de mate van gewasbescherming; een goede gewasbescherming deed een groter deel van de opgenomen stikstof in de korrel belanden.
De hogere stikstofgift van het gangbare systeem
(S1) resulteerde in een hogere N-opname door het
gewas; het eiwitgehalte in de korrel was daardoor
bijna 1% hoger dan bij de andere systemen. Hoewel
rassen verschillen in de opname en verdeling van
stikstof, werd daarop geen noemenswaardig effect
van de teeltwijze geconstateerd.
Behalve op de opbrengst heeft een beperking van de
produktiemiddelen een negatieve invloed op de korrelkwaliteit. Centraal hierbij is de teruggang van het
eiwitgehalte. Daaraan gekoppeld worden ook lagere

waarden voor sedimentatie, broodvolume endeegeigenschappen gemeten. Op hectolitergewicht, schotgevoeligheid (= valgetal), uitmalingsgraad en asgehalte kon geen invloed van de teeltwijze worden
waargenomen. Ook tussen rassen kon geenverschillende invloed op de kwaliteit worden geconstateerd.

Samenvatting
Gedurende drie jaren werd op vier plaatsen onderzoek uitgevoerd naar deinvloed van een verminderde inzet vanproduktiemiddelen opdeopbrengst en
kwaliteit vanmeerdere wintertarwerassen. Dooreen
lagere toediening van 40kgNperhaeneen beperking van gewasbeschermende maatregelen (geen
CCC en vermindering ofweglating van fungicidenen
insekticiden) werden vier teeltsystemen gecreëerd. In
alle systemen geschiedde de onkruidbestrijding chemisch en werd detarwe indetweede helft van oktober gezaaid. Tenopzichte vandegangbare teeltwijze werd respectievelijk ƒ57,-,ƒ 189,- en ƒ 323,- per
ha opteeltkosten bespaard, wat resulteerde in een
opbrengstreductie van respectievelijk 320, 990en
1420 kg per ha.
Tussen jaren entussen proeven kwamen aanzienlijke verschillen in opbrengstniveau voor. De opbrengstverschillen tussen de teeltsystemen waren
variabel,enwaren groter naarmate degroei-omstandigheden door hetoptreden van legering, ziektenen
plagen slechter waren. Alleen in dergelijke gevallen
bleken rassen verschillend opde inzetvermindering
te reageren: stevige en weinig ziektegevoelige rassen bleven (relatief) minder inopbrengst achter.

Verlaging vandestikstofgift verminderde deaardichtheid; degeringere gewasbescherming resulteerde in
een lager 1000-korrelgewicht.
Een verminderde inzet van teelthandelingen had
negatieve gevolgen voor de kwaliteit. Ditis overwegend een gevolg van deverminderde stikstofbemesting, dieleidde toteen lager eiwitgehalte indekorrel
en daarmee samenhangend totlagere waarden voor
sedimentatie, broodvolume en deegeigenschappen.
Op valgetal, hectolitergewicht en uitmalingsgraadkon
geen verschil worden vastgesteld.

Summary
In 1989, 1990and 1991, field experiments were
carried outat4 locations tostudy the effectsoflowering inputs onthe yield and quality ofseveral varieties of winter wheat. By reducing nitrogen dressing
(40kgN/ha) and crop protection measures (Cycocel
and pesticides), 3 input systems were created in
which growing costs were 57, 189 and323Dfl/ha
respectively lower than the recommended wheat
growing system. The consequent reduction in grain
yield amounted to 320, 990 and 1420kg/harespectively,atan average yield level of9 tonsperhectare.
Exceptinthe case oftrials with lodging and/or severe disease attack, no interaction between varieties
and growing systems couldbe found.
The lower input ofnitrogen reduced theprotein content in the grains by nearly 1%andconsequently,
the values forZeleny,loaf volumeand dough properties were lower.No effects were assessed for(falling) number, test weightand flour extraction.
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Perspectieven van een brouwgerstteelt buiten het Zuidwestelijk kleigebied
Possibilities ofgrowing malting barley in different regions of the Netherlands
ing. R.D.Timmer, PAGV

Inleiding
Binnen de Nederlandse akkerbouw neemt zomergerst eenbescheiden plaats in.Het areaal schommelt de laatste jaren tussen de30.000 en 50.000ha.
Dit is± 20% van hetNederlandse graanareaal en ±
5% van het totale akkerbouwareaal. Aan het eind
van de zestiger/ begin zeventiger jaren waszomergerst echter het belangrijkste graangewas, en werd
er jaarlijks ongeveer 300.000-400.000 tongerstgeproduceerd. Momenteel isditnog ongeveer 150.000200.000 ton. Hetverbruik vangerst in Nederland is
echter sinds die tijd alleen maar toegenomen, niet
alleen voor veevoeder-, maar ook voor brouwdoeleinden. Het gevolg van deze ontwikkeling isgeweest
dat steeds grotere hoeveelheden voer- en brouwgerst moesten worden ingevoerd. In de huidigebehoefte aan gerst voor mout- en brouwdoeleinden,
circa 450.000 ton per jaar, wordt gemiddeld voor
slechts 100.000 ton door inlandse brouwgerst voorzien. Hieruit kangeconcludeerd worden dat er voldoende ruimte isvoor een uitbreiding van de teelt.
De mogelijkheden ominNederland kwalitatief goede
brouwgerst te telen, waren tot voor enkele jaren
echter beperkt. Enerzijds was de lijst met brouwgerstrassen niet erg uitgebreid, anderzijds bleken
deze rassen meestal alleen in het Zuidwesten van
ons land geteeld, aande gestelde kwaliteitseisen te
kunnen voldoen. In andere regio's kwam het doorde
minder gunstige groei-omstandigheden (bodem en
klimaat) veelal tot een te hoog eiwitgehalte, een
slechte korrelsortering en/of eenteleurstellende opbrengst.

Doelvan hetonderzoek
De introductie vanenkele nieuwe brouwgerstrassen
zoals Prisma, Femina, Lenka en Blenheim leken
echter mogelijkheden te bieden om ook elders in
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Nederland brouwgerst tetelen. Daarom ishetPAGV
in 1988,in samenwerking met vijf regionale proefboerderijen enTNO-Voeding, eenonderzoek gestart
naar de opbrengst endekwaliteit van enkele nieuwe
brouwgerstrassen onder verschillende teelt- en groeiomstandigheden. Doel wasnategaan hoegrootde
risico's van het overschrijden van de kwaliteitsnormen zijn ineen aantal regio's. Met deze risico-analyse zouden deperspectieven van deteelt van brouwgerst voor de verschillende locaties aangegeven
kunnen worden.

Proefopzet
Van 1988tot en met 1991 zijn er op zes locaties
veldproeven uitgevoerd waarbij nieuwe brouwgerstrassen onder verschillende N-regimes zijn geteeld.
Op elk proefbedrijf werd het onderzoek drie jaar
uitgevoerd.
leder jaar werden erdrie rassen indeproeven opgenomen dieopdat moment het meest perspectiefvol
leken voor eenbrouwgerstteelt. In elke proef werd
een oplopende serie vandrie ongedeelde N-bemestingen aangelegd die lager, gelijk en hoger waren
dan het algemeen geldende N-advies voor brouwgerst te weten 110kgperha- bodem-N (0-60 cm).
Daarnaast werden de adviesgift alsmede de N-gift
boven het advies ooktoegediend alseen gedeelde
bemesting.
De proefplaatsen waar hetonderzoek is uitgevoerd,
waren: Rusthoeve (zware zavel), Lelystad (lichte
klei), Ebelsheerd (zware klei), Kollumerwaard (lichte
zavel), Kooyenburg (zand) en Wijnandsrade (loss).
Voor eenuitgebreide beschrijving vandeper proefplaats aangelegde objecten wordt verwezen naarhet
PAGV-verslag 'Perspectieven van een brouwgerstteelt buiten het Zuidwestelijk kleigebied'.
Behalve een bepaling vande korrelopbrengst werd
van ieder veldje ook een korrelmonster genomen
waaraan door de afdeling AGRO-NIBEM van TNO-

Voeding te Zeist de kwaliteitsparameters werden
vastgesteld.

Resultaten
Een uitgebreide engedetailleerde weergave van alle
resultaten vanhet onderzoek, ookper locatie, iste
vinden in het hiervoor genoemde PAGV-verslag nr.
156.
Inditartikel zullen uitsluitend debelangrijkste gemiddelde opbrengst- en kwaliteitscijfers bijhetrasPrisma aandacht krijgen.
Eiwitgehalte
Eén van de belangrijkste voorwaarden waaraan
brouwgerst moet voldoen, is een laag eiwitgehalte.
Mouterijen stellen als eis maximaal 11,5% eiwit.
Wanneer eenteler gerst levert boven de 11,5%kan
hem dit (een deel van) debrouwgerstpremie kosten.
Deze premie varieert jaarlijks tussen de3en12cent
per kg.
Door verschillen indeweersomstandigheden tijdens
het groeiseizoen verschilde hetniveau van heteiwitgehalte van jaar totjaar sterk. Bijeenadviesbemesting van 110kgN-N-mineraal was in1989,1990en
1991 bij Prisma het gemiddelde eiwitgehalte opde
locaties respectievelijk 11,7,10,8 en 10,4.
De groei-omstandigheden voor brouwgerst zijnook
in de verschillende regio's vanons land niet overal
even gunstig. In figuur 6 zijn degemiddelde eiwitgehalten van hetras Prisma bijdeadviesbemestingper
locatie weergegeven. Gedurende deonderzoeksperiode was heteiwitgehalte inhetZuidwesten (RH) het
laagst, en bovendien voldeed hetinallejaren aande
gestelde maximumnorm (tabel 59).Op de andere lo-

caties was het eiwitgehalte gemiddeld voldoende
laag, alleen in1989waren erproblemen.
Het eiwitgehalte bleek een rechtlijnig verband metde
hoogte van deN-gift tevertonen. Opde kleigronden
bedroeg de toename gemiddeld 0,4% per 30 kgN
per ha;op zandgrond was ditzelfs 1,0%.
Volgerstpercentage
Behalve het eiwitgehalte is ook het volgerstpercentage (aandeel korrels >2,5 mm) een
belangrijk kwaliteitsaspect. De mouterij stelt als eis
dat minimaal 90%van een partij 'volgerst' is.Dit
heeft tot gevolg dat gerst meestal moet wordenopgeschoond voordat hetaande mouterij kan worden
geleverd. Omdat eenteler alleen voor het aandeel
volgerst debrouwgerstprijs ontvangt, ishetbelangrijk
te streven naar eenzohoog mogelijk volgerstpercentage.
In figuur 7 zijn de gemiddelde volgerstpercentages
van het ras Prisma weergegeven. Gedurende de
onderzoeksperiode was het verschil in het aandeel
volgerst tussen de locaties beperkt (<10%). Er bestonden echter vrij grote verschillen van jaar totjaar
(tabel 59), voornamelijk alsgevolg vanhetoptreden
van legering. OpKooyenburg werden de meest stabiele volgerstpercentages gevonden; de grootste
variatie trad opopdelocaties Wijnandsrade enKollumerwaard.
Ook tussen het volgerstpercentage en de N-gift
bleek eenrechtlijnig verband te bestaan. Per30kg
N per ha namhet aandeel volgerst met gemiddeld
3% af. Gemiddeld over de drie proefjaren was het
effect vande N-bemesting opde mate vanafname
van hetvolgerstpercentage voor dezeslocaties niet
significant verschillend.

Tabel59. Opbrengstenkwaliteitvanzomergerst(Prisma) bijeen N-bemesting van 110kg Nper ha- N-mineraal,0-60 cm(1988/1991).

locatie

opbrengst(ton/ha)

Colijnsplaat
Lelystad
Nieuw-Beerta
Munnekezijl
Rolde
Wijnandsrade

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

(6,3-7,2)
(6,3-8,3)
(5.7-7,5)
(4,2-8,7)
(4,6-5,9)
(4,6-7,6)

%-volgerst
79 (70-84)
82 (79-86)
79 (77-80)
84 (67-95)
85 (84-86)
78 (67-90)

10.0
11,0
11,3
11.1
11,5
11,1

%-eiwit

bruto fin.
opbrengst

(9,1-10,7)
(9,8-12,0)
(10,4-12,1)
(10,0-12,5)
(11,0-12,3)
(10,2-12,0)

ƒ3060,ƒ3290,ƒ2780,ƒ3150,ƒ2260,ƒ2560,-

85

eiwitgehalte
13.0-

12.0-

11.0

10.0

N-gift + N-mineraal (0-60 cm)

Figuur6. EffectvanhetN-aanbod(N-gift +N-mineraal 0-60 cm)opheteiwitgehalte vanzomergerst(Prisma)op zeslocaties(1988/1991).
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Korrelopbrengst
Behalve een goede kwaliteit is bij brouwgerst ook
een hoog en stabiel opbrengstniveau gewenst. DeNvoorziening is één van de belangrijkste factoren bij
het verkrijgen van een hoge opbrengst.
Door verschillen in de weersomstandigheden tijdens
het groeiseizoen kan de korrelopbrengst van jaar tot
jaar sterk variëren; zo was de opbrengst in 1989,
1990 en 1991 respectievelijk 5,3, 7,2 en 7,5 ton per
ha. Ook in de verschillende regio's van ons land zijn
de groei-omstandigheden niet overal even gunstig. In
figuur 8 zijn de gemiddelde opbrengstcijfers van het
ras Prisma weergegeven. Gedurende de onderzoeksperiode zijn op de meeste locaties gemiddeld
goede opbrengsten behaald, maar de variatie van
jaar tot jaar was vrij groot (tabel 59). In het Zuidwesten bleek het opbrengstniveau erg stabiel. Degemiddeld hoogste opbrengst werd echter behaald in Flevoland; deze verschilde significant met Wijnandsrade
en Kooyenburg, maar niet met de andere klei-locaties.
Het effect van de N-bemesting opde korrelopbrengst
was gemiddeld niet erg groot. De hoogste korrelopbrengst werd op de meeste locaties bereikt bij een
N-gift van '100 kg N perha - N-mineraal'. Het verschil
in opbrengst met een 30 kg hogere of 30 kg lagere
N-gift was echter gering,en niet significant.
Financiële opbrengst
De uiteindelijk verkregen bruto financiële opbrengst
wordt bepaald door de korrelopbrengst, het volgerstpercentage, het eiwitgehalte en de prijzen voor
brouwgerst, voergerst en doorval (aandeel niet-volgerst).
Met het prijsniveau van 1992, te weten 47 et per kg
voor brouwgerst, 38 et per kg voor voergerst en 36
et per kg voor doorval zijn voor de zes locaties per
jaar bruto financiële opbrengsten berekend. In figuur
9 zijn deze per locatie gemiddeld over de onderzoekbaren weergegeven.
Op de vier klei-locaties werden hoge financiële opbrengsten verkregen die maar weinig van elkaar
verschilden. De gemiddelde financiële opbrengst op
Wijnandsrade (loss) en met name op Kooyenburg
(zand) bleef hierbij achter.
Van jaar tot jaar en van locatie tot locatie was het
effect van de hoogte van de N-gift op de financiële
opbrengst sterk verschillend. Gemiddeld werd bij ±

90 kg N per ha (N-gift + N-mineraal) al de hoogste
financiële opbrengst bereikt. De verschillen tussen
de N-giften waren zeer beperkt en niet significant; dit
gold voor alle locaties.

Conclusies
Brouwgerst uit het Zuidwestelijk kleigebied is kwalitatief gezien nog altijd het beste. Ook de gerst afkomstig uit andere regio's voldoet echter in de meeste
gevallen aan de kwaliteitseisen. De variatie in kwaliteit en opbrengst van jaar tot jaar is hier alleen iets
groter.
De teelt van brouwgerst blijkt op veel locaties mogelijk, mits men de N-bemesting in acht neemt. De
verlaging van de N-adviesgift voor brouwgerst in
1992 van 110 naar 90 kg per ha - bodem-N (0-60
cm) sluit derhalve goed aan bij de in dit onderzoek
gevonden resultaten.

Samenvatting
Van 1988 tot en met 1991 werd onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van de teelt van
brouwgerst buiten het Zuidwestelijk zeekleigebied.
Op zes locaties (4x klei, 1x zand, 1x loss) werden
proeven uitgevoerd met drie rassen en vijf N-bemestingen (gedeeld en ongedeeld).
Gedurende de onderzoeksperiode is de brouwgerst
uit het Zuidwesten (Rusthoeve) kwalitatief het beste
gebleken. Alle andere regio's hebben zich echter als
potentiële teeltgebieden gemanifesteerd. In twee van
de drie jaren kon op alle plaatsen aan de kwaliteitseisen worden voldaan, en in 1989 waren de overschrijdingen niet zodanig dat de partij als brouwgerst
onacceptabel was. De opbrengsten en volgerstpercentages waren gemiddeld hoog, behalve wanneer
legering optrad. Hierdoor werden hoge financiële
opbrengsten behaald, in Flevoland en Noord-Groningen zelfs hogere dan in het Zuidwesten.
De perspectieven van een brouwgersteelt zonder
grote risico's van afkeuring lijken niet alleen op de
andere kleigebieden, maar ook op de loss- en zandgronden gunstig. Daarbij is het belangrijk niet meer
stikstof te geven dan noodzakelijk. De verlaging van
de algemene N-adviesgift van 110 naar 90 kg N per

ha is hierop gebaseerd.

Summary
Research was carried out from 1988to 1991into the
possibilities of growing malting barley in different
regions of the Netherlands (outside the South-West
sea-clay region). Trialswere held at six locations (4x
clay, 1xsand, 1xloess) with three varieties and five
nitrogenapplications (splitand unsplit).
During the research period, the malting barley from
the South-West (Rusthoeve) proved to be the best
quality.All other regions, however, wereshown to be
potential growing areas. In two of the three years,
thequalityspecifications were fulfilled atall theloca-

tions, and in 1989the excesses were not such as to
make the batch unacceptable as malting barley. The
income and grading percentages were on average
high, except when lodging occurred. As a result, a
high financial return was achieved, and in Flevoland
and North Groningen this was even higher than in
the South-Westof thecountry.
The possibilities of growing malting barley without
too many risks of its being rejected seem favourable
not only on other clay soils but also on loess and
sandy soils. It is important, however, not to apply
more nitrogen than necessary. The reduction of the
generally recommended N application from 110 to 90
kg Nper hectare isbased onthis.
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Perspectieven van granen als steungewas inerwten
Possibilities ofcerealsasascaffoldforcombiningpeas
ing. R.D.Timmer, PAGV

Inleiding
Om toteen hogere zelfvoorzieningsgraad voor plantaardige eiwitten in Europa te komen, besloot de
Europese Gemeenschap in 1978de produktie van
eiwitrijke gewassen te stimuleren. Door het instellen
van een hoge garantieprijs werd hetsaldo van droge
erwten (en veldbonen) concurrerend met het saldo
van granen. Hierdoor namhet areaal droog te oogsten erwten indeEG-landen sterk toe, van130.000
ha in 1980 totbijna 900.000 hain 1987. Ookin ons
land heeft deteelt vandroge erwten indie periode
een sterke uitbreiding doorgemaakt, van3.000 ha in
1980tot35.000 ha in1987.
In 1985, endaarna ookin 1987 en1988 kwam echter eenaantal problemen bij deteelt vanerwten in
Nederland naar voren. Hetoptreden van zware legering, samengaand met ziekte-aantastingen, veronkruiding en problemen bij de oogst wezen opde
beperkte oogstzekerheid van het gewas. Lage opbrengsten eneen slechte zaadkwaliteit, onder andere door aantasting met deschimmel Mycosphaerella
pinodes (donkere vlekkenziekte; zie ook Jaarboek
1991/1992) waren deaanleiding toteen snelle afname van de belangstelling voor de teelt van droge
erwten.

Doelvan het onderzoek
Gewasbespuitingen met fungiciden tijdens enkortna
de bloei zijn eenmogelijkheid omeendeel van de
ernstige opbrengstderving tevoorkomen. Een andere
mogelijkheid omdegewasaantasting tebeperken,is
het uitstellen, en zo mogelijk voorkomen, vanhet
optreden van legering. Het verbeteren van de stevigheid vaneenerwtegewas kanonder andere gebeuren via veredeling. Al jarenlang wordt er gezocht
naar typen met een hoge(re) mate van strostevigheid. Hoewel desemibladloze rassen diehieruit zijn
voortgekomen tenopzichte vandetraditionele blad-
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rijke rassen een hele verbetering zijn, zijn ze toch
nog niet in staat gebleken om legering tot aan de
oogst altijd te voorkomen. Eenandere mogelijkheid
om een erwtegewas gedurende het groeiseizoen
langer overeind te houden, is het meezaaien van
een graangewas ter ondersteuning vanheterwtegewas. In Engeland heeft men reeds in 1987 en 1988
op praktijkpercelen enkele ervaringen opgedaanmet
het meezaaien van een beperkte hoeveelheid zomergerst. Ook in Nederland (OBSte Nagele) is een
enkele maal deze mengteelt bekeken. De eerste
ervaringen waren dermate perspectiefvol dat door
het PAGV in 1989 in Lelystad onderzoek is gestart.
Het doel vandit onderzoek wasnate gaan wat de
voor- en nadelen zijn vanhet meezaaien van (een
beperkte hoeveelheid) vaneenzomergraan met de
erwten. Daarbij zouden deeffecten ophetbegintijdstip en demate van legering,deziekte-aantastingen
de opbrengst van de mengteelt duidelijk moeten
worden.

Proefopzet
Op het proefbedrijf te Lelystad zijn van 1989 t/m
1992 veldproeven uitgevoerd waarin (semi-bladloze)
droge erwten met verschillende hoeveelheden zomergerst (1989 t/m 1992) enzomertarwe (1990t/m
1992) gemengd zijn uitgezaaid. In het eerste jaar
van onderzoek werden de erwten endezomergerst
behalve gemengd ook nogin aparte rijen gezaaid.
Dit bleek echter geen verschil opteleveren, zodatin
de jaren daarna alleen nog een gemengd produkt is
uitgezaaid.
Aangezien er bij de teelt van erwten een tendens
bestaat naar ruimere rijenafstanden, inverbandmet
een mechanische/geintegreerde onkruidbestrijding,is
het onderzoek bij verschillende rijenafstanden (121/2,
25, 371/2en50cm) uitgevoerd.
De proeven zijn telkens aangelegd alsgewarde blok-

Tabel60. Algemeneproefveldgegevens1989-1992.
1990

1989
voorvrucht
zaaidatum
zaaimethode
raserwten
raszomergerst
raszomertarwe
zaaizaadhoeveelheiderwten
planten/m2erwten
planten/m2graan
oogstdatum

1992

1991

250kg/ha

wintertarwe
21maart
nokkenrad
Solara
Prisma
Vedette
200kg/ha

wintertarwe
27maart
nokkenrad
Solara
Prisma
Baldus
235kg/ha

wintertarwe
22april
0yord
Solara
Prisma
Minaret
235kg/ha

78

65

58

55

12 en 29
10augustus

8 en 16
9augustus

13 en 24
15augustus

16. 31 en 46
7augustus

wintertarwe
11april
nokkenrad
Solara
Prisma

--

kenproeven indrie herhalingen. Intabel 60 zijn enkele algemene gegevens vandeproeven vermeld.

Resultaten
Plantaantal en-verdeling van hetsteungewas
Het juiste aantal en een goede verdeling vanhet
geringe aantal planten perm 2 van hetmeegezaaide
graan isvan belang omtoteen optimale ondersteuning van heterwtegewas tekomen. Door het verschil
in zaadgrootte bestaat de kans dat er tijdens het
zaaien ontmenging optreedt, met als gevolg een
onregelmatige verdeling van degraanplanten. Gedurende de eerste drie jaar vanhet onderzoek ishet
gemengd uitzaaien uitgevoerd met een 'gewone'
zaaimachine (nokkenradzaaimachine). In de meeste
gevallen kon hiermee eenvrij goede verdeling verkregen worden vandegraanplanten.Alleen in1991

traden in een paar gevallen onregelmatigheden en
clustervorming van het steungewas op. Met de
0yord-proefveldzaaimachine, die in het laatste jaar
van onderzoek werd gebruikt, werd een optimale
plantverdeling verkregen. Ook de gewenste plantaantallen van zowel erwten als graan werden met
deze machine exact bereikt; metde nokkenradzaaimachine waren deafwijkingen totdegewenste aantallen soms vrij groot.

Gewasstevigheid
Droge erwten worden veelal opeen rijenafstandvan
ongeveer 1214 cm gezaaid, omdat dit een optimale
verdeling van de planten (50-60 per m2) over de
oppervlakte geeft. Door de huidige ontwikkeling in de
richting van minder chemische- en meer mechanische onkruidbestrijding is het nodig erwten op een
ruimere rijenafstand tezaaien. Behalve eggen is het
dan ook mogelijk te schoffelen, aante aarden en
eventueel eenrijenbespuiting uittevoeren. Deervaring isechter dateen erwtegewas op een ruimere

Tabel61. Effectvan de rijenafstand enhet meezaaienvan eensteungewas op de matevan legering circadrie wekenvoor de oogst(1=
gewasvolledigplat; 10=gewasvolledigovereind).Lelystad,1989-1992.
1989

1990

1991

1992

gem.

12Vi> cmzonder
12V2 cmmetsteun

10,0
10,0

6,0
9,0

5,0
6,0

7,7
9,0

7,2
8,5

50 cmzonder
50 cmmetsteun

10,0
10,0

5,7
8,0

5,0
5,0

5,7
6,0

6,6
7,3

gemiddeld

10,0

7.2

5,3

7,1

7,4
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Tabel 62. Effect van derijenafstand enhetmeezaaien van een steungewas opdemate van legering bijdeoogst (1= gewas volledig plat;
10= gewas volledig overeind). Lelystad, 1989-1992.
1989

1990

1991

1992

gem.

12V2cm zonder
12Vzcm met steun

9,5
0,0

3,3
5,3

4,0
4,0

5,0
5,0

5.5
6,1

50 cmzonder
50 cmmet steun

7,2
6,2

3,0
4,7

4,0
3,7

4,0
4,0

4,6
4,7

gemiddeld

8.2

4,1

3,9

4,5

5,2

rijenafstand minder stevig is,en, metname bij rijenafstanden boven de 30 cm,een lagere opbrengst
kan geven. Door deruimere rijenafstand tecombineren methetmeezaaien van een steungewas zouhet
eerste bezwaar (stevigheid) kunnen worden gecompenseerd. De bewering van een lagere opbrengstbij
ruimere rijenafstanden wordt door slechts weinig
onderzoeksresultaten gesteund. Van1989 t/m 1991
zijn derhalve de objecten meten zonder graan bij
vier verschillende rijenafstanden gezaaid, te weten
121/2, 25,371/2 en 50 cm.In tabel 61 en 62 ishet
effect vande rijenafstand en het al dan niet meezaaien van een zomergraan opde stevigheid van het
gewasvermeld.
Tussen de jaren waren er grote verschillen inde
mate waarin,enhetmoment waarop legering optrad.
Gemiddeld over deonderzoeksperiode was demate
van legering bij 50 cm rijenafstand groter danbij
121/2cm. Vooral bijeen beoordeling drie weken voor
de oogst kwam dit verschil sterk naar voren. Het
meezaaien van een steungewas (15 zomergerstplanten per m2) konbij beide rijenafstanden de stevigheid vanhet gewas iets verbeteren. Heteffectwas
drie weken voor de oogst het grootst, bij 12V2cm
rijenafstand. Vooral in1990was het effect van een

steungewas groot.
In 1989,1991en 1992werd het steungewas niet
alleen bij eendichtheid van15 (zomergerst)planten
per m 2 gezaaid, maar ook bij een twee maalzohoge
dichtheid. In geen vandejaren leidde dit echtertot
verbetering van de gewasstevigheid in vergelijking
totde lagereplantdichtheid.
In 1990,1991 en1992werden naast zomergerst ook
de perspectieven van zomertarwe als steungewas
nagegaan. Slechts ineenenkel geval bleek zomertarwe een betere ondersteuning tegeven dan zomergerst. Gemiddeld over dedrie jaren datbeide graangewassen werden vergeleken,wasergeenverschil.

Korrelopbrengst
De verschillende rijenafstanden en het meezaaien
van een graangewas in verschillende dichtheden
hebben ookde opbrengst aan droge erwten beïnvloed. De resultaten daarvan zijn in de tabellen 63
en 64weergegeven.
Gedurende de eerste drie jaar van het onderzoek
bleek het effect vanderijenafstand op de opbrengst

Tabel 63. Effect van derijenafstand opdeopbrengst van droge erwten (inkgperare, 14%vocht). Lelystad 1989-1992.
1989

1990

1991

1992

12% cm
25 cm
37V4 cm
50 cm

55,8
60,0
58,3
59,2

55,6
55,8
59,0
58,5

58,9
51,8
53,2
57,3

67,2

gemiddeld

58,3

57,2

55,3

62,0

92

56,7

Tabel 64. Effect van hetmeezaaien van zomergerstofzomertarwe opdeopbrengst van droge erwten (inkgperare, 14% vocht). Lelystad
1989-1992.

1989

1990

1991

1992

zonder steungewas

57,5

57,1

58,1

62,0

8 gerstplanten per m 2
15 gerstplanten perm 2
30 gerstplanten per m 2
45 gerstplanten per m 2

54,3
50,6

53,7
51,5

8 tarweplanten per m 2
15 tarweplanten per m 2
30 tarweplanten per m 2
45 tarweplanten per m 2

•

56,2
54,5
•

van deerwten gering. In geen van dejaren warener
significante verschillen aanwezig. In 1992 bereikte
het gewas opeen rijenafstand van50cm geen volledige bodembedekking (beperkte gewasgroei door
droge perioden in het voorjaar), en bleef deopbrengst bijditobject duidelijk achter.

-

-

53,2
52,7

49,3
48.1
43,2

57,3
54,8

56,2
51,3
46,4

zomertarweplanten hadechter eenminder groteopbrengstderving totgevolg (5%).

Opbrengsttotaleveldgewas
Behalve een lagere opbrengst aan erwten leverdede
mengteelt ook graan op. Deze werd meegeoogst,en
naderhand van de erwten gescheiden. De minder
hoge erwteopbrengst werd derhalve gecompenseerd
door de opbrengst aan graan. Intabel 65isde totale
opbrengst aan erwten en graan vermeld (op basis
van drogestof).

In het gewasbestand vindt een concurrentie plaats
tussen erwten en steunplanten. Dit zal tot gevolg
hebben datdeerwte-opbrengst zalafnemen, en wel
sterker naarmate het aantal graanplanten hoger is.
Over devier onderzoeksjaren kostte het meezaaien
van 8 kg per ha zomergerst (±15planten perm2)
gemiddeld ruim 10% aanerwte-opbrengst (zietabel
64). Bijeen hoger aantal gerstplanten per m 2nam
de erwte-opbrengst verderaf.
Ook hetmeezaaien vanzomertarwe ging ten koste
vandeerwte-opbrengst. Een vergelijkbaar aantal

In 1989, 1990 en 1991 compenseerde de opbrengst
aan graan deminder hoge erwte-opbrengst volledig.
Alleen in1992 produceerden degraanplanten minder
dan hetverlies aanerwte-opbrengst, enging dit ten
koste van gemiddeld ±850 kgzaad perhabij zomer-

Tabel65. Effect van hetmeezaaien vanzomergerst ofzomertarwe opdetotale zaadopbrengst (inkgperare, 14% vocht) vandroge erwten engraan. Lelystad 1989-1992.

1989

1990

1991

1992

zonder steungewas

57,5

57,1

58,1

62,0

8 gerstplanten perm 2
15 gerstplanten perm 2
30 gerstplanten perm 2
45 gerstplanten perm 2

57,7
57,4

-

58,3
60,0

8 tarweplanten per m 2
15 tarweplanten perm 2
30 tarweplanten perm 2
45 tarweplanten perm 2

57,3
59,0

.

_

57,4
60,1

53,5
54,1
52,5

60,0
63,1

60,0
57,4
55,2
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gerst en ±450 kg per ha bij zomertarwe. De zeer
zware aantasting van de graanplanten door meeldauw (zomergerst) en bladluizen (zomergerst en
zomertarwe) is mogelijk hiervan een oorzaak geweest. Deconcurrentie om debeperkte hoeveelheid
vocht in 1992 heeft mogelijk ookeennegatieveinvloed gehad opde lagere opbrengst.

Discussie
Hoewel de voordelen van het meezaaien van een
kleine hoeveelheid zomergerst of zomertarwe niet
zijn komen vast testaan, kanwel gesteld worden dat
het systeem in alle jaren zonder problemen kon
worden uitgevoerd. Er werd steeds een vrij goede
verdeling vande gerstplanten over hetveld verkregen, waardoor een (tijdelijke) verbetering van de
gewasstevigheid verkregen kon worden. Ook de
verdere teelt vanhetmenggewas leverde geen problemen op. Zowel deonkruidbestrijding alsde ziekteen plaagbestrijding behoefden geen aanpassing in
vergelijking met een gewas zonder steungraan. De
afrijping van zomergerst, zomertarwe en erwten in de
mengteelt verliep inallejaren gelijktijdig. Demeestal
duidelijk verschillende afrijpingstijdstippen zijn vermoedelijk dichter bij elkaar gekomen door demengteelt geen stikstofbemesting tegeven. De oogst(van
stam metde combine) leverde zodoende ookgeen
problemen op. Nadeoogst kon het produkt gescheiden worden ineenfractie metuitsluitend erwten,en
een fractie metkleinere erwten, halve erwten en het
meegeoogste graan. Het laatste zou als veevoer
kunnen worden afgezet (eiwitgehalte van demeegezaaide gerst 14-15%). Indrie van de vier jaar wasde
totale drogestofopbrengst van de mengteelt gelijk
aan dedrogestofopbrengst van deerwteteelt zonder
steungewas. Wanneer voor het bijprodukt (kleine
erwten engraan) eenvergelijkbare prijs kan worden
verkregen alsvoor voergraan/voererwten behoeftde
mengteelt in jaren zonder zware ziekte-aantasting
niet veel te kosten. In natte jaren meternstige legering en ziekte-aantasting zou door een betere ondersteuning van het gewas een hogere erwte-opbrengst met een betere kwaliteit moeten worden kunnen verkregen. Geen vande onderzoeksjaren was
echter een natjaar; eenmogelijk gunstig effectvan
het meezaaien van een steungewas op de opbrengst
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en dekwaliteit kon daarom niet worden vastgesteld.
Wel isduidelijk geworden dathetsysteem, hetmeezaaien van een graan ter ondersteuning vaneen
erwtegewas, werkt en goed is uit te voeren. Wanneer de teelt vandroge erwten door veranderende
(economische) omstandigheden weer in de belangstelling zoukomen testaan, enhetareaal sterkzou
gaan toenemen, is het interessant dit 'mengteelt'systeem te zijner tijd nogmaals te beproeven. Nieuwe zomergerst- en/of zomertarwerassen meteen
hogere mate vanstrostevigheid en ziekteresistentie
zouden hetondersteuningseffect danverder kunnen
verbeteren.

Conclusies
* Hetmeezaaien van zomergerst ofzomertarwemet
droge erwten verbetert destevigheid van een erwtegewas, maar gaat ook ten koste van eengedeelte van deerwte-opbrengst. Deondersteuning blijkt
bij eenrijenafstand van 121/2cm beter te voldoen
danbij50cm rijenafstand.
* Zomertarwe lijkt als ondersteuningsgewas iets
beter dan zomergerst vanwege een minder sterke
concurrentie met heterwtegewas.
* Deopbrengst aangraan compenseert in veelgevallen de lagere erwte-opbrengst, waardoor de
totale zaadproduktie gelijk blijft.
* Demengteelt van een zomergraan met droge erwten kan teelttechnisch gezien zonder problemen
worden uitgevoerd.
* Door het uitblijven van natte weersomstandigheden
en zware ziekte-aantastingen inde onderzoeksjaren kan geen uitspraak gedaan worden aangaande
een positief effect van een steungewas opopbrengst en kwaliteit.

Samenvatting
Van 1989 t/m 1992 isophetproefbedrijf te Lelystad
onderzoek uitgevoerd naar devoor- en nadelenvan
het meezaaien van een zomergraan alssteungewas
in droge erwten. Verschillende hoeveelheden zomergerst en zomertarwe (8,16 en24kgperha) werden
bij vier rijenafstanden (121/2, 25, 37të en 50cm)
gemengd uitgezaaid.

Gemiddeld over de onderzoeksperiode was de mate
van legering bij een rijenafstand van 50 cm groter
dan bij 12'/2 cm. Enkele weken voor de oogst kwam
dit verschil het sterkst naar voren. Het meezaaien
van een steungewas verbeterde de stevigheid van
het gewas in beperkte mate. Het effect was bij een
rijenafstand van 121/2cm wat groter dan bij 50 cm.
Het effect van de rijenafstand op de opbrengst van
de erwten was in 1989, 1990 en 1991 gering. In
geen van deze jaren waren er significante verschillen. In 1992 bleef de opbrengst bij 50 cm rijenafstand echter ruim 1ton per ha achter in vergelijking
met die bij 12V2cm rijenafstand.
Gemiddeld over vierjaar kostte het meezaaien van 8
kg zomergerst per ha (±15 planten per m2) ruim
10% aan erwte-opbrengst. Bij een hoger aantal
gerstplanten per m nam de erwte-opbrengst verder
af. Een vergelijkbaar aantal zomertarweplanten had
een minder grote opbrengstderving tot gevolg (5%)
bij eenzelfde ondersteuningseffect.
In 1989, 1990 en 1991 compenseerde de opbrengst
aan graan de minder hoge erwte-opbrengst volledig.
In 1992 was er echter een opbrengstderving aan
zaad van gemiddeld ±750 kg (drogestof) per ha bij
zomergerst en ±400 kg (drogestof) per ha bij zomertarwe.
Geen van de onderzoeksjaren was een nat jaar met
veel ziekte-aantasting. Het mogelijke gunstige effect
van het meezaaien van een steungewas op de opbrengst ende kwaliteit vandroge erwten kon daarom
niet worden vastgesteld. Wel is gebleken dat het
systeem, het gemengd zaaien van erwten met een
zomergraan ter ondersteuning van het erwtegewas,
werkt en goed is uit te voeren.
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Summary
From 1989to 1992,research was carried out on an
experimental farm in Lelystad into the advantages
and disadvantages of sowing a spring cereal as a
scaffold for dry peas. Different quantities of spring
barley and spring wheat (8, 16 and 24 kg per ha)
were sown mixed at four different row distances
(12.5,25, 37.5and 50 cms).
On average during the trial period, the degree of
lodging with a row distance of 50 cms was higher
than with 12.5cms. This difference was most emphatic a few weeks before harvesting. Sowing a scaffold improved the strength of the crop to a limited
extent. Theeffect wasgreater with a row distance of
12.5cms than50 cms.
The effect of the row distance on the yield of the
peas was minimal in 1989, 1990 and 1991. There
were no significant differences in any of theseyears.
In 1992,however, theyield witha row distance of 50
cms was 1 ton less per ha in comparison with the
yield witha row distance of 12.5 cms.
On average over a period of fouryears, sowing 8 kg
of spring barleyper ha (± 15plants per m2) led to a
10% reduction in theyield of thepeas. Witha higher
number of barley plants per m2, the pea yield was
reduced even further. A comparable number of
spring wheat plants had a less detrimental effect on
theyield (5%) withthesame scaffoldeffect.
In 1989, 1990 and 1991 the cereal yield fully compensated for the lower pea yield. In 1992,however,
there was a seed yield loss of on average± 750 kg
(dry matter)per hain the case ofspring barley and±
400 kg (drymatter)per ha withspring wheat.
None of the trial years was a wet year with a high
level of infection. It was therefore impossible to determine the possible favourable effect of sowing a
scaffold crop on the yield and quality of dry peas. It
was shown, however, that the system, sowing a
spring cereal as a scaffold for a crop of peas, works
and gives noproblems putting into practice.
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Invloed van zwavel opdebakkwaliteit van wintertarwe
The effectofsulpheronthequalityofwinter wheat
ing.H.W.G.FIoot, ROC Ebelsheerd

Inleiding
De bakkwaliteit vandeNederlandse tarwe laat vaak
te wensen over. Eén vandeoorzaken kande eiwitsamenstelling van de korrel zijn. In de tarwekorrel
zijn de eiwitketens door zwavel-ionen met elkaar
verbonden; verhoging van de zwavel zou positief
kunnen werken op de eiwitkwaliteit.
Uit Engels onderzoek (M.F.Timms e.a. J.Sci.Food
Agric. 1981, 32,p. 684-698) bleek dat bij hoge Nbemesting er te weinig zwavel beschikbaar is voor
de plant omeennormale fysiologische korrelontwikkeling mogelijk te maken. Dit was op biochemisch
niveau aan de eiwitten waarneembaar, maar had
geen duidelijk effect op de bakkwaliteit. Extrazwavelbemesting lijkt daarom niet nodig.Alsdehoeveelheid zwavel echter sterk beperkend is,dankan dit
de positieve werking vanstikstof opheteiwit beperken.
In Australië is onderzoek verricht naar zwavelbeperking tijdens de teelt, hetgeen een negatief effect
heeft opde bakkwaliteit vanAustralische tarwe. Dit
is gerelateerd aan een verschuiving inde samenstelling vanhet eiwit dat de tarweplant maakt. Bij voldoende zwavel is hetdeeg zwakker (R-waardevan
een extensogram) en meer rekbaar danbijzwavelbeperking. Ditzoukunnen betekenen datzwavelbemesting onder Nederlandse omstandigheden juist
een ongewenste verslapping vanhet deeg zou geven, maar in hoeverre de resultaten van Australisch

onderzoek tevertalen zijn naar Nederlandse omstandigheden isonduidelijk.
Op de proefboerderij Ebelsheerd is oriënterendonderzoek uitgevoerd om na te gaan of er aanknopingspunten tevinden zijn.

Proefopzet
Het onderzoek vond plaats in 1989,1990 en 1991
en was erop gericht korrelmonsters te verkrijgen
waarvan hetzwavelgehalte sterk zouverschillen. In
de proeven werd getracht dit te bereiken doorbespuiting c.q.bemesting.
In 1989 werd hetonderzoek uitgevoerd methet ras
Obelisk. Dezwavel werd als spuitzwavel drie keer
toegediend, 5 kg per ha (7juni)+ 3 kg per ha(12
juni) +3kgper ha (3 juli).
In 1990 en1991 werd zwavel als zwavelzure amoniak toegediend. In hetonderzoek van 1990 werdde
derde stikstofgift alskalkamonsalpeter en als zwavelzure amoniak gegeven. In 1991 werd detweedeen
de derde stikstofgift als kalkamonsalpeter en als
zwavelzure amoniak gegeven; de tweede gift bedroeg 60kgNperha,dederde gift 40c.q. 100kg N
per ha.
Bij de oogst werden de korrelopbrengsten vastgesteld enwerden korrelmonsters door de verwerkende
meelfabriekenopkwaliteit beoordeeld.

Tabel66. Korrelopbrengst enkorrelkwaliteitvantarwebijwelengeentoedieningvanzwavel.
object
korrelopbrengst
valgetal
sedimentatiewaarde
eiwit%

as%
extensogram(h*l)
na 45 min
na 90 min
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0 kgzwavelperha

11kgzwavelperha

8282
300
23
10,3
0,56

8190
287
26
10,7
0,56

60*190
70 * 150

90*170
100 * 170

Tabel67. Korrelopbrengstenkorrelkwaliteitvantarwebijvierbemestingsobjekten.

A

B

c

D

2e+3egift
N-vorm

60+40

60+40

60+100

60+100

kas

za

kas

za

kg-opbrengst
valgetal
sedimentatiewaarde
eiwit%

8090

8570

8450

8610

321
35

343
38

299
36

377
38

12,0
0.51

12,7
0,51

12.3
0,49

12,7
0,48

155*170

138*180

165 *180

133*180

750

772

737

808

object

as%
extensogram
na 45 min (h"l)
broodvolume(ml)

Resultaten

Conclusie

Van hetonderzoek in 1990 zijn geen kwaliteitsgegevens bekend en de resultaten zijn niet verder verwerkt.
De korrelopbrengst ende resultaten vanhet kwaliteitsonderzoek van 1989 zijn intabel 66 vermeld.

Zowel hetspuiten met spuitzwavel,alshetbemesten
met zwavelzure amoniak heeft geen duidelijke verbetering van de bakkwaliteit van de tarwe gegeven.

Uit detabel blijkt datdeopbrengst noch de kwaliteit
van de korrel wordt beïnvloed door de toediening
van spuitzwavel. Hetras Obelisk toonde vrij slappe
deegeigenschappen, diedoor zwavel niet noemenswaardig zijnbeïnvloed.
Ook in 1991kwam dit naar voren. Gegevens hierover zijn vermeld intabel 67.
Uit de cijfers blijkt hier geen duidelijke invloed van
zwaveltoediening op de opbrengst en bakkwaliteit;
wel isdehoogte van detweede enderde stikstofgift
van invloed opmetname eiwitpercentage, sedimentatiewaarde en broodvolume.

Samenvatting
Op het ROC Ebelsheerd is drie jaar oriënterend
onderzoek verricht naar de effecten van zwavelbemesting aaneentarwegewas opdebakkwaliteit. Er
is zowel met bespuitingen als bemesting gewerkt,
maar geen van de methoden heeft een duidelijke
verbetering opgeleverd.

Summary
Exploratory research was carried outforaperiodof
three years at the regional research centre Ebelsheerd into the effects ofapplying sulphur fertiliserto
wheat on thebaking quality.Both spraying and dressing methods were used, but none of themethods
led toany clear improvement.
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Duistbestrijding inwintertarwe
Chemical controlofblack-grassin winter wheat
ing.H.W.G.FIoot, ROC Ebelsheerd

Inleiding
Duist is in eengraantelend gebied eenonkruiddat
veelvuldig voorkomt. Debestrijding is meestal redelijk goed uitvoerbaar, door vlak na de zaai een bodemherbicide te spuiten. In eendroge herfst isde
grond vaak kluiterig enwerken de bodemherbiciden
onvoldoende. Hetbinnenste vaneenkluit wordt niet
geraakt enna het uiteenvallen vande kluit kunnen
nieuwe duistplanten weer ongestoord kiemen. Door
na opkomst te spuiten op een goed gesloten en
vochtige grond ishetresultaat vaak beter.
Een verbetering van het bespuitingstijdstip wordt
nagestreefd om eenbetrouwbare duistbestrijding te
realiseren. Door laat tezaaien, kanbijeen geringere
duistbezetting de bestrijding wellicht in het voorjaar
plaatsvinden. Dankantevens de afweging van wel
of niet bestrijden nogworden gemaakt.
Om het risico vanresistentie te verminderen, ishet
wenselijk omde middelenkeuze af te wisselen. De
effectiviteit vande verschillende alternatieven moet
echter wel voldoende zijn.
Inditonderzoek op Ebelsheerd werden verschillende

middelen en middelen-combinaties vergeleken bij
uiteenlopende toedieningstijdstippen op werkzaamheidtegen duist en het effect op het gewas.

Materiaalenmethode
Gedurende dejaren 1990 totenmet1992 lagener
proeven opEbelsheerd. Indeproeven werden diverse bestrijdingswijzen nagegaan. Naast middelenkeuze werd een bespuiting op een viertal tijdstippen
uitgevoerd. Een overzicht daarvan isvermeld intabel
69. De proefopzet was een blokkenproef met drie
herhalingen. De grootte vandenetto veldjes bedroeg
64,8 m 2 . Dealgemene gegevens van deuitgevoerde
proeven zijn weergegeven intabel 68.

Resultaten
In oogstjaar 1990kwam op het proefveld een behoorlijke duistbezetting voor. Vlak na de zaai isop
11 oktober gespoten opeen vochtige grond (T1). In
het tweebladstadium isop 22 november (T2) gespo-

Tabel68. Algemeneproefveldgegevens.
EH605
1990

ras
zaaidatum
voorvrucht
grondanalyse
pH-KCI
CaC03
organischestof
afslibbaar
bemesting
groeiregulatje
onkruidbestrijding
invoorjaar
ziektebestrijding
oogst
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EH627
1991

EH661
1992

Frühprobst
10oktober
zomergerst

Frühprobst
5oktober
koolzaad

Ritmo
12oktober 1991
zomergerst

7.5
0.8
4.6
71%

7.4
0.8
4.8
74%

7.5
1.5
4.3
68%

60+ 80+ 40N
23-4 1 CCC

92 + 60 N
11-4+8-5 1CCC
0,75fluroxypyr
+1.5MCPA

propiconazool+
prochloraz
4augustus

propiconazool+
prochloraz
19augustus

135 + 60 N
24-4+5-5 1CCC
3,5bifenox/
2,4-DP/ioxynil
0,75fluroxypyr
triadimenol+
anilazin
6augustus

Tabe!69. Objecten van onderzoek.
tijd

object

dosering/middel

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

1990

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
0

T3 GS 23-25
T4 GS 24-26
onbehandeld

*)

fenoxaprop-P-ethyl en fenchlorazool-ethyl respectievelijk 69 en 39 gram per liter.

T1 na zaai

T1
T1
T1
T1
T2GS12

T2
T2

1992

1991

chloortoluron
isoproturon
isoproturon+2,5 pendimethalin
prosulfocarb
diflufenican+isoproturon
isoproturon
fenoxaprop+fenchlorazool*)
diflufenican+isoproturon
fenoxaprop+fenchlorazool *)
fenoxaprop+fenchlorazool *)

ten en in het voorjaar is gespoten op 28 maart (T3)
op een nat gewas bij 8° C en op 9 april (T4) bij zonnigdrogendweer.
in oogstjaar 1991 werd na zaaien een bespuiting
uitgevoerd op 12 oktober (T1) bij droog zonnig weer
bij 16° C. In het tweebladstadium (T2) op 23 november was het droog, bewolkt en 4° C. In het voorjaar
vond één bespuiting plaats op 9 april (T3) bij droog
zonnigweer (14° C).
In het oogstjaar 1992 vond de vooropkomst-bespuiting plaats op 14 oktober op vochtige bezakte grond
bij droog weer. Bij de bespuiting in het tweebladstadium (T2) op 2 december was het windstil weer, de
relatieve luchtvochtigheid was 90% en de temperatuur was 2° C. Op 7 april (T3) was het drogend weer
metweinig wind, de temperatuur was 12° C. Op 22

april (T4) was de grond droog en het weer schraal.
Bij tarwe werd de plantdichtheid vastgesteld in het
najaar; de bezetting met duist werd bepaald in het
voorjaar. Gegevens daarover zijn vermeld in tabel
70. In het voorjaar werd het resultaat van deduistbestrijding beoordeeld en weergegeven als score van
0-10.
In 1990was er een zware duistbezetting,die wel kon
wordenverminderd maar niet voorkomen. In 1991 en
1992 werd bij de bestrijding in het najaar (T1) en
vroeg in het voorjaar (T2) goede resultaten verkregen. Opmerkelijk is dat late bespuitingen (T3,T4) in
de voorzomer minstens een evengoede bestrijding
lieten zien dande vroege bespuitingen (T1 enT2).
De effecten van de bespuitingsobjecten op de standdichtheid van de tarwe was gering.Alleen object C-

Tabel70. Aantaltarwe planten per m 2 ,duistplanten per m 2 en een cijfer voor de duistbestrijding.
tarweplanten/m2

object

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
O

1990

1991

1992

219

116
152
99
137
180
150
178
129
152
160
201

241
245
181
210
194
237
246
230
261
245
233

-

183

-

220
242
228

29-1
1990

42

45

-

95
126
124

duistplanten/m2
27-3
1991

1992

3
5
3
0
1
0
1
1
11
13
12

1
1
0
0
1
6
0
3
38
32
32

9-4

15-5
1990

8

8

8
8
2

duistbestrijding
13-6
25-5
1991
1992

6
8
8
8
8
9
9
8
8
8
2

6
8
7
6
9
7
10
7
10
10
1
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Tabel 71. Tarwe-opbrengstinkgper ha.

object

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
0
LSD=

EH605
1990

EH627
1991

EH661
1992

8349

7050
7126
6960
7053
7000
7335
7035
7112
6777
6535

9741
9872
9762
9786
9782
9744
9843
9833
9913
9720
7828

8380
8458
8320
8378
8350
8526
8348
8431
8343
8260
7105

504

588

520

•
8500

8339
8065
6951

-

646

(pendimethalin) gaf eenlagere plantdichtheid, maar
dit hadgeen duidelijke invloed opde opbrengst. In
de duisttellingen komt het resultaat vande latebespuitingen (objecten IenJ) nogniet naar voren.De
duisthalmproduktie werd op deze objecten echter
aanzienlijk gereduceerd. Ditkomt indecijferbeoordelingen van mei/juni duidelijk tot uitdrukking.
Alle na opkomst toegediende middelen waren redelijk effectief tegen duist en in 1991 en 1992beter
dan hetgebruik voor opkomst vande duist. Bestrijding was wel noodzakelijk om opbrengstverlies te
voorkomen (tabel 71). Bijeen hoge duistbezettingen
een late bestrijding in 1991 leken de opbrengsten
iets lager uittevallen. Tussen demiddelen was verder geen betrouwbaar verschil inde korrelopbrengst.
Wel bleek de opbrengst zonder bestrijding (object O)
duidelijk achter teblijven.

Conclusies
- Duistbestrijding is nodig om opbrengstverlies in
tarwe tevoorkomen.
- Met verschillende middelen kan een redelijke tot
goede duistbestrijding zonder gewasschade worden verkregen.
- Een bestrijding kan zowel voor opkomst alsin het
gewas plaatsvinden; debespuitingen inhetgewas
bleken minstens even effectief tezijn als bespuitingen voor opkomst.
- Pendimethalin heeft zowel in 1991 als1992 enige
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gemiddeld

uitdunning van de tarwe gegeven, die alleen in
1991totenige opbrengstreductie heeft geleid.

Samenvatting
Op ROC Ebelsheerd is indejaren 1990 toten met
1992 onderzoek uitgevoerd om het effect van chemische middelen op duist entarwe vast te stellen bij
bespuiting voor opkomst en ingewassituaties. In een
erg droge herfst en bijeen lichte duistbezetting is het
resultaat van een bespuiting na opkomst vaak beter.
Literatuur
Floot, H.W.G. Proefveldverslag voor de klei-akkerbouw in
Groningen en Friesland 1990p.80-81; 1991 p.81-82;1992, p.
79-80.

Summary
In 1990, 1991and 1992 field experiments werecarried outatthe Regional Research Centre Ebelsheerd
to study thecontrol ofblack grass (Alopecurus myosuroides) in winter wheat. It was shown that chemical control is effective when sprayed before the
emergence ofwinter wheat as well as later on during
the development ofthe crop (inautumn andspring).
When conditions are dry after drilling, control can
preferably be delayed untillater.

Vergelijking van het Nederlandse en Belgische bemestingsadvies voor stikstof inwintertarwe op lössgrond
Comparison of Dutch and Belgian recommended nitrogen application in winter wheat on
loamy soil
ing. P.M.T.M.Geelen, ROCWijnandsrade

Inleiding
Het stikstofadvies in granen is gebaseerd op de
stikstofvoorraad in de bodem in het voorjaar. Dit
advies isin Nederland eenalgemeen advies zonder
regionale verfijningen. In Zuid-ümburg heeft mende
ervaring, datdit advies op lössgrond te hoog is. In
België wordt een perceelsgericht advies gegeven.
Naast de stikstofvoorraad wordt rekening gehouden
met het percentage organische stof, de zaaidatum,
het ontwikkelingsstadium vanhetgewas endergelijke. Omdat België voor een groot deel uit löss-leemgronden bestaat, mag verwacht worden dathetBelgische advies beter aansluit bij de Zuid-Limburgse
omstandigheden dan het algemene Nederlandse
bemestingsadvies.

Materiaal enmethode
Het Belgische en Nederlandse bemestingsadvies
voor wintertarwe werd op de proefboerderij Wijnandsrade in samenwerking metde Bodemkundige
Dienst vanBelgië onderzocht. Van1986 tot en met
1988 werden jaarlijks twee proeven intarwe aangelegd. Hiervan werd één proef aangelegd opeen
perceel met een hoge stikstofvoorraad (na voor-

vrucht aardappelen), terwijl een andere proef werd
aangelegd opeen perceel met een geringe voorraad
(na voorvrucht bieten). Kort voor deeerste stikstofgift
werden vanelk perceel tot 90 cm diep, grondmonsters in viervoud genomen. Per proef werden twee
grondmonsters naar Oosterbeek (Nederland) en
Heverlee (België) gestuurd. Hetadvies datopbasis
van hetgemiddelde vandeze monsters isgegeven,
is vermeld intabel 72.
Zowel het Nederlandse als het Belgische advies
beveelt eendriedeling vandestikstofgift aan. Inhet
Nederlandse advies is alleen deeerste gift afhankelijk vande bodemvoorraad. In het Belgische advies
wordt ookde hoogte van de tweede en derde gift
erdoor bepaald. In het Nederlandse advies worden
de tweede en derde gift later geadviseerd, dan in het
Belgische. Als gevolg van de grote hoeveelheid
neerslag inhet voorjaar van 1987 heeft deBelgische
Bodemkundige Dienst haar stikstofadvies dat jaar
herzien. Indeproef 1987/1 zou hetadvies met5kg
N per ha verhoogd moeten worden en in proef
1987/2 met20 kgper ha.Deze aanpassing is niet
doorgevoerd. Detijdstippen waarop debemesting is
uitgevoerd zijn, samen met enkele andere proefveldgegevens, vermeld in tabel 73.De hoogte van het
advies werd getoetst door behalve deadviesgift,in

Tabel72. Destikstofbemestlngsadviezen,gegevenaandehandvandebodemvoorraad indebodem.

jaar
1986
1986
1987
1987
1988
1988

proef

1
2
1
2
1
2

Belgische
analyse
N-index

225
126
253
196
210
201

Belgisch bemestingsadvies
voorjaar
F5
F8
totaal

30
70
15
60
40
45

35
80
35
50
40
45

50
40
50
25
45
35

115
190
100
135
125
125

Nederlandse
analyse
N-mineraal

106
25
62
27
51
43

Nederlands bemestingsadvies
voorjaar
F6/7
F10
totaal

30
100
75
100
90
95

60
60
60
60
60
60

40
40
40
40
40
40

130
200
175
200
190
195

101

Tabel73. Algemeneproefveldgegevens.

ras
zaaidatum
oogstdatum
voorvrucht
tijdstip Ned. bemesting:
voorjaar
F6/7

F10
tijdstip Belg. bemesting:
voorjaar

F5
F8

1986/1

1986/2

1987/1

1987/2

1988/1

1988/2

Obelisk
30 okt.
18 aug.
aard.

Sarno
13 dec
18 aug.
s.biet

Obelisk
18 okt
1sept
aard.

Obelisk
30 okt.
1sept.
s.biet

Obelisk
30 okt.
10 aug.
aard.

Kraka
3 nov.
17 aug.
s.biet

9april
20 mei
13juni

9april
20 mei
13juni

6 april
11 mei
12juni

8april
8 mei
12 juni

31maart
5mei
2juni

6april
6 mei
2juni

9april
28april
30 mei

9april
5 mei
30 mei

6april
5 mei
29 mei

8april
29april
29 mei

31maart
25april
20 mei

6april
25april
20 mei

verschillen tussen de stikstofgiften in het gewas
zichtbaar. Van de droogte aan het einde vanhet
groeiseizoen werd geen schade ondervonden. De
droge zomer leidde toteen geringe ziekte-aantasting.
Legering kwam niet voor.
In 1987 is in verband met het iets onregelmatige
open plantenbestand de tweede gift bij het Nederlandse systeem iets vroeger dan gebruikelijk gestrooid (F6). Erkonden inproef 1totbegin mei geen
verschillen in stand en kleur worden waargenomen.
De verschillen tussen deobjecten bleven gedurende
het seizoen gering. Ertrad geen legering op. Proef2
toonde eind april reeds duidelijk stikstofeffecten. Op
het eind vanhet groeiseizoen kwam enige legering
voor.
In 1988vertoonde het gewas eind april reeds een
sterk stikstofeffect. Er kwamen grote verschillen in
lengtegroei tussen de objecten voor. De ziektedruk
was zeer gering. Erwaren geen verschillen inziekteaantasting. Erkwam vroege legering voor.

het voorjaar ook30 kg stikstof meer of minder per
hectare te strooien. Heteffect vanhettijdstip is onderzocht door de Nederlandse adviesgiften ophet
Belgische tijdstip (dusvervroegd) te geven, en omgekeerd. Tijdens het groeiseizoen werd de gewasontwikkeling gevolgd (onder andere meeldauw, legering, lengte). Deopbrengst werd metbehulp vande
maaidorser bepaald aan tenminste 30m2;ookis het
vochtgehalte vastgesteld. Alle opbrengsten zijnomgerekend naar een vochtgehalte van 16 procent.
Kort voor de oogst werd uithet veld een gewasmonster genomen om het aantal korrels peraaren het
duizendkorrelgewicht vast testellen enhetaaraantal
te berekenen.

Resultaten
In 1986 kwam degroei traag opgang alsgevolgvan
het koude en natte voorjaar. Begin meiwerdende

Tabel74. Korrelopbrengsten(kgperha; 16% vocht).

Ned. advies
Ned. advies
Ned. advies
Belg.advies
Belg.advies
Belg.advies
Belg.advies
Ned. advies
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- 30 kgN/ha
+ 30 kg N/ha
- 30 kg N/ha
+ 30 kg N/ha
verlaat
vervroegd

1986/1

1986/2

1987/1

1987/2

1988/1

1988/2

9.370
9.810
10.020
9.560
9.800
9.880
9.620
9.800

8.960
6.630
9.320
9.420
9.300
9.260
9.460
9.200

6.630
6.230
5.870
6.500
6.690
6.610
6.740
6.140

8.410
8.130
7.940
7.960
8.420
8.210
8.430
8.150

9.040
9.110
8.860
8.880
9.260
9.160
8.880
8.710

8.330
8.140
7.540
8.160
8.390
8.120
7.760
7.680

opbrengst (ton per ha)

lu
1986

1986

-

Belg.bemestingswijze

s
s'

Nederl. bemestingswijze

9
v

•v
V

1988
Belg. bemestingswijze

Nederl. bemestingswijze

8

1987

7

" " - ^ 1987

Belg. bemestingswijze
Nederl. bemestingswijze

6 M I N I M I M I N I M I I M i l l M i l l M i l l M U I M i l l MM
I
I
I
I
80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230
N-gift
(kgperha)
Belg. bemestingswijze
Nederl. b e m e s t i n g s w i j z e

Figuur 10.

Deopbrengstenbehaaldgedurendededrieproefjaren,gemiddeldover tweeproefvelden. LSD(0,05) =269kgN perha.
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In 1986 viel steeds binnen drie dagen nahetstrooien vande stikstof regen. Alleen na de op 30mei
gestrooide stikstof bleef het vijf dagen droog. Het
jaar 1987 vertoonde hetzelfde beeld. Nadegift op 5
mei viel deeerste neerslag echter eveneens pas vijf
dagen later. In 1988 washetvoorjaar droog. Alleen
na degiften op5en20meien2juni viel er binnen
drie dagen eenbui.
De opbrengsten zijn vermeld intabel 74enzijn grafisch weergegeven in figuur 10.Het voorvruchteffect
leidde niet toteen verschil ingewasreactie. De resultaten zijn daarom perjaar weergegeven, alsgemiddelde van twee proefvelden.

De invloed van het tijdstip van de tweede
enderdegift
Als deBelgische tweede enderde stikstofgift op het
Nederlandse adviestijdstip werd gegeven, dus iets
verlaat, dan leidde dattoteen watgeringere gewasontwikkeling; een korter gewas datsneller inde aar
kwam, eerder afrijpte en minder door meeldauw
werd aangetast. Er werden voorts minder arengevormd. Deze aren bevatten echter wel meer korrels.
Alleen in1988 leiddedittoteen verlaging vande opbrengst. In deoverige jaren had deverlating vande
gift daar geen invloed op. Werd de Nederlandse
tweede enderde gift ophetBelgische tijdstip gegeven, dusiets vervroegd, dan leidde dattoteen weliger gewasstand; een iets langer gewas metwat
meer meeldauw dat later indeaarkwam entrager
afrijpte. Erwerden voorts meer aren gevormd en er
kwam meer legering voor. Dearen bevatten minder
korrels die bovendien een lager duizendkorrelgewicht
bezaten. De opbrengst bleef daardoor achter. Het
tijdstip van stikstof strooien blijkt gekoppeld te zijn
aan de hoogte van het advies. Afwijken vanhet
adviestijdstip leidt zowel bij het Nederlandse alsbij
het Belgische advies tot een significante verlaging
vandeopbrengst.

Dehoogtevanhetstikstofadvies
De Nederlandse adviesgift leidde alleen in 1986tot
de optimale opbrengst. In de overige jaren gaf een
30 kg lagere stikstofbemesting een beter resultaat.
Dit geeft aandathetalgemene Nederlandse advies
voor lössgrond moet worden aangepast. Minder
stikstof leidde totminder legering entotminder aren,
die echter meer korrels per aar bevatten met een
hoger duizendkorrelgewicht. Het Belgische advies
bleek in alle gevallen toteenoptimaal rendement te
leiden. Zowel30kgN per ha meer ofminder gafeen
verlaging vande opbrengst. De aanpassing diein
1987 door de Bodemkundige Dienst alsgevolgvan
de vele neerslag inhet voorjaar werd gegeven,bleek
achteraf niet nodig tezijn geweest. Toename vande
gift leidde tot meer korrels peraareneenslechtere
korrelvulling.

Vergelijking van het Belgische en Nederlandseadvies
Inéén vandezes proeven was de opbrengst bij het

Tabel75. Meeldauw-aantasting, gewaskenmerkenen opbrengstcomponenten.
meeldauw

Ned. advies
Ned. advies
Ned. advies
Belg.advies
Belg.advies
Belg.advies
Belg.advies
Ned. advies

- 30 kg N/ha
+ 30 kg N/ha
- 30 kg N/ha
+ 30 kg N/ha
verlaat
vervroegd

LSD(0,05)
Een hoog cijfer betekent weinig meeldauw
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6.7
5.4
4.6
6.8
6.4
4.9
7.1
4.5

gewashoogte
cm

legering

duizendkorrelgewicht

86
87
89
84
87
88
84
89

29
55
68
0
13
52
0
69

47.9
47.1
44.9
49.3
45.7
45.1
49.5
45.6

40.9
38.8
38.4
41.5
38.4
37.8
41.3
36.7

482
501
512
457
557
544
472
536

2.7

2.4

48

%

aantal
korrels
per aar

aantal
arenperm2
(berekend)

Belgisch advies lager dan bij het Nederlandse advies. In de overige proeven wasde opbrengst gelijk
of hoger. In vergelijking met hetNederlandse bemestingsadvies leidde het Belgische advies gemiddeld
over alle proeven tot eengeringe maar significante
opbrengstverhoging van 2 procent. Het Belgische
advies leiddetot een geringe meeldauwaantastingen
minder legering. Er werden meer aren per m 2gevormd, die echter een vergelijkbaar aantal korrels
per aar bevatten eneen nauwelijks lager duizendkorrelgewicht hadden. Wordt in aanmerking genomen,
dat hetNederlandse advies 30kgte hoog is,dan is
de opbrengst vergelijkbaar met hetbij het Belgisch
advies behaalde. BijhetBelgisch advies wordt deze
opbrengst echter bijeen aanmerkelijk lagere stikstofbemesting behaald. Gemiddeld over alle proeven
was het Belgisch advies 50 kg Nper ha lagerdan
het Nederlandse advies.

Conclusie
Het Belgische stikstofbemestingsadvies leidt oplössgrond tot hogere opbrengsten danhet Nederlandse
advies. Deverschillen zijn echter beperkt. Dezehogere opbrengst wordt verkregen bij een stikstofbemesting die ruim beneden het Nederlandse niveau
ligt.
Het thans geldende Nederlandse bemestingsadvies
(140 - voorraad) is voor lössgrond te hoog. Deeerste stikstofgift zalmet 20à30kgNperhaverlaagd
moeten worden. Dan wordt een opbrengstniveau
bereikt, dat vergelijkbaar is metdat van het Belgische systeem.

Samenvatting
Omdat in België meer leemgronden voorkomendan
in Nederland is de verwachting dat het Belgische
stikstof-bemestingsadvies voor wintertarwe op lössgrond beter zou kunnen voldoen dan het Nederland-

se advies. Van1986tot en met 1989werden zes
proeven aangelegd bijzowel eenhoge alseenlage
stikstofvoorraad in de bodem. De volgens het Belgisch advies tegeven hoeveelheid stikstof was lager
dan volgens hetNederlandse advies enmoest vroeger worden gestrooid. De hoogte vande Belgische
gift bleek goed ingeschat. Het Nederlandse advies
bleek voor lössgrond te hoog. De hoogte vanhet
advies bleek gekoppeld aan hettijdstip van strooien.
Met de Belgische methode kon een vergelijkbare
opbrengst worden behaald bijeen lagere stikstofgift.
Literatuur
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Summary
Since loamy soil occurs more frequently in Belgium
than in theNetherlands, onewould expect thatthe
Belgian recommended nitrogen application for winter
wheat on loamy soil would be more effective than
the Dutch. Six trials were held from 1986 to 1989
withboth high and low levels ofnitrogeninthesoil.
Thequantity ofnitrogen tobeapplied recommended
by Belgium was lower than that recommended in
Holland andhadtobe applied earlier. The levelof
the Belgian application appeared to have been correctly estimated. Theapplication recommended in
Holland proved to be too high for loamy soil.The
level ofthe recommended nitrogen was shown to be
linked to the timing ofits application. WiththeBelgian method, a comparable yield canbeobtained with
a lower application ofnitrogen.
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Deteelt van wintergerst in het Nederlandse en Belgische lössgebied, met speciale aandacht voor de stikstofbemesting
Growing winter barley on Dutch and Belgian loamy soil, paying special attention
application of nitrogen
ing. P.M.T.MGeelen,ROC Wijnandsrade

Inleiding
In Zuid-Limburg is wintergerst altijd een belangrijk
gewas in de vruchtwisseling geweest. De laatste
jaren blijven de opbrengsten van het gewas achter
bij die van wintertarwe en neemt de interesse voor
het gewas af. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. In het aangrenzend Belgisch teeltgebied zijn de opbrengsten vaak hoger dan in het klimatologisch en wat grondsoort betreft vergelijkbare
Nederlandse lössgebied. Deproefboerderij Wijnandsrade is in samenwerking met het PIBO te Tongeren
op zoek gegaan naar de oorzaken voor het verschil
in opbrengst.
Bij een vergelijking vande teeltwijze tussen de Belgische en de Nederlandse wintergersttelers kunnen
verschillen worden gevonden in rassenkeuze, zaaitijd, bemesting en gewasbescherming.
Ten aanzien van de rassenkeuze blijkt het assortiment rassen nogal te verschillen tussen de twee
landen. Een aantal Belgische toprassen staat in
Nederland niet op de Rassenlijst. In 1988, 1989 en
1991 is daarom het in België veel uitgezaaide ras
Express in de rassenproef op Wijnandsrade vergeleken met het Nederlandse assortiment. Gemiddeld
over de jaren bleek Express een 6% hogere opbrengst te geven dan Hasso. Vectra was gedurende
de laatstejaren gemiddeld het beste ras in de proeven te Wijnandsrade en leverde gemiddeld 5% meer
op dan Hasso.
Ten aanzien van het zaaitijdstip wordt in België geadviseerd om de laatste 10 dagen van september of
begin oktober te zaaien. Dit is vroeger dan in Nederland. Van 1979 tot en met 1981 is op de proefboerderij Wijnandsrade onderzoek gedaan naar de invloed van het zaaitijdstip. Uit deze proeven bleek
een duidelijk effect van de zaaitijd op de opbrengst.
De hoogste opbrengst werd bereikt bij inzaai rond
half oktober. Hoewel de gegeven stikstofbemesting
was afgestemd op de hoeveelheid minerale stikstof
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to the

in de bodem,trad vooral bij vroege inzaai (eind september) direct na de bloei sterke legering op. Naarmate vroeger werd gezaaid, bleek de ziekte-aantasting sterker.
Een ziektebestrijding in de herfst was in België niet
ongebruikelijk. Van 1979 tot en met 1984 is onderzoek gedaan, waarbij in de herfst een ziektebestrijding is uitgevoerd. Een bespuiting in de herfst tegen
meeldauw of een behandeling van het zaad zorgden
ervoor dat het gewas vrij bleef van meeldauw gedurende de herfst en het vroege voorjaar. Bij een zware aantasting gedurende het groeiseizoen was de
aantasting geringer indien inde herfst een bespuiting
of zaaizaadbehandeling had plaatsgevonden. Een
aanvullende bespuiting in de herfst leidde in deze
proeven tot een opbrengstverhoging van 5 procent.
In België is een bespuiting met een halmverkorter als
teeltmaatregel gebruikelijk. In Nederland is dit niet
het geval. Van 1979 tot en met 1982 zijn diverse
proeven uitgevoerd,waarin het effect van toepassing
van een halmverkorter is onderzocht. Bespuiting met
een halmverkorter zorgde in deze proeven voor een
steviger gewas, maar kon legering niet voorkomen.
Legering werd wel uitgesteld. Toepassing van een
halmverkorter leidde tot een verhoging van de opbrengst in die gevallen dat legering voorkwam. Een
verhoogde stikstofgift in combinatie met een halmverkorter leidde niet tot een hogere opbrengst.
Het stikstofadvies is zowel in Nederland als in België
gebaseerd op de stikstofvoorraad inde bodem in het
voorjaar. In Nederland geldt één algemeen advies
voor het gehele lössgebied, dat de teler voor zijn
eigen situatie naar eigen inzicht dient aan te passen.
In België wordt een perceelsgericht advies gegeven.
Naast de stikstofvoorraad wordt rekening gehouden
met onder andere hel percentage organische stof,
de zaaidatum en het ontwikkelingsstadium van het
gewas. In België geeft men bij vroege zaai nog 25
kg N per ha in de herfst. In Nederland is het gebruikelijk de vroege stikstofgift in het voorjaar in één

maal te geven, terwijl in België deze gift wordtgedeeld. In gewasstadium F8werd volgens beide systemen een laatste gift gegeven. Met betrekking tot
het Belgische bemestingsadvies bleken geen vergelijkbare onderzoeksgegevens voor het lössgebied
voorhanden tezijn.
Verschillen inopbrengst tussen hetBelgische en het
Nederlandse lössgebied blijken aan de hand van
reeds uitgevoerd onderzoek nauwelijks verklaarbaar
uit verschillen in zaaitijdstip en zaaidichtheid ofhet
gebruik vaneen halmverkorter. De in België uitgezaaide rassen lijken een geringe hogere opbrengstte
geven; dit geldt ooktenaanzien vanhet toepassen
van een ziektebestrijding indeherfst. Deze verschillen kunnen echter de opbrengstverschillen diein de
praktijk worden behaald niet volledig verklaren. Verschillen zouden wellicht verklaard kunnen worden
door het verschil instikstofbemesting.

leggen datinhetvoorjaar met30kgNperha minder werd bemest. In de proef is steeds (metuitzondering van het Nederlandse bemestingsadvies in
1987) behandeld met een halmverkorter. Enkele
algemene proefveldgegevens zijn vermeld in tabel
76. Per proef werden twee grondmonsters naar Oosterbeek (Nederland) en Heverlee (België) gestuurd.
De adviesbemesting die op basis van de analyse
van deze monsters gegeven is, is vermeld in tabel
77. Deopbrengst werd metbehulp van de maaidorser bepaald aanminimaal 30 m 2 .Alle opbrengsten
zijn omgerekend naar eenvochtgehalte van16procent. Kort voor deoogst werd uithetveld een monster genomen omhet aantal korrels peraaren het
duizendkorrelgewicht vast testellen enhetaaraantal
te berekenen. De proeven werden aangelegd in
viervoud alseen gewarde blokkenproef.

Resultaten

Materiaalen methode
Het Belgische enhetNederlandse bemestingsadvies
voor wintergerst werd van1987 totenmet1989op
de proefboerderij Wijnandsrade insamenwerkingmet
de Bodemkundige Dienst van België onderzocht.De
hoogte van het advieswerd getoetst door behalvede
adviesgift, inhetvoorjaar ook30kgstikstof meerof
minder per hectare te strooien. In 1989 wasde basisgift in het Belgische advies 0 kg N per ha. Het
was datjaar dus niet mogelijk een object aante

Volgens hetBelgisch systeem moest ongeveer evenveel stikstof worden gegeven alsvolgens hetNederlandse. Bij het Nederlandse systeem werd de stikstofbemesting intwee keer gegeven enbijhet Belgische systeem indrie keer.
In 1987 bleef degerst door hetkoele voorjaar sterk
in ontwikkeling achter. Degift inF5(alleen Belgisch
advies) werd pasop22 april gestrooid, omdat eerst
toen het gewenste gewasstadium werd bereikt. Op
dat moment was enige stikstofreactie zichtbaar.

Tabel 76. Algemene gegevens over de stikstofproefvelden.
jaar
proefnummer

1987
WR563

ras

1988
WR603

1989
WR636

Hasso
27september
7augustus
wintertarwe

Dinosa
9oktober
22juli
wintertarwe

Marinka
3oktober
11juli
wintertarwe

F8

12maart
22april
8 mei

11 maart
15april
9 mei

9maart
11 april
28april

halmverkorter
datum
middel

8 mei
Terpal(2)

9 mei
Cerone(1)+
olie(0,25)

2mei
Terpal(2,5)+
agralN(l)

zaaldatum
oogstdatum
voorvrucht
tijdstipbemesting
voorjaar
F5(Belgischadvies)
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Tabel 77. Destlkstofbemestingsadviezen, gegeven aandehand van devoorraad Indebodem.
Belgische
analyse
N-index

jaar
1987
1988
1989

Belgisch bemestingsadvies
voorjaar
F8
F5
totaal

132
184
262

40
40

60
30
20

-

50
30
20

Nederlandse
analyse
N-mineraal

150
100
40

Hierna haalde het gewas zijn achterstand in.
In 1988 begon hetgewas half april iets teverkleuren
bij hetBelgische advies. Begin meiheeft hetgewas
zowel bijhetNederlandse alsbijhet Belgische systeem evenveel stikstof gehad. In het veld waren
geen verschillen meer zichtbaar. Er was geen verschil watbetreft hettijdstip van indeaarkomenof
de afrijping. In 1988 kwamen half mei veel meeldauw, nogal wat bladvlekken en iets bruine roest
voor. Tussen het Belgische en het Nederlandse
systeem werd geen verschil in aantasting geconstateerd.
In 1989 was hetBelgisch advies iets te laag getuige
het feit dat begin april de veldjes die volgens Belgisch advies zijn bemest (0 kg N per ha),duidelijk
stikstofgebrek vertoonden. Eind april bleven deze
veldjes nogsteeds in ontwikkeling achter. Zevormden duidelijk minder bladmassa en het aantal aren
bleef te laag. In de veldjes die het minste stikstof
hadden gekregen, rijpte het gewas snelleraf.

Nederlands bemestingsadvies
F8
totaal
voorjaar

13
28
49

60
60
60

80
70
50

140
130
110

advies gaf bij een hogere gift nogwel een kleine
verhoging van deopbrengst. In 1988 was dehoogte
van zowel het Belgisch alshet Nederlandse advies
goed ingeschat. In 1989 werd methet Nederlandse
advies het optimum goed benaderd. Het Belgische
stikstofadvies bleek telaag. Intwee van de drie jaren
gaf het Nederlandse advies een hogere opbrengst
dan hetBelgische. BijhetNederlandse advies bleek
de opbrengst in vergelijking met het Belgische tot
stand tekomen door een hoger duizendkorrelgewicht
bij een lager aaraantal.

Discussie
In deze proeven isheteffect van eenstikstofbemesting in de herfst niet onderzocht. Uit Nederlands
onderzoek ishierover voor lössgrond niets bekend.
Na wintertarwe lijkt eenherfstbemesting niet nodig,
vooral niet als aande tarwe een late stikstofgift is
gegeven. Proeven in Duitsland bevestigen dit (Baumer, 1987). Indien grote hoeveelheden stro zijnondergewerkt, ofbijlate zaai, kan een herfstbemesting
zinvol zijn om nogvoldoende gewasontwikkeling te
krijgen. Dit vraagt nog nader onderzoek.

Opbrengst
In 1987 wasde bemesting volgens Nederlandsadvies goed gekozen (tabel 78). Meer stikstof leiddetot
meer legering eneen lagere opbrengst. Het Belgisch

Tabel 78. Invloed van destikstofbemesting oplegering, opbrengst en opbrengstcomponenten.

N-gift

c
/o legering
1987 1988 1989

opbrengsten
1987 1988 1989

aren/m2
1987 1988 1989

dkg 16% vocht
1987 1988 1989

korrels/aar )
1987 1988 989

Ned.advies-30kg
Nederlandsadvies
Ned.advies+30kg

0
22
60

0
10
45

0
0
0

6340
6680
6670

6800
8060
6740

8030
7950
8420

500 360
500 370
510 350

620
750
780

43
40
44

45
45
38

51
45
48

30
31
31

43
48
52

27
25
24

Belg.advies-30kg
Belgischadvies
Belg.advies +30kg

0
8
0

0
40
59

0
0

6410
7030
7250

7220
7280
6520

6980
7630

500 330
540 400
600 400

590
630

34
38
39

43
40
39

49
46

31
32
30

50
45
42

26
27

Berekend.
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Conclusie
Aan de hand vande verschillen in teeltwijze is niet
aan tegeven watdeoorzaak isvoor delage wintergerstopbrengsten in Zuid-Limburg. Het onderzoek
geeft geen aanleiding te veronderstellen dat het
verschil inzaaitijdstip een belangrijke oorzaak vormt.
Het verschil in stikstofbemesting of de toepassing
van eenhalmverkorter lijken evenmin bepalend voor
de hogere opbrengsten die in België worden behaald. Hoewel de in België geteelde rassen iets
meer opbrengen, kan ook daaruit het verschil niet
worden verklaard.

Samenvatting
De opbrengsten van wintergerst liggen inhetlóssgebied inhetbuitenland hoger dan inhetvergelijkbare
Nederlandse gebied. De Nederlandse teeltwijze is
met de Belgische vergeleken. Er komen verschillen
voor in rassenkeuze, zaaitijd, gewasbescherming en
bemesting. Over veel vandeze teeltmaatregelen is
uit onderzoek heteffect bekend. Over deverschillen
in bemestingsadvies waren geen onderzoeksresultaten voorhanden. HetNederlandse advies isvergeleken met het Belgische. Het Nederlandse advies
leidde tot een iets hogere opbrengst bij een hoger
duizendkorrelgewicht eneenlager plantaantal. Eris
geen teeltmaatregel die duidelijk verantwoordelijk is
voor hetverschil in opbrengst tussen het Belgische
en hetNederlandse lössgebied.

taten van de proefboerderij Wijnandsrade 1979, 1980, 1981,
1982.1984,1987.1988 en1989.

Baumer, M.en A. Aigner. Mit der Wintergerste zu Höchtsterträgen. DLG-Mitteilungen 16(1987),p.860-863.

Darwinkel, A. Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en
kwaliteit. Jaarboek 1990/1991. PAGV- publikatie nr. 58 (1991),
p.49-54.

Seutin, E.enA. Falisse.Bemestingenplantenbeschermingvan
de graangewassen. Besluiten van de onderzoekingen uitgevoerd in 1991.Faculté des sciences agronomiques, Centre de
recherchesagronomiquesdel'état,Gembloux (1992).

Summary
The yield of winter barley on loamy soil is higher
abroad than in a comparable Dutch region. The
Dutch method of cultivation wascompared withthe
Belgian method. Therearedifferences in thechoice
of varieties,sowing time, cropprotection and fertilisation. Research has shown the effects of many of
these cultivation measures. No research results were
available, however, concerning the differences in
recommended levels of fertilisation. Dutch recommended levels were compared with Belgian recommended levels. Dutch advice resulted in a slightly
higher yield with a higher thousand-grain-weight and
a lower number ofplants. Thereisnocultivation measure which is clearly responsible forthedifference
inyield between Belgian and Dutch loamysoils.

Literatuur
Anonymus.Vanonderzoek naarvoorlichting.Onderzoeksresul-
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Mechanische onkruidbestrijding indroge erwten
Mechanical weed control in combining peas
ing.R.D.Timmer

Inleiding
Het huidige overheidsbeleid is gericht op het sterk
verminderen vanhet gebruik en de afhankelijkheid
van chemische middelen in de landbouw. In het
kader hiervan vindt erdelaatste jaren onder andere
een ontwikkeling plaats naar geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen. Geïntegreerde onkruidbestrijding heeft totdoel metzoweinig mogelijk kostenen
een zogering mogelijke milieubelasting, de onkruidbezetting zodanig laag te houden dat geen economisch belangrijke schade optreedt. De technische
uitvoering hiervan is gebaseerd op een verbreding
van de bestrijdingsmethoden en -technieken. Op de
eerste plaats wordt getracht door aanpassing van
een groot aantal teelttechnische maatregelen de
onkruidontwikkeling zoveel mogelijk tegen te gaan.
Daarnaast wordt door optimaal gebruik te maken van
mechanische technieken getracht het gebruik van
herbiciden zoveel mogelijk tebeperken. Demogelijkheden voor een chemische onkruidbestrijding in
droge erwten werden in 1988door het verdwijnen
van enkele chemische middelen sterk beperkt.Gezien degeringe kans op toelating van nieuwe middelen opkorte termijn, ende ontwikkeling vangeïntegreerde landbouwsystemen, werd onderzoek gestart
naar de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding indrogeerwten.

de onkruiden nagegaan. Uiteindelijk is getracht de
afzonderlijke technieken samen te voegen toteen
(geïntegreerd) bestrijdingssysteem.

Proefopzet
In deproeven isveelal onderscheid gemaakt tussen
bewerkingen vóór opkomst van het gewas enbewerkingen na opkomst. Voor opkomst werd er geëgd,
een bodem- of contactherbicide gespoten, of niets
gedaan. Na opkomst werd er geëgd, geschoffeld,
een rijenbespuiting uitgevoerd ofaangeaard. Inproeven met bestrijdingssystemen werden enkele van
deze bewerkingen gecombineerd. In iedere proef
werd ter vergelijking metde mechanische objecten
een volvelds chemische behandeling aangelegd,en
in eenaantal proeven bleef ookeenobject geheel
onbehandeld.
Eén tot twee weken nade laatste bewerking en/of
kort voor de oogst is de onkruidsituatie inde proef
vastgesteld. Bij de beoordeling kort na de laatste
bewerking betrof het veelal kleinere onkruiden onderin hetgewas, bijde beoordeling kort voor de oogst
ging het om grotere, boven het gewas uitstekende
onkruidplanten.

Resultaten
Doeivanhetonderzoek
Het doel vanhet onderzoek waste komen tot een
voldoende bedrijfszekere onkruidbestrijding met een
minimale inzet aan herbiciden. Van1988 t/m 1992
zijn derhalve opeenaantal ROC's (Rusthoeve, Kollumerwaard, 't Kompas en Vredepeel) en ophet
proefbedrijf te Lelystad proeven uitgevoerd waarin
verschillende mechanische onkruidbestrijdingstechnieken in droge erwten zijn onderzocht en veelal
vergeleken meteen gangbare chemische bestrijding.
Daarbij werden de effecten opzowel hetgewasals
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Voor opkomst-behandelingen
Indeproeven is getracht nategaan of hetmogelijk
is door één oftwee keer teeggen tussen zaaienen
opkomst een vergelijkbaar resultaat teverkrijgenals
met deinzet van een chemisch middel (bodemherbicide kort na zaaien ofeen niet selectief contactherbicide kort voor opkomst van deerwten). Hiertoe werd
ongeveer twee weken nahetzaaien voor de eerste
keer geëgd. Getracht werd hiermee net gekiemde
onkruidzaden die zichinhet zogenaamde 'witte dra-

Tabel79. Effectvanvoor-en/of bijopkomsteggentenopzichtevaneenchemischeonkruidbestrijding (bodemherbicide) opdeonkruidbestrijding(10=goedebestrijding, 1=slechtebestrijding) endekorrelopbrengst vandrogeerwten.
proefplaats

Rusthoeve
Rusthoeve
Rusthoeve

jaar

voor
opkomst

bij
opkomst

X

X
X

1988
1989
1991

X

den stadium' bevinden loste trekken, waardoor ze
kunnen verdrogen. (Voor een optimaal effect isenkele dagen droog weer nodig na het eggen). Bij een
langere periode van zaaien tot opkomst dan drie
weken werd kort voor ofbijopkomst nog een tweede
keer geëgd. Hetvoor opkomst eggen is indeproeven soms in overlangse richting uitgevoerd (evenwijdig aande zaairichting) maar ookwel overdwars
(dwars opdezaairichting). In tabel 79en80is een
aantal resultaten van hetvoor- en/of bijopkomsteggen indroge erwten weergegeven.
In geen van deproeven wasdeonkruidsituatie voor
opkomst zodanig datde inzet van eencontactherbicide nodig was.OpROC Rusthoeve werden in1988,
1989 en 1991 weléénof meerdere objecten aangelegd waarin eenbodemherbicide werd gespoten. In
1988was deonkruiddruk ophetproefperceel gering,
in 1989 ontstond een 'gemiddelde' onkruidsituatie,en
in 1991 kwam een zeer hoge dichtheid aan varkensgras voor. Door voor opkomst éénof twee keer te
eggen, werd in deze situaties eenvergelijkbareonkruidbestrijding verkregen alsmet een bodemherbicide. Ook de korrelopbrengsten waren (voor zover
bepaald) voor beide behandelingen niet verschillend.

eggen
9
8.5
9

bestrijding
chemisch
9
8
9

opbrengst (kg per are)
chemisch
eggen
22,4
59,4

23,1
60,6
42,0

Het aantal proeven met deze vergelijking was echter
gering.
De vergelijking 'voor opkomst eggen' of 'niets doen'
iswat vaker bekeken, enbeproefd incombinatiemet
verschillende na opkomst-behandelingen. Op een
enkele uitzondering na trad geen interactie optussen
het voor opkomst eggen ende naopkomst-behandelingen. In tabel 80is het gemiddelde effect van het
voor opkomst eggen ineen zestal proeven vermeld.
In vrijwel alle proeven heeft hetvoor opkomst eggen
een positief effect gehad op de onkruidbestrijding.Dit
gold zowel voor het eggen voor opkomst, bijopkomst alsop beide tijdstippen. Opéén uitzondering
na is er geen nadelig effect opgetreden wat betreft
de korrelopbrengst. Alleen in 1990in de proef op
Kollumerwaard gingen veel planten verloren wanneer
het voor opkomst eggen gevolgd werd door eggen
na opkomst. Dit resulteerde in eenaanzienlijke opbrengstderving. Hierbij moet worden opgemerkt dat
het eggen bij-en na opkomst heeft plaatsgevonden
op eendroge en grofkluiterige grond. In combinatie
met een (achteraf) tehoge rijsnelheid heeft diternstige gevolgen voor hetgewas endeopbrengst gehad.
Op andere proefplaatsen in vergelijkbare gewasstadia iseen dergelijk effect nooit opgetreden.

Tabel80. Effect van voor- en/of bij opkomst eggen op de onkruidbestrijding en de korrelopbrengst van droge erwten (gemiddelde cijfers
over verschillende naopkomst-behandelingen); bestrijding incijferbeoordeling (zieooktabel 79)of inprocententenopzichtevan
onbehandeld.
proefplaats

Rusthoeve
Kollumerwaard
'tKompas
Lelystad
Rusthoeve
Vredepeel

jaar

1990
1990
1990
1990
1991
1991

voor
opkomst

X
X

X
X
X

bij
opkomst

X
X
X

-

X

-eggen

8
65%
8
86%
9
8

bestrijding
+eggen

9
78%
8
90%
9,5
8,51)

opbrengst (kg per are)
-eggen
+eggen
82,0
53,4
52,4
66,6
36,7
49,7

80,6
45,02'
55,5
66,1
35,4
49,7

Interactiemetnaopkomst-bewerkingen:bestrijdingseffect alleensignificantbij (laat)aanaardendschoffelen.
Interactiemetnaopkomst-bewerkingen:opbrengsteffect alleensignificantbijvervolgenvanheteggennaopkomst.
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Na opkomst-behandelingen
Bij de na opkomst-behandelingen kan er gekozen
worden uit verschillende mogelijkheden: eggen,
schoffelen, aanaarden, rijenbespuiten of volvelds
bespuiten. Wanneer gestreefd wordt naar een volledige mechanische onkruidbestrijding vallen rijen-en
volveldsbespuitingen ineerste instantie af. Daarnaast
is aanaarden in eenjong erwtegewas vrijwel onmogelijk omdat behalve de onkruidplanten ookeen
groot deel van de erwteplanten met grond bedekt
zouden worden. Omdat met eggen eengroterecapaciteit (werkbreedte) kan worden verkregen dan
met schoffelen, en meteggen bovendien ookinde
gewasrij nogenige onkruidwerking kanworden verkregen, lijkt hetvoordelen tehebben denaopkomstonkruidbestrijding te beginnen met (enkele keren)
eggen. Wanneer het gewas enige lengte heeft gekregen, kan eventueel worden vervolgd met (aanaardend) schoffelen.
In de proeven is nagegaan wat de mogelijkheden
zijn om met uitsluitend eggen het erwtegewas
schoon tehouden. Intabel 81 zijnderesultaten hiervan opde onkruidbestrijding ende opbrengst weergegeven.
Het bleek slechts invier vandetien proeven (meestal situaties meteen beperkte onkruiddruk) mogelijk
te zijn een onkruidbestrijding van 80%of meer te
verkrijgen door alleen te eggen. Op percelen met
een hoge(re) onkruiddruk was het zelfs meteen
groot aantal keren eggen niet mogelijk eenvoldoen-

de onkruidonderdrukking teverkrijgen (VP91, VP92).
Eénvande redenen hiervan isdat eggen eenbijzonder weersgevoelige maatregel isgebleken. Eén keer
uitstellen vanwege bijvoorbeeld regen kan betekenen
dat de onkruiden te groot worden omze metgrond
te bedekken. Deeffectiviteit van een egbewerkingop
grotere onkruiden neemt snel af en de onkruidontwikkeling iszeer moeilijk meer afteremmen.
Alleen door intensiever te eggen (hogere rijsnelheid
en/of egtanden meer stekend) is het mogelijk iets
grotere onkruiden te bedekken en het bestrijdingspercentage te verhogen. Door te intensief eggen,
met name kort na opkomst, kunnen echter ookvrij
veel gewasplanten met grond bedekt raken enafsterven, waardoor de opbrengst sterk negatief beinvloed wordt.
Uit tabel 81 blijkt dat eggen veelal een negatief effect
heeft gehad opde korrelopbrengst (opbrengstderving
variërend van 0-25% ten opzichte van eenchemische onkruidbestrijding). Gehele of gedeeltelijke
bedekking van het gewas met grond ishiervan mede
oorzaak geweest. Daarnaast is ookhet rijden door
het gewas van invloed geweest. Indeproeven weegt
deze factor bij eggen (1 rijspoor op2,5 meter) relatief zwaarder dan indepraktijk (1 rijspoor op6 meter), terwijl de chemisch behandelde veldjes inde
proeven onbereden blijven (in praktijk 1 rijspoor op ±
24 meter). Daar waar heteggen eenslechte bestrijding heeft gegeven, kan ook onkruidconcurrentieeen
bijdrage hebben geleverd aandeopbrengstreductie.

Tabel81. Effectvan (uitsluitend) eggen,invergelijking tot eenchemische behandeling opdeonkruidbestrijding ende korrelopbrengst van
drogeerwten.
proefplaats

jaar

Kollumerwaard
Kollumerwaard
Rusthoeve
'tKompas
Lelystad
Rusthoeve
Lelystad
Vredepeel
Lelystad
Vredepeel

1989
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1992
1992

Onbehandeldobject.
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aantal egbewerkingen

2
2
2
2
2
6
3
8
2
5

onkruidbestrijding
eggen
chemisch

4
59%
9
7
87%
9
6
7,5
81%
41%

6
63%
9
8
73%
8
8
10
95%
97%

opbrengs t (kg per are)
eggen
chemisch
31,4

23,8
50,8
78,7
51,6
64,4
35,0
58,3
48,8
67,6

84,6
61,0
65,7
37,3')
62,2
51,0
67,6

-

-

-

Tabel82. Effectvan aanaardend schoffelen naeggenopdeonkruidbestrijdingendekorrelopbrengst van droge erwten.
proefplaats

jaar

Kollumerwaard

1989

Kollumerwaard

1990

't Kompas

1990

Lelystad

1990

Rusthoeve

1991

Lelystad
Vredepeel

1991

Lelystad
Vredepeel

1992

1991
1992

onkruidbestrijding

aantal
bewerkingen
1

1»
1
1
1
1
1
1
1 1)
2

eggen

4
59%
7
87%
9
6
7,5
81%
41%

opbrengst (kg per are)

+aanaarden

eggen

6
89%
9
97%
9
7
9
88%
81%

23,8

31,4

50,8

52,6

+aanaarden

51,6

53,5

64,4

67,3

35,0
58,3

35,1
55,42>

48,8

51,0

67,6

55,82»
2

. )

1

1 Schoffelen inplaatsvan aanaardend schoffelen.
2
' Eggenbij 12,5cmrijenafstand, eggen +aanaardendschoffelen bij50cm.

Beschadiging (afbreken vanplanten of plantedelen)
van hetgewas is niet of nauwelijks opgetreden.Het
uiteggen van erwteplanten is steeds zeer beperkt
gebleven en heeft geen invloed gehad op deopbrengst.
Op heteggen iseen aanvullende behandeling nodig
om een voldoende hoge onkruidbestrijding teverkrijgen. Langs mechanische weg kan ditgebeuren door
één of meerdere keren te schoffelen of aanaardend
te schoffelen. Aanaardend schoffelen heeft alsvoordeel dat ook in de gewasrij een onkruidbestrijding
plaatsvindt. In tabel 82is het effect van aanvullend
(aanaardend) schoffelen opde onkruidbestrijding en
de opbrengst weergegeven.
In demeeste proeven werd een aanaardende schoffelbewerking kort voor het sluiten van het gewas
(ranken van naastliggende rijen grijpen in elkaar)
uitgevoerd. Het effect hiervan op de onkruidbestrijding waszeer positief. In veel gevallen werd door
het eggen +deaanaardende schoffelbewerkingeen

onkruidbestrijdingspercentage van ± 90%verkregen.
In een aantal gevallen wasde bestrijding in deze
volledig mechanisch schoongehouden objecten beter
dan de chemische onkruidbestrijding (vergelijk met
tabel 81). Het late aanaarden heeft geen negatief
effect opde opbrengst gehad. (Het opbrengstverschil
in 1992is in Lelystad veroorzaakt door het verschil
in rijenafstand). Voor het(significant) positieve effect
op Kollumerwaard in 1989 is geen goede verklaring
te geven. Mogelijk heeft onkruidconcurrentie hierbij
een rolgespeeld.
Het aanaarden kort voordat het gewas sluit, isechter
ook een weersgevoelige behandeling gebleken. In
twee proeven konde behandeling na enige regen
niet meer worden uitgevoerd, omdat de rankenvan
naastliggende rijen inmiddels in elkaar gehaaktwaren, enerbijdoorrijden veel schade aanhetgewas
ontstond. Een tijdige uitvoering vandeze bewerking
is duszeer belangrijk voor het gewenste resultaat,
ook in verband metdegrootte vandeonkruidenin

Tabel83. Effect vanschoffelen + rijenspuiten eneenvolvelds chemische bespuiting opdeonkruidbestrijding ende korrelopbrengstvan
droge erwten.
proefplaats

jaar

bewerkingen
schof. - rijenbem.

't Kompas

1989

2+2

Kollumerwaard

1990

1+1

Rusthoeve

1990

2+2

Lelystad

1990

3 +2

Rusthoeve

1991

4+3

Vredepeel

1991

3 +3

Lelystad

1992

1+1

11

onkruidbestrijding
schof./rijenbem.

8
86%
9
96%
9
9,5
79%

opbrengst (kg per are)

chemisch

8
63%
9
73%
9
10
95%

schof./rijenbem.
53,8

chemisch
62,8

59,7
83,9

84,6

67,4

65,7

37,8

37,3 1)

50,0

51,0

55,0

54,2

Onbehandeldobject.
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de rij.Zo mogelijk dient al eerder een aanaardende
bewerking tezijn uitgevoerd.
Een nadeel vanaanaardend schoffelen kanzijndat
de grond in ruggen komt te liggen, watbij het oogsten vaneenzwaar gelegerd gewas problemenzou
kunnen geven. Gedurende de proefjaren is echter
steeds onder goede omstandigheden in beperkt
gelegerde gewassen geoogst.
Wanneer de inzet van chemische middelen nodig
mocht zijn door te lang uitstel vaneggen vanwege
ongunstige weersomstandigheden zou een rijenbespuiting uitgevoerd kunnen worden. Gevolgd door,of
in combinatie met, een schoffelbewerking kunnenzo
ook iets grotere onkruiden nog bestreden worden. In
tabel 83zijn enkele ervaringen metrijenbespuitingen
indeproeven weergegeven.
De combinatie van rijenbespuitingen en schoffelen
heeft in de meeste gevallen een vergelijkbare en
soms zelfs eenbetere bestrijding gegeven dan een
volvelds chemische onkruidbestrijding. In de gewasrijen is de behandeling, en ookhet resultaat, overeenkomstig; tussen derijen kan een goed afgestelde
schoffel echter aselectief alle onkruiden bestrijden,
en een beter resultaat geven dan een bespuiting.
Chemische middelen bestrijden namelijk veelal niet
alle onkruiden, en de effectiviteit wordt bovendien
nogal eens negatief beïnvloed door niet optimale
toepassingsomstandigheden.

Conclusies
Door een combinatie van verschillende mechanische
maatregelen zoals eggen, schoffelen en aanaardend
schoffelen kan een onkruidbestrijding worden verkregen, die in veel gevallen vergelijkbaar (soms zelfs
beter) is dan eenvolvelds chemische behandeling.
Uitsluitend eggen (deenige mechanische maatregel
bij de gangbare rijenafstand van 12,5cm) geeft in
het algemeen een onvoldoende onkruidbestrijding.
Om een volledig mechanische onkruidbestrijding
mogelijk temaken,ishetdus noodzakelijk de rijenafstand teverruimen toteenafstand waarop geschoffeld kanworden.
De weersomstandigheden zijn sterk bepalend voor
het succes vaneenmechanische bestrijding. Uitstel
van bewerkingen door regenachtig weer geeft de
onkruiden demogelijkheid zich zodanig te ontwikke-
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len dat ze met mechanische methoden nauwelijks
meer tebestrijden zijn. Hetblijft daarom noodzakelijk
chemische middelen beschikbaar te hebben om
zonodig inte kunnen grijpen, hetzij meteenrijenbespuiting danwei viaeen volvelds behandeling.

Samenvatting
Van 1988toten met1992 isopverschillende ROC's
en hetproefbedrijf te Lelystad onderzoek uitgevoerd
naar de mogelijkheden vanmechanische onkruidbestrijding indroge erwten. Daarbij isgebleken dat één
tot twee keer voor opkomst eggen een positieve
bijdrage levert aande onkruidbestrijding zonder dat
er schade aanhetgewas endeopbrengst ontstaat.
Het gewas krijgt hierdoor bovendien ten opzichtevan
de onkruidontwikkeling eenvoorsprong, watde mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding na
opkomst vergroot. Door (meerdere keren) naopkomst te eggen, kon een vrij goede onderdrukking
van het onkruid worden verkregen. Een gewenst
bestrijdingspercentage van ± 90% was echter
slechts incidenteel haalbaar. Aanvullende bewerkingen waren derhalve noodzakelijk. Door eenaanvullende (aanaardende) schoffelbewerking kort voorhet
sluiten van het gewas werd in zes van de negen
proeven het bestrijdingspercentage verhoogd tot
minimaal 90%. Deze bewerking moet echter optijd
worden uitgevoerd. Wanneer de ranken van naastliggende rijen elkaar raken, kan niet meer zonder schade door het gewas worden gereden.
Om te kunnen schoffelen moet de gangbare rijenafstand van 12,5 cmverruimd worden. Over heteffect
van een verruiming vande rijenafstand op deopbrengst van droge erwten is elders in dit jaarboek
een verslag tevinden. Ook decombinatie van rijenbespuitingen en schoffelen gafindemeeste gevallen
een vergelijkbare of betere onkruidbestrijding dan
een volvelds chemisch behandeling.
Er lijken dus goede mogelijkheden tebestaan omde
onkruidbestrijding in droge erwten volledig mechanisch uittevoeren. Ditzal echter niet elkjaar lukken
omdat het effect vande mechanische bewerkingen
sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden.
Daarom blijft hetnoodzakelijk datchemische middelen beschikbaar zijn.

Summary
Research was carried out from 1988to 1992at different Regional Research Centres and the expérimentai farm at Lelystad into the possibilities of mechanical weed control in dry peas. It was shown thatharrowing once or twice before emergence can make a
positive contribution to weed control without damaging either the crop or the yield. It also gives the
crop a head start on weedgrowth and this increases
the possibilities of mechanical weed control after
emergence.
By harrowing (several times) after emergence, it
proved possible to suppress the weeds reasonably
well. Therequired control percentage of± 90% was
only attainable sporadically however. Additional control measures were therefore necessary. Additional
(ridging), hoeingjust before thecrop thickenedin-

creased the controlpercentage to a minimum of90%
in six of the nine trials. This treatment needs to be
carried out on time however. If the tendrils of
neighbouring rows touch each other, it becomes
impossible to drive through the crop without causing
damage.
In order to be able to use the hoe, the usual row
distance of 12.5cms needs tobe increased. There is
a report elsewhere in this yearbook on the effect of
increasing the row distance on theyield of dry peas.
In most cases, the combination of row-spraying and
hoeing resulted in a comparable or better weedcontrol than chemical treatment of the entirefield.
There consequently appear to be good possibilities
of controlling weeds in dry peas fully mechanically.
This will not be successsful every year since the
effect of the mechanical control is greatly dependent
on weather conditions. Thismeans that it isnecessary that chemical measures are available.
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Mechanische onkruidbestrijding inveldbonen
Mechanical weedcontrolin fieldbeans
ing. R.D.Timmer

Evenals bijdroge erwten zijn de mogelijkheden voor
een chemische onkruidbestrijding in veldbonen door
het verdwijnen van chemische middelen de laatste
jaren sterk beperkt. Gezien de geringe kans optoelating van nieuwe middelen op korte termijn, ende
ontwikkeling richting een geïntegreerde landbouw,
werd ook onderzoek gestart naar de mogelijkheden
van mechanische onkruidbestrijding in veldbonen.

Na opkomst werd ergeëgd,geschoffeld, een rijenbespuiting uitgevoerd of aanaardend geschoffeld. Vaak
werden enkele van deze bewerkingen gecombineerd.
In een aantal proeven bleef, om een bepalingvan
het bestrijdingspercentage mogelijk te maken, ook
een object geheel onbehandeld. Eén tottwee weken
na de laatste bewerking en/of kort voor de oogst is
de onkruidsituatie in de proef vastgesteld. Bij de
beoordeling is meestal onderscheid gemaakt tussen
de bestrijding van onkruid inderijentussende rij.

Doelvan hetonderzoek

Resultaten

Inleiding

Doel vanhet onderzoek waste komen tot eenvoldoende bedrijfszekere onkruidbestrijding met een
minimale inzet aan herbiciden. Van 1988 t/m 1992
zijn derhalve op verschillende ROC's ('t Kompas,
Vredepeel en Ebelsheerd) en ophet proefbedrijf te
Lelystad proeven uitgevoerd waarin verschillende
mechanische onkruidbestrijdingsstechnieken in veldbonen zijn onderzocht. Daarbij werden de effecten
op zowel hetgewas als deonkruiden nagegaan.

Proefopzet
Indeproeven isonderscheid gemaakt tussen bewerkingen vóór opkomst van hetgewas enbewerkingen
na opkomst. Voor opkomst werd er geëgd, een bodem- ofcontactherbicide gespoten,ofniets gedaan.

Vooropkomstbehandelingen
In deproeven is getracht nate gaan ofhetmogelijk
is door één oftwee keer teeggen tussen zaaienen
opkomst eenvergelijkbaar resultaat teverkrijgenals
met deinzet van eenchemisch middel (bodemherbicide kort na zaaien ofeen niet-selectief contactherbicide kort voor opkomst van deerwten). Hiertoe werd
ongeveer twee weken nahetzaaien voor deeerste
keer geëgd. Getracht werd hiermee net gekiemde
onkruidzaden diezich inhetzogenaamde 'witte draden-stadium' bevinden los te trekken, waardoor ze
kunnen verdrogen. (Voor een optimaal effect isenkele dagen droog weer nodig na het eggen). Bij een
langere periode van zaaien tot opkomst dan drie
weken werd kort voor ofbijopkomst nog een tweede

Tabel 84. Effect van voor- en/of bij opkomst eggen t.o.v. een chemische behandeling voor opkomst op de onkruidbestrijding en de
korrelopbrengst van veldbonen. Bestrijding in cijferbeoordeling (10= goede bestrijding, 1= slechte bestrijding) of in % t.o.v.
onbehandeld.
proefplaats

jaar

Vredepeel
Vredepeel
Ebelsheerd

1988
1989
1990

voor
opkomst
X

X

bestrijding
eggen chemisch

opbrengst (kgper are)
eggen
chemisch

X

X

Geen volledigvergelijkbare objecten aanwezig.
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bij
opkomst

X

9
79%

9
76%

51.6
43,4

52,7
43,7

keer geëgd.
Het voor opkomst eggen is in de proeven soms
overlangs (evenwijdig aan de zaairichting), soms
overdwars (dwars opde zaairichting) uitgevoerd. In
tabel 84entabel 85iseen aantal resultaten van het
voor- en/of bijopkomst eggen in veldbonen weergegeven.
In deze proeven werden de chemische behandelingen uitgevoerd meteenbodemherbicide (Vredepeel
1988 en 1989)of meteenniet-selectief contactherbicide (Vredepeel 1988 en 1989, en Ebelsheerd
1990). Op ROCVredepeel wasde onkruiddruk op
het proefperceel in1988 gering,in1989 daarentegen
was deonkruiddruk op deze locatie hoog, evenalsin
1990 op ROC Ebelsheerd. Door voor opkomst éénof
twee keer te eggen, werd in 1989(Vredepeel) en
1990 (Ebelsheerd) een vergelijkbare onkruidbestrijding verkregen als meteenbodemherbicide ofeen
contactherbicide. Dezelfde indruk werd verkregenop
Vredepeel in 1988;volledig vergelijkbare objecten
(alléén verschillend indebehandeling voor opkomst)
waren indeze proef echter niet aanwezig.
Ook de korrelopbrengsten waren in 1989en1990
voor beide behandelingen niet significant verschillend. In 1988werd op ROCVredepeel echter een
achterblijven vande gewasgroei en een lagereopbrengst geconstateerd na de toepassing vaneen
bodemherbicide. Detoepassing vaneen niet selectief contactherbicide hadgeen negatief effect op de
gewasgroei.
Ook de vergelijking 'voor opkomst eggen' of 'niets
doen' is in enkele proeven bekeken, en beproefd in
combinatie met verschillende na opkomst-behandelingen. Erwas geen significante interactie tussenhet
voor opkomst eggen ende naopkomst-behandelingen. Intabel 85ishet gemiddelde effect vanhet

voor opkomst eggen ineen zestal proeven vermeld.
Het voor opkomst eggen heeft eenbeperkt positief
effect gehad opde onkruidbestrijding. in 1990 werd
op ROCVredepeel vastgesteld dat in de voor opkomst geëgde objecten de onkruiden aanzienlijk
kleiner waren dan in de onbehandelde veldjes. Dit
kan de mogelijkheden en het succes van naopkomst-bewerkingen vergroten. In 1991 wasop ROC
Ebelsheerd het effect vanhet voor opkomst eggen
vooral zichtbaar aan het aantal onkruiden in de rij
(10% minder onkruid bij voor opkomst eggen). Tussen de rijen waser,alsgevolg vandenaopkomstbehandelingen, geen verschil.
In geen vandeproeven iser een nadelig effectopgetreden vanhet voor- en/of bij opkomst eggen op
het gewas endekorrelopbrengst.

Na opkomst-behandelingen
Bij denaopkomst-behandelingen zijn erverschillende mogelijkheden: eggen, schoffelen, aanaardend
schoffelen, rijenbespuiten of eenvolvelds bespuiten.
Wanneer gestreefd wordt naar een volledig mechanische onkruidbestrijding zal vroegtijdig met eggen
en/of schoffelen moeten worden begonnen. Hoewel
veldbonenplanten vrij snel een lengte van± 15 cm
bereiken, waarbij aanaardend schoffelen mogelijkis,
zal toch voor die tijd reeds een onkruidbestrijding
moeten worden uitgevoerd. Hiervoor komen zowel
eggen als schoffelen in aanmerking. Vanwege de
rijenafstand van 50 cm waarop veldbonen veelal
worden gezaaid, en de beschikbaarheid van veel
schoffelapparatuur op deze afstand, zijn er goede
mogelijkheden omte schoffelen. Omdat met eggen
een grotere capaciteit (werkbreedte) kan worden
verkregen dan metschoffelen, enmeteggen bovendien ook indegewasrij nog enige onkruidwerking

Tabel85. Effect van voor- en/of bijopkomst eggen opdeonkruidbestrijding endekorrelopbrengst van veldbonen (gemiddelde cijfers over
verschillendenaopkomst-behandelingen);bestrijding incijferbeoordeling (zie ooktabel84)ofin%t.o.v. onbehandeld.
proefplaats

't Kompas
Vredepeel
Ebelsheerd

jaar

1989
1990
1991

voor
opkomst

bij
opkomst
X

X

X
X

-eggen

bestrijding
+eggen

9
7
73/41%

9
8
74/51%

opbrengst (kg per are)
-eggen
+eggen
52.4
40,1
52.5

55,5
40.3
53,9

Tussenderijen/in derijen.
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kan worden verkregen, lijkt hetvoordelen te hebben
de na opkomst-onkruidbestrijding te beginnen met
(enkele keren) eggen. Wanneer hetgewas een lengte heeft van ± 15 cm, kan worden vervolgd met
(aanaardend) schoffelen.
In de proeven is nagegaan wat de mogelijkheden
zijn om met uitsluitend eggen het veldbonengewas
schoon te houden. In tabel 86 zijn de resultaten
hiervan op de onkruidbestrijding en de opbrengst
weergegeven.
Het bleek slechts in éénvande vier proeven(een
situatie met een beperkte onkruiddruk) mogelijk te
zijn eenonkruidbestrijding van90% of meer te verkrijgen door alleen te eggen (Lelystad 1992). Op
percelen met een hoge(re) onkruiddruk was hetzelfs
met eengroot aantal keren eggen niet mogelijkeen
voldoende onkruidonderdrukking teverkrijgen (Ebelsheerd 1990 en 1991).
Het effect vanchemische onkruidbestrijdingen inde
proeven was matig tot slecht (Vredepeel 1990: 3x
0,5 liter bentazon per ha + uitvloeier; Ebelsheerd
1991: 3x 0,75 liter bentazon per ha + uitvloeier).
Reden hiervan isdatmetbentazon (het enige middel datinhetgewas kan worden toegepast) niet alle
onkruiden kunnen worden bestreden. In 1991 waren
op Ebelsheerd hierdoor vooral paarse dovenetel en
varkensgras probleemonkruiden.
Eén vande redenen van het beperkte succes van
eggen is dat eggen een bijzonder weersgevoelige
maatregel is gebleken. Eénkeer uitstellen vanwege
bijvoorbeeld regen kanbetekenen datde onkruiden
te groot worden om ze nog met grond te kunnen
bedekken. De effectiviteit van een egbewerking op
grotere onkruiden neemt snel af, ende onkruidontwikkeling iszeer moeilijk meer afteremmen.
Alleen door intensiever te eggen (hogere rijsnelheid

en/of egtanden meer stekend) is het mogelijk iets
grotere onkruiden te bedekken en het bestrijdingspercentage te verhogen. Door te intensief eggen,
met name kort na opkomst, kunnen echter ook vrij
veel gewasplanten beschadigd, uitgeëgd en/of met
grond bedekt raken, waardoor de opbrengst sterk
negatief wordt beïnvloed. Ditwasin 1991 het geval
op ROCEbelsheerd. De opbrengstderving bedroeg
daar ± 20% in vergelijking meteenchemischeonkruidbestrijding. Uit tabel 86 blijkt echter dat eggen
meestal zonder negatief effect opde korrelopbrengst
kanworden uitgevoerd.
Op heteggen is vaak een aanvullende behandeling
nodig omeenvoldoende hoge onkruidbestrijding te
verkrijgen. Dit kangebeuren door éénof meerdere
keren (aanaardend) te schoffelen. Aanaardend
schoffelen heeft alsvoordeel datookinde gewasrij
een onkruidbestrijding plaatsvindt. In tabel 87ishet
effect van aanvullend (aanaardend) schoffelen op de
onkruidbestrijding endeopbrengst weergegeven.
In twee vandedrie proeven werd tenopzichtevan
het (uitsluitend) eggen na opkomst de laatste egbewerking vervangen door eenaanaardende schoffelbewerking. In éénproef (Ebelsheerd 1990) werd in
een serie egbewerkingen tussentijds een extra schoffelbewerking uitgevoerd.
Het effect van het (aanaardend) schoffelen opde
onkruidbestrijding was op Ebelsheerd in 1990en
1991 zeer positief; het bestrijdingspercentage werd
in beide gevallen ruim 15% hoger. In 1990 werdop
Vredepeel slechts een geringe verbetering vande
onkruidbestrijding bereikt; reden hiervan wasdat
alleen het eggen aleen zeer goede bestrijdinggaf.
Het (aanaardend) schoffelen heeft in geen vande
proevendeopbrengst negatief beïnvloed.
Wanneer de onkruiden inde rij te groot zijn geworden om met aanaardend schoffelen tebestrijden,

Tabel86. Effectvan (uitsluitend)eggenopdeonkruidbestrijdingendekorrelopbrengstvanveldbonen.Bestrijdingscijferszietabel 84.
proefplaats

jaar

aantal egbewerkingen

Ebelsheerd
Vredepeel
Ebelsheerd
Lelystad

1990
1990
1991
1992

4
6
6
3

Chemischobjectontbreekt:gemiddeldevanvijfobjectenzondereggen.
Chemischobjectontbreekt:onbehandeldobject.
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onkruidbestrijding
eggen
chemisch

opbrengst(kgperare)
chemisch
eggen

59%
8
70%
94%

43,8
41,3
44,6
53,7

6
0%

44,2 '
39,5
54,8 „
55,8

Tabel 87. Effect van aanaardend schoffelen na(naopkomst) eggen opdeonkruidbestrijding (in%tenopzichte vanonbehandeld) ende
korrelopbrengst van veldbonen.
proefplaats

jaar

aantal
bewerkingen

Vredepeel
Ebelsheerd
Ebelsheerd

1990
1990
1991

1x
1x
1x

onkruidbestrijding
eggen
+aanaarden
95%
59%
74%

99%
75%
90%

opbre ngst (kg perare)
eggen
+aanaarden
41,3
43,8
45,6

39,4
42,8
48,4

Schoffelen inplaats van aanaardend schoffelen.

zou een rijenbespuiting uitgevoerd kunnenworden.
De ervaringen met chemische onkruidbestrijdingenin
de proeven, zowel metrijenbespuitingen alsmet volvelds toepassingen, zijn echter matig. In één vande
zes proeven ishet aantal onkruiden per m2 helemaal
niet omlaag gegaan, in twee andere washet effect
onvoldoende. De selectieve werking van bentazon
en droge, minder groeizame omstandigheden bij
toepassing hebben totditresultaat geleid. Niet alleen
het succes van mechanische bewerkingen, maar ook
chemische zijn dusingrote mate afhankelijk vande
weersomstandigheden.

Conclusies
Door een combinatie van verschillende mechanische
maatregelen zoals eggen, schoffelen enaanaardend
schoffelen kanbij veldbonen een onkruidbestrijding
worden verkregen, dieinveel gevallen vergelijkbaar
(vaak zelfs beter) en minstens zo bedrijfszeker is
dan een volvelds chemische behandeling. Uitsluitend
eggen geeft in het algemeen eenonvoldoendeonkruidbestrijding. Welkan meteggen de onkruidontwikkeling in eenjong gewas, zowel in de rijen als
tussen derijen, onderdrukt worden. Ditverhoogthet
effect van aanvullende maatregelen, die nodig zijn
om tot eenvoldoende onkruidbestrijding te komen.
De rijenafstand van50cmbiedt uitstekende mogelijkheden om in veldbonen te schoffelen. Zodra dit
mogelijk isverdient hetaanbeveling om aanaardend
te gaan schoffelen. Hiermee kunnen onkruiden in de
gewasrij ookworden bestreden. Omdat de effectiviteit hiervan opgrotere onkruiden snel afneemt, moet
er tijdig mee worden begonnen. De weersomstandigheden zijn mede bepalend voor hetsucces vaneen
mechanische bestrijding. Uitstel van bewerkingen
door regenachtig weer geeft de onkruiden demoge-

lijkheid zich zodanig te ontwikkelen datze met mechanische methoden nauwelijks meer te bestrijden
zijn. Het blijft daarom noodzakelijk chemische middelen beschikbaar te hebben omzonodig inte kunnen
grijpen hetzij meteen rijenbespuiting danwei via een
volvelds behandeling.

Samenvatting
Van 1988totenmet1992 isopverschillende ROC's
en hetproefbedrijf te Lelystad onderzoek uitgevoerd
naar de mogelijkheden vanmechanische onkruidbestrijding inveldbonen. Daarbijisgebleken dat één tot
twee keer voor opkomst eggen eenpositieve bijdrage levert aan de onkruidbestrijding zonder dater
schade aan het gewas endeopbrengst ontstaat. Het
gewas krijgt hierdoor bovendien tenopzichte vande
onkruidontwikkeling een voorsprong, wat de mogelijkheden vanmechanische onkruidbestrijding na opkomst vergroot.
Door (meerdere keren) na opkomst te eggen, kon
een vrij goede onderdrukking van het onkruid worden
verkregen. Eengewenst bestrijdingspercentage van
± 90%was echter slechts incidenteel haalbaar.
Door een aanvullende (aanaardende) schoffelbewerking werd hetbestrijdingspercentage aanzienlijk verhoogd.
De weersomstandigheden zijn van invloed geweest
op het succes vande mechanische, maar ook van
de chemische behandelingen. Hierdoor gafeen combinatie van eggen en(aanaardend) schoffelen in een
aantal gevallen een betere onkruidbestrijding dan
een volvelds chemisch behandeling. Er lijken dus
goede mogelijkheden om de onkruidbestrijding in
veldbonen volledig mechanisch uit te voeren, met
een voldoende hoge mate van bedrijfszekerheid.
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Summary
Research was carried out from 1988 to 1992 at a
number of different regional research centres and
the experimental farm at Lelystad into the possibilities of mechancial weed control in fieldbeans. Itwas
shown that harrowing once or twice before emergence makes a positive contribution to weed control
without damage being caused to either the crop or
theyield. Italso gives the crop a head start on weed
growth, thereby increasing the possibilities of mechancial weed control followingemergence.
By harrowing (several times) after emergence, a
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reasonably high level of weed suppression can be
achieved. Therequired control percentage of± 90%
was only attainable sporadically however. Additional
(ridging) hoeing considerably increased the control
percentage.
Weather conditions had an effect on the success of
both the mechanical and chemical control measures.
Consequently, in a number of cases, a combination
of harrowing and (ridging) hoeing resulted in better
weed control than chemical treatment of the entire
field. There seem, therefore, to be good possibilities
of carrying out weed control in field beans entirely
mechanically, with a sufficiently high degree of success.

De ontwikkeling vaneenteeltbegeleidingssysteem voor granen, CERA
The development ofa decision support system forcereals, CERA
ing.A.Grunefeld,PAGV

Inleiding
In 1988 is een samenwerkingsproject vanNGC,
SIVAK en PAGV gestart omopbasis vanhet Informatiemodel 'Open Teelten' eenteeltbegeleidingssysteem voor wintertarwe enzomergerst teontwikkelen.
Het doel vanditproject was hetontwikkelen van een
systeem datdeteler ondersteunt bij zijn teeltbeslissingen. Bovendien werd door middel vandit project
getest of de opzet voor teeltbegeleidingssystemen
zoals deze ontwikkeld wasin het project 'ontwikkeling van een teeltbegeleidingssysteem voor suikerbieten' (BETA), bruikbaar is voor systemen voor
andere gewassen. In debeschrijving van hetBETAproject (zie pagina 74) wordt iets dieper ingegaanop
de werking van adviesonderdelen. Bij de ontwikkeling vanCERA werd gebruik gemaakt vandeervaringen uithetBETA-project.
Het doel van teeltbegeleidingssystemen ishetondersteunen van deteler bij hetnemen van beslissingen.
Dit gebeurt door het generen van bedrijfs- en perceelsspecifieke informatie en adviezen. De hiervoor
benodigde kennis dient dusop hetzelfde niveau te
liggen. Aan debasis vande voorlichtingsboodschap
ligt gedetailleerde kennis. Deze minder goed gestructureerde kennis zou (in theorie) in de teeltbegeleidingssystemen ingebracht kunnen worden. Aangezien ditergveel en lastig werk is,is eerst gekozen
voor het implementeren van de voorlichtingsboodschap. Hetbenutten vanminder goed gestructureerde kennis vergt nog aanvullend onderzoek.

Organisatie
Tijdens het project waren verschillende groepen
mensen actief. De stuurgroep bestond uit bestuurders van de deelnemende organisaties. In deze
groep werden tijdpad engeldbesteding bewaakt.Het
projectmanagementteam coördineerde en bestuurde
de werkzaamheden vanhet bouwteam, het gebrui-

kersteam enhetkennismanagementteam. Het bouwteam bestond uitprogrammeurs, hetgebruikersteam
uit de begeleiders vande klankbordgroepen, en het
kennismanagementteam uit gewasonderzoekers en
andere graanexperts (ook wel materiedeskundigen
genoemd). De klankbordgroepen bestonden uitongeveer vijf telers eniemand vandeDienst Landbouw
Voorlichting uit de betreffende regio. In figuur 11is
de organisatiestructuur weergegeven.

Methode
Voor de ontwikkeling vanCERA werd, netals voor
de ontwikkeling vanhetInformatiemodel 'Open Teelten' en het teeltbegeleidingssysteem BETA, de methode Landbouw Informatica Aanpak (LIA)gebruikt.
In deze methode wordt een fasering voor hetontwikkelen van systemen gehanteerd. Die fasen zijn:
- Voorstudie (oriëntatie en definitiefase)
- Informatie-analyse
- Functioneel ontwerp
- Technisch ontwerp
- Bouwfase
- Testen
- Invoering/ Evaluatie
Deze fasen worden hierna kort toegelicht.
In de voorstudie is onderzocht welke teeltbeslissingen door hetsysteem ondersteund kunnen worden.
Per teeltbeslissing is een inschatting gemaakt van
het belang van debeslissing voor hetslagen vande
teelt, hetrisico voor de teler bijeenfoutieve beslissing, defrequentie waarmee debeslissing genomen
moet worden ende mate waarin eenadvies de beslissing verbetert. Opgrond vandeze inventarisatie
is besloten welke teeltbeslissingen het systeem gaan
ondersteunen. Daarbij is rekening gehouden met de
bestaande kennis.
Na goedkeuring van ditgeheel door de klankbord
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Klankbordgroepen

Figuur 11. OrganisatiestructuurinhetCERA-project.

groepen endestuurgroep,isbegonnen met deinformatie-analyse. Indeze fase werden deprocessenen
gegevens die nodig zijn voor het nemen vande
geselecteerde teeltbeslissingen beschreven. Dit
houdt een nadere detaillering in van het gedetailleerde Informatiemodel 'Open Teelten'. Naeen voorzet vanuit hetonderzoek endebetrokkenen van de
takorganisatie, konden de materiedeskundigen aangeven ofdevoorzet goed was enhoe heteventueel
anders moest. Als een procesbeschrijving redelijk
stabiel leek te zijn, dan werd hetvoorgelegd aande
klankbordgroepen, die er ook hun commentaar op
konden geven. Aan het einde van de informatieanalyse werd door middel van een samenvattingvan
het geproduceerde informatiemodel teruggekoppeld
naar de klankbordgroepen.
Het functioneel ontwerp beschrijft hoede geanalyseerde informatie in eencomputersysteem dient te
komen. Deze beschrijving is nogsteeds onafhankelijk vandetechnische eisen vanprogrammatuur en
computers. Er wordt aangegeven welke gegevensde
gebruiker inmoet voeren enwathetresultaat vervolgens is.
In hettechnisch ontwerp, datdoor de(externe) programmeurs gemaakt wordt, worden de technische
eisen van de programatuur toegevoegd aan het
functionele ontwerp. Danblijkt ookof de functionele
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eisen haalbaar zijn. Eventueel wordt het ontwerp
aangepast.
Na hetbouwen van hetprogramma isCERA uitvoerig getest. Het bouwen en testen verliep meestal
ongeveer gelijktijdig. Tijdens het testen vanhet ene
onderdeel werd het volgende onderdeel gebouwd.
Als eenonderdeel volgens de programmeurs goed
was, werd hetgetest door deprojectgroep. Om het
testen gestructureerd te laten verlopen, zijn testsets
ontwikkeld.
Als het kennismanagementteam het programma
goedgekeurd had, konden de klankbordgroepen
gaan testen. Voordat ze begonnen, werd eersteen
korte opleiding gegeven omde telers methetprogramma kennistelaten maken.

Resultaat
CERA bestaat uiteenzestal functies:

Registratie
Aangezien een teeltbegeleidingssysteem perceelspecifieke adviezen dient te geven, is perceelsspecifiek
registreren (onder andere vanbewerkingen op per-

celen) noodzakelijk. Omhet idee vanvalse concurrentie met de albestaande managementsystemenuit
de weg tegaan, isgekozen voor een beperkingvan
de registratiemogelijkheden tot alleen die gewassen
die het systeem ondersteunen. In CERA kan dus
alleen voor wintertarwe enzomergerst geregistreerd
worden.

Communicatie(VITAK)

Advies

Deze functie biedt demogelijkheid om geregistreerde
bewerkingen en saldo's teprinten.

Naar aanleiding vandevoorstudie isbesloten omde
volgende teeltbeslissingen teondersteunen:
- rassenkeuze: nahetaangeven van hetbelangvan
raseigenschappen door deteler worden de rassen
gesorteerd opvolgorde van deze prioriteit;
- berekening van de benodigde zaaizaadhoeveelheid: op grond van de perceel-oppervlakte, de
regio, het ras, de verwachte veldopkomst, het
verwacht uitwinteringspercentage enhetgewenste
aantal planten per m 2 wordt de hoeveelheid te
gebruiken zaaizaad berekend;
- stikstofbemesting: er wordt een adviesgift berekend, rekening houdend met het teeltdoel, de
grondsoort, het gewasstadium en,bij wintertarwe,
met gangbare ofgeïntegreerde teelt;
- keuze meststoffen: met behulp vandit onderdeel
kan eenplanning opgesteld worden voor hettoepassen vandeophetbedrijf aanwezige meststoffen omde behoefte van het graangewas te dekken;
- gewasbescherming:
. geleide bestrijding van ziekten enplagen inwintertarwe. Voorheen heette dit EPIPRE. Dit advies is in CERA uitgebreid metper middeleen
kosten-baten-analyse;
. advies met betrekking tothet toepassen van een
groeiregulator;
. advies metbetrekking tot de onkruidbestrijding:
de gevonden hoeveelheden onkruiden worden
met actiedrempels vergeleken;
. middelenkeuze voor onkruid- of ziekten- enplagenbestrijding: bij de selectie van middelen
wordt rekening gehouden met degewastoestand
en de wettelijke beperkingen (toelating ingewas/waterwingebied).

De functie communicatie biedt de mogelijkheid om
direct vanuit hetteeltbegeleidingssysteem eencommunicatieprogramma aan te sturen.

Overzichten

Naslag
In de functie naslag is voor bijvoorbeeld de gewasbeschermingsmiddelen de mogelijkheid omde informatie uit de adviesonderdelen voor gewasbescherming nu rechtstreeks te benaderen. Daarnaast iser
via naslag nog andere informatie (uitde teelthandleiding) over hetgewas beschikbaar.

Beheer
De functie beheer verzorgt hettechnisch onderhoud
vandegegevens.
Waar mogelijk is aansluiting gezocht met hetgeen
reeds voor BETA ontwikkeld was. Hierdoor endoor
de reeds opgedane ervaring met hetontwikkelenvan
BETA kon inhetbouwtraject sneller gewerkt worden.
Er is gezocht naar mogelijkheden om eenteeltbegeleidingssysteem meer te laten zijn dande teelthandleiding, door de rekenmogelijkheden van de
computer te benutten. Het selecteren en sorteren
van gegevens levert vaak al nuttige informatie op
(bijvoorbeeld de onderdelen rassenkeuze enmiddelenkeuze).
CERA is eenpilotproject: nadrie jaar is eeneerste
versie opgeleverd. Ditheeft bewezen dateen dergelijk systeem gemaakt kan worden en dat telers er
mee uit devoeten kunnen. Vooral onderdelen waar
de financiële consequenties vaneenbeslissing duidelijk worden, zoals middelenkeuze enrassenkeuze,
worden door de klankbordgroepen gewaardeerd.Dit
bleek uiteenonderzoek naar het gebruik ende acceptatie van deze systemen indepraktijk (Grunefeld
en Dekkers, 1992), uitgevoerd inheteerste volledige
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testjaar van CERA,1991.
CERA wordt - evenals BETA - sinds 1992beschikbaar gesteld voor de praktijk door GITS, eensamenwerkingsverband van drie grotere automatiseringsbedrijven indeagrarische sector.

Samenvatting
In 1988 is een samenwerkingsproject met NGC,
SIVAK enPAGV gestart omopbasis vanhet Informatiemodel 'Open Teelten'enmet dereeds opgedane ervaring uitde ontwikkeling vanhetteeltbegeleidingssysteem BETA, een teeltbegeleidingssysteem
voor wintertarwe en zomergerst te ontwikkelen. In
een voorstudie werd bepaald welke teeltonderdelen
in het systeem moesten worden opgenomen, waaronder EPIPRE. In het kort worden de ontwikkelmethode ende inhoud van CERA beschreven.
Literatuur
Grunefeld,A.en Dekkers,W.A.Analyse vanhetgebruik en
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acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de praktijk. PAGVverslag nr. 141 (1992),78p.

Dekkers. W.A. en Grunefeld. A. Gebruik en acceptatie van
teeltbegeleidingssystemen, voordracht VIAS-symposium 1992,
Agro-informaticareeks nr.6,mei 1992.

Grunefeld, A. Boeren reageren positief op BETA en CERA,
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Summary
In 1988 theNGC, SIVAK andPAGV started a joint
project, to develop a decision support system for
winter wheat and summer barley,onthe basis ofthe
information model "Arable Farming" and using experience gained from the development of theBETA
decision support system. In a preliminary study, it
was established which cultivation elements needed
tobeincluded inthe system, including EPIPRE. The
development method andthecontents ofCERAare
briefly described.

Handelsgewassen
Reactie van graszaad op de fosfaattoestand van de bodem en op de fosfaatbemesting
ing.J.W.Steenhuizen, IB-DLO, ing.J.G.N.Wanderen S. Vreeke, PAGV
Voorjaarsstikstofbemesting op eerstejaars gewassen kropaar (Dactylis glomerataL).
timothee (Phleum prateuseL), rietzwenkgras (Festuca arundinaeaSchreb.)
en beemdlangbloem (Festuca pratensisHuds.) opzanden dalgrond
ing.J.G.N.Wander, PAGV
Beweiding met schapenvan veldbeemdgras (PoapratensisL.)
voor hettweede zaadoogstjaar
ing.J.G.N.Wander, PAGV
Herfstbehandeling vanfors ontwikkeld winterkoolzaad
ing.H.W.G. Floot, ROCEbelsheerden Kollumerwaard
Teeltonderzoek Euphorbialagascae in 1990en 1991
ing.N. vanDijkenir. G.E.L Borm, PAGV
Teeltonderzoek akkermoerasbloemin 1990 en 1991
ing.N. vanDijkenir. G.E.L. Borm, PAGV
Screening herbiciden in nieuwe olieproducerende gewassen
ir.G.E.L. Bormening.N. vanDijk, PAGV
Onderzoek naar deteelt vanbloemkruidgewassen
ing.H.J.vanderMheen, PAGV
De invloedvan de stikstofgift ende plantverdeling opzelfdunning,
opbrengst en bastgehalte van vezelhennep
ing. W.C.A. vanGeel,PAGVening.H.M.G.vander WerfMSc. CABO-DLO
De invloedvan het oogsttijdstip op oliegehalte,vetzuursamenstelling en
zaadopbrengst vaneen zevental oliehoudende gewassen
ing.N. vanDijkenir. G.E.L. Borm, PAGV

Reactie van graszaad opdefosfaattoestand van debodemen
op de fosfaatbemesting
Reaction of grass seed to the level of phosphate in the soil and to fertilisationwith
phosphate
ing. J.W. Steenhuizen, IB-DLO, ing.J.G.N.Wander, PAGV, S.Vreeke, PAGV enir.P.A.I. Ehlert, IB-DLO
nagegaan bij een voldoende tot ruim voldoende
fosfaattoestand van debodem.

Inleiding
Graszaad is inde 'Adviesbasis voor Bemestingvan
Bouwland' ingedeeld bij de groep van weinig
fosfaatbehoeftige gewassen, zoals wintertarwe en
koolzaad. De indeling van graszaad bij deze groep
berust hoogstwaarschijnlijk op een vergelijking van
de fosfaatbehoefte van het gewas met die van
granen. Om een betere onderbouwing van het
fosfaatbemestingsadvies bij graszaadgewassen te
verkrijgen, werd in 1989-1991 onderzoek uitgevoerd
door hetDLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te
Haren enhetProefstation voor deAkkerbouw en de
Groenteteelt indeVollegrond.

De resultaten van hetonderzoek worden hierna kort
weergegeven. In een uitgebreidere vorm zijn de
proeven gepubliceerd als IB-DLO-rapport en PAGVverslag.

Resultaten
Spruit-en halmdichtheden
In de IB-DLO proeven met roodzwenk- en Engels
raaigras bleek het aantal spruiten dat direct nade
oogst vande dekvrucht werd vastgesteld niet door
de fosfaattoestand vandebodem tezijn beïnvloed.

Uitvoering
In twee veeljarige zogenaamde toestandenhoeveelheden proefvelden, éénopde proefboerderij
'De Kandelaar' te Biddinghuizen enéénopde'Dr.
H.J. Lovinkhoeve' te Marknesse, werd heteffectvan
een fosfaatbemesting inde herfst en/of het voorjaar
nagegaan bijverschillende fosfaattoestanden vande
bodem (uitgedrukt inPw-getal). In negen proevenop
het proefbedrijf vanhet PAGV werd het effect van
een fosfaatbemesting indeherfst ofhet voorjaar

Fosfaatbemesting had bij het eerstejaars roodzwenkgras een positieve invloed opde vormingvan
het aantal halmen. Een laag aantal halmen werd
gecompenseerd door een hoger zaadgewicht per
halm enmeer zaden perhalm. Enige sturing vande
zaadopbrengst door verhoging vande halmdichtheid
is bij deze grassoort mogelijk, maar de effecten
ervan zijn klein.

Tabel88. Effect van fosfaatbemesting op de zaadopbrengst (kg per ha) van eerstejaarsgewassen veldbeemdgras. roodzwenkgras en
Engels raaigras,gemiddeldover herfst- envoorjaarstoediening en gemiddeldover de oogstjaren 1989toten met 1991 bijeen
goedefosfaattoestand (proevenPAGV).

kgP 2 0 5
perha

veldbeemd

roodzwenk

0
50
100
150
200

1260
1270
1280
1290
1270

920
910
910
920
880

Engels
raaigras

1090
1100
1100
1100
1110
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Tabel 89. Effect van fosfaatbemesting opde zaadopbrengst van roodzwenkgras en Engels raaigras in kgperha,gemiddeld van de
fosfaattoestanden over het eerste (1990) en tweede (1991) oogstjaar (proeven IB-DLO).
kgP,0^ per ha
herfst

0
50
100
0

voorjaar

roodzwenk

0
50
0
100

820
810
810
810

Zaadopbrengst
Uit het onderzoek op het PAGV bleek duidelijk dat
de zaadopbrengst van eerstejaars graszaadgewassen veldbeemd, roodzwenk en Engels raai, op
gronden met een goede fosfaattoestand, niet
reageert op eenfosfaatbemesting in de herfst ofin
het voorjaar (tabel 88).
Ook in de proeven van het IB-DLO had
fosfaatbemesting geen invloed op de opbrengst
(tabel 89). Ditgold ookbijeen zeer laag of vrij laag
Pw-getal (6 bij roodzwenkgras, 17 voor Engels
raaigras). De fosfaattoestand had meestal geen
invloed op de zaadopbrengst.

Engels
raaigras
1630
1640
1640
1630

het stro. Bij het Engels raaigras werd 11 kg P 2 0 5
door hetzaad (14kg P 2 0 5 ongeschoond) en25 kg
P 2 0 5 door stro afgevoerd per1000kggeschoonden
gedroogd zaad.

Kiemkrachtenduizendkorrelgewicht
De kiemkracht en het duizendkorrelgewicht van het
graszaad werden zowel inde PAGV-proeven alsin
de IB-DLO-proeven niet noemenswaardig beïnvloed.
Door het ontbreken van belangrijke variatie inhet
fosfaatgehalte vanhet zaad werd een effect op de
kiemkracht niet geconstateerd.

Fosfaattoestandvandebodem
Fosfaatgehalte
Het fosfaatgehalte van het zaad werd door
fosfaatbemesting niet beïnvloed. Meestal gaf een
hoger Pw-getal van de bodem geen hoger
fosfaatgehalte in het zaad. Door fosfaatbemesting
werd bij de drie grassoorten het fosfaatgehalte van
het stro ende uitschoning (voornamelijk bestaande
uit kaf)verhoogd. Defosfaattoestand van debodem
had hierop vrijwel geen invloed.

Uit heteffect vandegestrooide hoeveelheid fosfaat
op het Pw-getal bleek dat er na de oogst van het
graszaad noggeen evenwicht ontstaan wastussen
de gestrooide fosfaatmeststof en het in de bodem
aanwezige fosfaat. De verklaring vandit effect kan
zijn dat het gestrooide fosfaat in de bovenste
centimeters vande bodem aanwezig blijft omdat na
het strooien geen grondbewerking wordt uitgevoerd.

Fosfaatopname

Conclusies

In de PAGV-proeven werd bij het veldbeemd-,
roodzwenk- en Engels raaigras gemiddeld
respectievelijk 41, 39en46kg P 2 0 5 perhavia het
gewas afgevoerd. In de IB-proeven was de
gemiddelde afvoer over beide oogstjaren voor
roodzwenkgras en Engels raaigras respectievelijk39
en 60 kg P 2 0 5 per ha.Per 1000kg geschoond en
gedroogd zaad komt dit bij het roodzwenkgras neer
op eenafvoer van hetland van11 kg P 2 0 5 via het
zaad (16kg P 2 0 5 ongeschoond) en37kgP 2 0 5via

- De fosfaattoestand van de grond en de
fosfaatbemesting hadden geen invloed op de
zaadopbrengst en het fosfaatgehalte van hetzaad.
- Fosfaatbemesting en verhoging van de
fosfaattoestand verhoogden hetpercentage fosfaat
in hetstro; defosfaatopname van hetgewasnam
enigzins toe.
- De afvoer van fosfaat door het gehele gewas
bedroeg, overeenkomstig deverwachting, 35à 60
kg per ha.
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De fosfaattoestand van de bodem en fosfaatbemesting hadden geen van beide een noemenswaardige invloed op het duizendkorrelgewicht en
de kiemkracht.
De in de nazomer (augustus/september)
toegediende fosfaatbemesting bleek bij de oogst
(medio juli) nog niet in evenwicht te zijn melde in
de bodem aanwezige fosfaat. Dit gold met name in
situaties waar een extreme voorraadbemesting
recent was toegediend.

Samenvatting
Uit meerjarig onderzoek met fosfaatbemesting op
gronden met uiteenlopende fosfaattoestanden werd
niet of nauwelijks invloed op graszaadgewassen
aangetroffen. Bij een voldoende tot ruim voldoende
fosfaattoestand van de bodem heeft graszaad geen

fosfaatbemesting nodig. Ook bij een lage fosfaattoestand werd nauwelijks op een fosfaatgift
gereageerd; teneinde het oogstrisico te beperken
verdient het aanbeveling om dan wel een fosfaatgift
te geven ter grootte van de onttrekking van het
gewas (35 à60 kg per ha).

Summary
Several years of research into fertilisation with
phosphate on soils with a diversity of phosphate
levels showed that there was little or no effect on
grass seed plants. In the case of an adequate to
more than adequate level of phosphate in the soil,
grass seed needs no application ofphosphate. There
was scarcely any reaction either to a phosphate
application in the case of a low phosphate level in
the soil. In order to limit the harvesting risk, it is
advisable to apply a dressing of phosphate equal to
theabsorption of the crop (35 to 60 kgper ha).
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Voorjaarsstikstofbemesting op eerstejaarsgewassen kropaar
(Dactylis glomerata L), timothee (Phleum pratense L), rietzwenkgras {Festuca arundinacea Schreb.) en beemdlangbloem (Festuca pratensis Huds.) op zand- en dalgrond
Spring application ofnitrogen onfirstyearcocksfoot (Dactylis glomerata L), timothy (Phleum
pratense L), tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) and meadow fescue(Festuca
pratensisHuds.)onsandandpeatsoil
ing. J.G.N. Wander, PAGV
naar de effecten van voorjaarsstikstofbemesting bij
dezesoorten.

Inleiding
Graszaadgewassen worden inNederland voornamelijk opkleigronden geteeld. Opzand- en dalgronden
zou uitbreiding van de teelt van graszaad kunnen
bijdragen aande verruiming vanhet bouwplan.Het
huidige araal graszaad opdeze grondsoort is ongeveer 7%vanhet landelijke areaal enbestaat voornamelijk uitEngels raaigras.
De graszaadsoorten kropaar, timothee en beemdlangbloem worden opzeer beperkte schaal inNederland geteeld. De arealen beslaan enkele tientallen
hectares. Er vinden vandeze soorten wel importen
plaats. Van de genoemde soorten en van rietzwenkgras is weinig bekend over de behoefte aan
stikstof. Daarom werd in de jaren 1989tot en met
1992 opzand- en dalgrond onderzoek uitgevoerd

Proefopzet en uitvoering
Het onderzoek werd uitgvoerd opde ROC's Kooijenburg te Rolde en 't Kompas te Valthermond. De
relevante proefveldgegevens zijn vermeld intabel 90.
Per soort werd steeds het zelfde ras gezaaid;van
kropaar Dorise, timothee Heidemij (weidetype), rietzwenkgras Barcel (weidetype) en beemdlangbloem
Bartran. De gebruikte zaaizaadhoeveelheden van
kropaar, timothee, rietzwenkgras en beemdlangbloem waren jaarlijks respectievelijk 3,3,6 en7kg
per ha.In 1992 werd vanbeemdlangbloem abusievelijk 3kg per ha gezaaid. Inheteerste proefjaar

Tabel90. Relevante proefveldgegevens.
1989

1990

1991

1992

proefplaats

Kooijenburg

't Kompas

't Kompas

grondsoort

zandgrond

dalgrond

dalgrond

zandgrond

voorvrucht

zomergerst

erwten

zomergerst

zomergerst

5,0
3,6

4,9

5,1

% org. stof

10,3

13,3

5,2
4,9

zaaidatum

5-8-88

5-9-89

28-7-90

20-8-91

stikstofgift herfst

1-9-88

5-9-89

17-8-90

20-8-91

-

13-2-90

pH-KCI

N-mineraal

datum

strooidatum N-trappen

4-2-92

55

kg N/ha

Kooijenburg

11

21-2-89

22-2-90

- kropaar

6-7-89

28-6-90

- timothee

23-8-89

-

- rietzwenkgras

20-7-89

28-6-90

1-8-91

1-7-92

6-7-89

28-6-90

1-8-91

26-6-92

22-2-91

26-2-92

oogstdatum

- beemdlangbloem
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1-8-91

1-7-92

29-8-91

30-7-92

werd gezaaid op een rijenafstand van 17 cm, in de
overige jaren op 25cm.
Omstreeks het zaaitijdstip werd een stikstofgift gegeven van 45 kg N per ha. Als onkruidbestrijding werd
op 28 maart 1989 5 liter benazolin/mecoprop per ha
gespoten. Op 15 september 1989 werd 2 liter MCPA
+ 2 liter MCPP per ha gespoten en op 22 februari
1990 5 liter AAzolin per ha. De stikstof werd als KAS
gestrooid. Op timothee, rietzwenkgras en beemdlangbloem werd 40, 70 of 100 kg stikstof per ha
gestrooid. Op kropaar werd 60, 90 of 120 kg stikstof
per ha gegeven. De proeven werden jaarlijks als een
blokkenproef in drievoud aangelegd. De vier soorten
graszaad lagen naast elkaar.
Naast gewaswaarnemingen werd de zaadopbrengst
bepaald. In 1991 en 1992 werden ook (in enkelvoud)
het duizendkorrelgewicht en het kiemkrachtpercentage onderzocht.
Bij de variantie-analyse werd onderscheid gemaakt
tussen een lineair en een kwadratisch effect van de
stikstof. Bij de bespreking van de resultaten wordt
hierop alleen ingegaan indien deze effecten betrouwbaar zijn.
Daarnaast worden de resultaten van de regressieanalyse gegeven.

Resultaten
De resultaten worden per soort besproken. In figuur
12 is het effect van de stikstofbemesting op de zaadopbrengst grafisch weergegeven.

Kropaar
Intabel 91 en figuur 12zijn de zaadopbrengsten van
kropaar weergegeven. In 1989 was de gemiddelde
opbrengst redelijk. Verdroging in de periode mei-juni
zal het opbrengstniveau vermoedelijk gedrukt hebben. In 1990 werd de lage opbrengst waarschijnlijk
veroorzaakt doordat het gewas laat werd gezaaid. In
1991 werd het gewas te laat geoogst, waardoor veel
zaaduitval is opgetreden en de opbrengst op een
zeer laag niveau lag. In 1992 was de opbrengst
goed.
In 1989 werd de hoogste opbrengst bereikt met 90
kg stikstof per ha. In 1990 was er geen opbrengsteffect. In 1991 is er vermoedelijk minder zaaduitval

opgetreden naarmate er meer stikstof werd gestrooid. Door de hogere stikstofgift werd de afrijping
vertraagd, zodat te laat oogsten bij een hoge stikstofgift een kleiner negatief effect had. In 1992 bleef de
opbrengst doorstijgen tot de hoogste stikstofgift van
120 kg N per ha. Het opbrengstverschil met de lagere stikstofgiften was echter niet significant. Gemiddeld over de vier proeven werd met 120 kg stikstof
per ha geen betrouwbaar hogere opbrengst bereikt
dan met 90 kg stikstof per ha. Met 90 kg stikstof per
ha werd een betrouwbaar hogere zaadopbrengst
verkregen dan met 60 kg stikstof per ha. Volgens
regressie-analyse werd de hoogste opbrengst bereikt
met 120 kg stikstof per ha. Het 95 % betrouwbaarheidsinterval liep echter van 58 tot 181 kg stikstof
per ha (s.e.30 kg stikstof per ha).
In 1991 waren het duizendkorrelgewicht en de kiemkracht bij 60 kg stikstof per ha iets lager dan bij de
hogere stikstofgiften. In 1992 had de stikstofgift geen
effect op het duizendkorrelgewicht of de kiemkracht.

Timothee
Intabel 92 en figuur 12 zijn de zaadopbrengsten van
timothee weergegeven. In 1989 was de gemiddelde
opbrengst slecht. Verdroging in de periode mei-juni
zal het opbrengstniveau vermoedelijk benadeeld
hebben. In 1990 werd timothee niet geoogst omdat
de opkomst zeer slecht was, vermoedelijk als gevolg
van te diepe zaai. In 1991 lag de opbrengst op een
goed niveau. In 1992 was de opbrengst redelijk. Ook
in dit jaar was de opkomst laag (geschat op minder
dan 10 %).Tijdens de afrijpingsfase in juli 1992 was
er sprake van een ernstig vochttekort. Terwijl het
gewas nog in bloei was, werd op 7 juli bladverbranding geconstateerd. Op 8juli werd het gewas met 10
mm beregend.
Jaarlijks werd met 70 kg stikstof per ha de hoogste
opbrengst bereikt. Gemiddeld over de drie jaar was
het kwadratische effect van de stikstofbemesting op
de opbrengst betrouwbaar (P = 0,039). Volgens
regressie-analyse werd de hoogste opbrengst bereikt
met 74 kg stikstof per ha (s.e. 4,5 kg stikstof per ha,
95 % betrouwbaarheidsinterval 64 tot 83 kg stikstof
per ha).
Het duizendkorrelgewicht en de kiemkracht werden
in 1991 niet beïnvloed. In 1992 gaf 70 kg stiktof per
ha het hoogste duizendkorrelgewicht. De hoogste
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Tabel 91. Zaadopbrengsten kropaar (1989-1992).
kg N/ha

1989

1990

1991

1992

gem.

60
90
120

569
676
654

406
418
408

192
266
349

879
975
1017

511
584
607

gemiddelde

633

411

269

957

567

LSD(a=0,05)

105

91

55

258

57

kgzaad per ha

700

.
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"""^beemdlangbloem
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Figuur 12. Verloop van de zaadopbrengst gemiddeld over de proefjaren voor kropaar (Y=222+6,4*X-0,027*X2), timothee (Y=67+8,8*X0,060*X*), rietzwenkgras (Y=142+7,8*X-0,050*X2) en beemdlangbloem (Y=279+10,2*X-0,066*X*).

Tabel92. Zaadopbrengstentimothee(1989.
kg N/ha
40
70
100
gemiddelde
LSD(a=0,05)
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1991en1992).
1989

1991

1992

gem.

133
138
91

492
614
619

345
418
336

323
390
349

121

575

366

354

62

146

157

58

Tabel93. Zaadopbrengsten rietzwenkgras (1989-1992).

kgN/ha
40
70
100
gemiddelde
LSD(a=0.05)

1989

1990

1991

1992

gem.

187
178
120

85
99
79

181
309
374

1048
1193
1119

375
444
423

162

88

288

1120

414

30

43

106

109

31

stikstofgift van 100 kgstikstof perhagafhetlaagste
kiemkrachtpercentage.

Rietzwenkgras
In tabel 93en figuur 12zijn dezaadopbrengstenvan
rietzwenkgras weergegeven. In 1989en 1990 was
de gemiddelde opbrengst zeer laag. Verdroging in de
periode mei-juni en een iets te late oogst zalhet
opbrengstniveau van 1989 vermoedelijk gedrukt
hebben. In 1990 werd hetgewas laat gezaaid. Dit is
waarschijnlijk de oorzaak geweest vaneente lage
halmdichtheid. Tevens werd hetgewas waarschijnlijk
te vroeg geoogst. In 1991 wasde opbrengst slecht
door eente late oogst. Hierdoor trad bijde laagste
stikstofgift meer zaaduitval op dan bij de hoogste
stikstofgift. In 1992 werd een goede opbrengst behaald, ondanks zaaduitval.
In 1992 was hetkwadratische effect van destikstofbemesting op de opbrengst betrouwbaar (P=0,033).
Volgens regressie-analyse werd de hoogste opbrengst bereikt met 75kgstikstof perha(s.e. 3,1kg
stikstof perha,95%betrouwbaarheidsinterval 66 tot
83 kg stikstof per ha).Gemiddeld over de vier jaar
werd dehoogste opbrengst bereikt met 78kg stikstof
per ha (s.e.5,8 kg stikstof per ha,95 % betrouwbaarheidsinterval 66tot90kgstikstof perha). Inter-

actie tussen stikstoftrap en jaar werd veroorzaakt
door het afwijkende resultaat in 1991.
Het duizendkorrelgewicht endekiemkracht werden
in 1991 niet beïnvloed. In 1992gafverhoging vande
stikstofgift een verlaging van het duizendkorrelgewicht. De kiemkracht werd niet beïnvloed.

Beemdlangbloem
In tabel 94en figuur 12 zijn dezaadopbrengstenvan
beemdlangbloem weergegeven. In 1989 en1990
was degemiddelde opbrengst laag. Verdroging in de
periode mei-juni 1989zal het opbrengstniveau vermoedelijk gedrukt hebben. In 1990 werd hetgewas
laat gezaaid. In 1991wasde opbrengst laag door
eentelate oogst. In 1992werd een goede opbrengst
behaald.
In 1992gaf 70 kg stikstof per ha de hoogsteopbrengst. Hetverschil met100 kgstikstof perha was
niet wiskundig betrouwbaar. Volgens regressie-analyse werd de hoogste opbrengst bereikt met 80kg
stikstof perha(s.e5,9kgstikstof perha, 95% betrouwbaarheidsinterval 64tot97kg stikstof per ha).
Gemiddeld over de vier jaar werd de hoogste opbrengst bereikt met78kgstikstof perha(s.e. 7,2 kg
stikstof perha,95%betrouwbaarheidsinterval 63 tot
93 kgstikstof per ha).

Tabel94. Zaadopbrengsten beemdlangbloem (1989-1992).

kgN/ha

40
70
100
gemiddelde
LSD(tx=0,05)

1989

1990

1991

1992

gem.

586
568
497

368
324
238

263
426
513

1113
1370
1323

583
672
643

550

310

401

1269

632

60

73

51

210

45
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Het duizendkorrelgewicht was in 1991 bij een gift
van 40 kg stikstof per ha hoger danbij de hogere
stikstofgiften. Legering en droogte tijdens de zaadvullingsfase kunnen hierbij eenrolgespeeld hebben.
De kiemkracht werd in 1991 niet beïnvloed. In 1992
gaf 40kgstikstof perhaeen hogere kiemkrachtdan
de hogere stikstofgiften.

Mits ergeen verdroging optreedt, isdeteelt van de
onderzochte grassoorten op zand- en dalgronden
goed mogelijk. Hetis echter bekend dateengoede
vochtvoorziening voor alle grassoorten van belangis.
Om eenmisoogst te voorkomen, kanop zand- en
dalgrond een beregening noodzakelijk zijn. In het
onderzoek is de opbrengstzekerheid ook sterk bepaald door hetzaaitijdstip, deopkomst enhetoogsttijdstip.

Discussie
Door diverse factoren (zaaitijd, zaaidiepte, verdroging, oogsttijdstip) zijn de zaadopbrengstniveau's in
belangrijke mate bepaald. De effecten vande stikstoftrappen opdezaadopbrengst zijn hierdoor beïnvloed. Omdat de effecten vande stikstofbemesting
bij een goed opbrengstniveau (met kropaar, rietzwenkgras en beemdlangbloem in 1992 en met
timothee in 1991) goed overeenkomen met deeffecten gemiddeld over alle proefjaren kunnen er toch
duidelijke conclusies afgeleidworden.
Bij kropaar werd de hoogste opbrengst verkregen
met ongeveer 90kg stikstof perha;eenhogere gift
van 30kgstikstof perhahad geen schadelijk effect.
Dit komt goed overeen methetonderzoek van Sonneveld enEvers (1952), Evers en Sonneveld (1953a)
en Evers (1959a) uitgevoerd op zavel en zware
rivierklei. Ook Nordestgaard (1972 en 1986) kwamin
Denemarken op diverse grondsoorten tot overeenkomstige resultaten.
Bij timothee werd de hoogste opbrengst verkregen
met 70 kg stikstof per ha. Sonneveld en Evers
(1952), Evers en Sonneveld (1953) en Liefsting
(1969) kregen op kleigronden gemiddeld het zelfde
resultaat. Nordestgaard (1986) kreeg met 100kg
stikstof perha een iets hogere opbrengst dan met50
kg stikstof per ha.
Bij rietzwenkgras werd dehoogste opbrengst verkregen met70à80kgstikstof perha. In Nederland is
het effect van stikstof op het gewas nooit onderzocht.
Bij beemdlangbloem werd de hoogste opbrengst
bereikt metongeveer 80kg stikstof perha. Volgens
Evers (1959 en 1961)moet de stikstofgift ongeveer
70 kgstikstof perhazijn opzavel enlichte klei. Nordestgaard (1974 en 1986)komt uit op ongeveer 80
kg stikstof per ha.
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Conclusies
Mits optijd en niet te diep gezaaid werd, er geen
verdroging optrad tijdens bloei en afrijping enop
het juiste moment geoogst werd, konmetde gewassen kropaar, timothee, rietzwenkgras en
beemdlangbloem opzand- en dalgrond eengoed
opbrengstniveau worden behaald.
Kropaar hadin het voorjaar een stikstofgift nodig
van ongeveer 90 kg stikstof per ha. Timothee,
rietzwenkgras en beemdlangbloem gavende hoogste opbrengst met 70à80kg stikstof per ha.

Samenvatting
In de jaren 1989totenmet1992 werd opdeROC's
Kooijenburg te Rolde en 't Kompas te Valthermond
het effect van een voorjaarsstikstofbemesting op
eerstejaarsgewassen kropaar, timothee, rietzwenkgras en beemdlangbloem onderzocht. De meestal
lage opbrengstniveau's kunnen gedeeltelijk verklaard
worden door eente late en te diepe zaai, droogte
tijdens bloei enafrijping ente vroeg of te laat oogsten. Met elkgewas werd slechts inéén van devier
jaren eengoede opbrengst behaald. Hetresultaat in
dat jaar kwam goed overeen met het gemiddelde
over allejaren, zodat voor elke onderzochte soort vrij
duidelijk aangegeven kan worden met welke stikstofhoeveelheid de hoogste opbrengst behaald wordt.
Kropaar gaf de hoogste opbrengst vanaf een stikstofgift van ongeveer 90 kg stikstof per ha. Timothee, rietzwenkgras en beemdlangbloem gaven de
hoogste opbrengst met 70à80kg stikstof per ha.
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Summary
In the years 1989to 1992,research was carried out
at theregional research centres Kooijenburg inRolde and'tKompas in Valthermondinto the effect ofa
spring nitrogen dressing onfirst year crops ofcocksfoot, timothy, tall fescue and meadow fescue.The
mostly low yield levels canpartly be explained by
sowing toolate andtoodeep, drought during bloom
and ripening andharvesting either too early or too
late. In the case of each crop, a good yield was
achieved only once in thefour years. The result in
that year corresponded totheaverage ofall the years, sothat for each type studied itcanbefairlydefinitely stated howmuch nitrogen is needed forthe
highest yield. Cocksfoot produced thehighest yield
with a nitrogen application of approximately 90kg
per ha. Timothy, tall fescue and meadow fescueproduced the highest yield with 70to80kgnitrogenper
ha.
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Beweiding met schapen van veldbeemdgras (Poa pratensis L )
voor het tweede zaadoogstjaar
Grazing sheeponsmooth-stalked meadowgrass (Poa pratensisL) beforethesecondseed
harvestyear
ing. J.G.N.Wander, PAGV

Inleiding

Opzet van het onderzoek

Het is gebruikelijk om geoogste graszaadpercelen,
die nade oogst noginproduktie blijven liggen voor
een volgende zaadoogst, kort nadeoogst te bloten
endehergroei éénofenkele malentemaaien.Oude
gewasresten worden opgeruimd en het gras wordt
gestimuleerd om nieuwe krachtige spruiten te vormen. Hetafgemaaide gras kansoms verkocht worden aaneengroenvoederdrogerij of het blijft liggen
op het land. Dit laatste hoeft bij cirkelmaaien geen
probleem te zijn. Het komt ookveelvuldig voor dat
het maaien vande hergroei vervangen wordt door
het perceel te beweiden met schapen. Het effect
hiervan op de groei en zaadproduktie van veldbeemdgras is in eenaantal veldproeven nagegaan.'
Indeproeven werd heteffect vandebeweidingsperiode en van hetaantal perioden onderzocht.

In de oogstjaren 1988 totenmet1990 werden drie
proeven uitgevoerd opof nabij het ROCRusthoeve
te Colijnsplaat. Inde tabellen 95en96zijn de beweidingsperioden per object aangegeven. De gegeven
beweidingsdruk werd berekend door hetaantal schapen (omgerekend per ha) te vermenigvuldigen met
het aantal beweidingsdagen. Deproeven werden in
viervoud aangelegd als een gewarde blokkenproef.

Proefveldgegevens en uitvoering
In tabel 97zijn de relevante proefveldgegevens vermeld. In de proeven werd het maaien vanobject A
uitgevoerd op 14september en 13oktober in 1987,
op2september en 1oktober in1988 enop 29 sep-

Tabel95. Beweidingsperiodenenbeweidingsdruk indierdagenperhavoor oogstjaar 1988.
19sept.-8okt.
A maaien
B beweiden
C beweiden
D beweiden
E beweiden
F beweiden

30okt.-6nov.

A maaien
B beweiden
G beweiden
H beweiden
I beweiden
J beweiden
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11-19 jan.

druk

0
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Tabel96. Beweidingsperioden enbeweidingsdruk indierdagenperha
oogstjaar 1989:
oogstjaar 1990:

18nov.-2dec.

6-19sept.
1-20sept.

1okt.-1nov.
16okt.-9nov.

X

voor deoogstjaren 1989en
15dec-12jan.
15-28 dec.

X

X

druk(dagenperha)
1989
1990

X

0
577
641
376

X

1253
1577

1218
1594

X
X

1990.

0
673
580
324

X

X

1100
1690
2136
1968
2414

Tabel97. Relevanteproefveldgegevens.

grondsoort

ras
oogstlejaars
- maaien
- dorsen
bloten
stikstof voorjaar
- datum
- kg Nper ha
oogstdatum

1988

1989

1990

zwarezavel
Geronimo

zwarezavel
Enprima

zwarezavel
Enprima

nietbekend
nietbekend

1-7-88
12-7-88
20-8-88

29-6-89
6-7-89
11-8-89

9-2-89
130
27-6-89

22-2-90
130
27-6-90

17-2-88

110
5-7-88

Tabel98. Stikstofbemestingindeherfstvooroogstjaar 1989en1990.
1989:
1990:

A
B
G
H
I
J

24-8-88
18-8-89

1-10-88
18-9-89

1-10-88
29-9-89

1-11-88
15-11-89

15-1-89
15-1-90

60
60
60
60
60
60

30
30
30

30
30

30
30

30

Alleenop 15-11-89en15-1-90.

tember in 1989. Alleen op13oktober 1987 werdhel
gras gemaaid en afgevoerd;opde overige tijdstippen
werd gemaaid met een cirkelmaaier. De 'beweidingsdruk' was eropgericht om inenkele weken hetgras
regelmatig en vrij kort te krijgen. Soms werden de
schapen naar behoefte bijgevoerd.

voederwaarde, de gewaslengte, de spruitdichtheid,
de pluimdichtheid, de zaadopbrengst, het duizendkorrelgewicht endekiemkracht bepaald.

Stikstofbemesting indeherfst

Beweidingenvoederwaarde

Inhet eerste proefjaar werd destikstofbemesting niet
aangepast aan hetbeweiden. Op4 september1987
kreeg de hele proef eengift van67kgstikstof per
ha. In de volgende twee jaren werd op de beweidingsobjecten de grasgroei gestimuleerd door een
vroege stikstofgift inaugustus (tabel 98). Vervolgens
werd na afloop van de eerste beweidingsperiode
(1989) of na afloop van elke beweidingsperiode
(1990) 30 kg stikstof per ha gestrooid. Deze extra
stikstofgift werd gegeven omdat de indruk bestond
dat door het beweiden een tekort aan stikstof optrad.
In deproeven werd inhetvoorjaar deminerale stikstofvoorraad bepaald. Aan het gewas werden de

In tabel 99 zijn de resultaten gegeven vandebemonsteringen vande hoeveelheid en samenstelling
van hetgras opverschillende tijdstippen indeherfst
en winter. Indetabel 100zijn enkele lengtemetingen
van het gras vermeld.

Resultaten

Aandehand van de tabellen iseen omschrijvingvan
de beweidingsperioden per jaar gemaakt. In de
herfst van 1987 (oogstjaar 1988)werd beweidmet
volwassen ooien, indevolgende twee jaren werdde
beweiding uitgevoerd met lammeren.
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Tabel 99. Hoeveelheid drogestof (kg per ha) inclusief zand in de oogstjaren 1988 en 1989 en zandvrij in oogstjaar 1990, percentages aan
ruw eiwit, ruwe celstof. ruw as, darm verteerbaar eiwit (DVE) en onbestendig eiwit-balans (OEB) van de drogestot en VEMwaarde in de drogestof op verschillende bemonsteringsdata.
monster

droge-

ruw

ruwe

datum

stof

eiwit

cel-

ruw
as

DVE

OEB

VEM

7,9

810
870
720

stof
1988

16
23
14

25
20
19

14
15
32

10,0

4,5

1.4
6,4
3,4

28

19
12

5.9
8,6

0,4
3,7

690
820

1670

13
19
17
17

24

18

7,8

2,0

720

1080
1120
1550
2040
1750
1300
1590
760

15
17
16
19
18
20
17
20

31
27
26
26
25
22
24
21

11
17
16
12
12
17
15
15

7.4
7,3
7,4
8,8
9,0
8.5
8.2
8.4

0.7
2,9
1,8
3,5
2,9
4,4
2.5
5.3

780
760
760
830
860
820
810
940

ABCDEF

15-09-87

1080

A
A

12-10-87

510

21-01-88

2070

A

16-09-88

1050

BIJ

16-09-88

1750

H

19-10-88

1780

H

22-12-88

30-08-89
30-08-89
19-09-89
19-09-89
9-10-89
9-10-89
28-11-89
18-01-90

1989

1990
A
BGHIJ
A
GH
GH
BIJ
H

Tabel 100. Gewaslengte in de perioden van beweiden in de herfst en winter, 1988 -1990.

object

1988
21-1-88

4
10
5
2
4
1

object

A
B
G
H
I
J

Beweiding oogstjaar 1988
Aan het begin vande eerste beweidingsperiode in
de herfst van 1987wasereenredelijke hoeveelheid
gras beschikbaar. Het gras was 10 cm lang. De
tweede beweidingsperiode duurde slechts zeven
dagen meteenhoge beweidingsdruk (34schapen).
Aan het einde van de vierde beweidingsperiode,
stond op object A (tweemaal gemaaid) nogeen
ruime hoeveelheid gras. De VEM- en DVE-waarde
van dit gras waren vrij laag. Op21 januari was het
verschil in lengte tussen de objecten C/D (nietbe-
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30-9-88

6
12
24
24
12
12

1989
8-12-88

21-12-88

11
10
6
14
4
4

10
10
10
3

3

1990
18-1-90

6
7
6
3
3
1

weid injanuari) en E/F (beweid injanuari) slechts 1
cm. Deschapen werden indeze periode bijgevoerd.

Beweidingoogstjaar 1989
Tegen heteinde vandeeerste beweidingsperiode in
de herfst van 1988wasernogvrij veel gras beschikbaar. Bijhetbegin vandetweede beweidingsperiode
was hetgras opobject G(nogniet beweid) lang.Op
de objecten IenJwashet gras veel korter. Ook bij
de derde beweidingsperiode wasdegewaslengteop
het nogniet beweide object H veel langer danop het

tweemaal eerder beweide object J.Een week na het
begin vandederde beweidingsperiode, was de lengte op beide objecten nog maar 3cm. Dehoeveelheid
gras was (op object H)echter nog hoog.

Stikstofhuishouding
Bij een drogestof-consumptie van 1,6kgperdierper
dag (Handboek voor de rundveehouderij) eneen
stikstofgehalte indedrogestof van hetgras van 3 %
wordt 48gram stikstof perdier perdag opgenomen.
Bij een uitscheiding viafaeces en urine van0,6kg
drogestof per dag eneen stikstofgehalte indedrogestof van 3%wordt 18 gram stikstof perdier per dag
op het land gebracht. Door eendier wordt dan 30
gram stikstof perdag afgevoerd. Aande handvan
de beweidingsdruk (tabel 95en96)endegeschatte
afvoer van30 gram stikstof per dier perdag isde
totale stikstofafvoer per object berekend (tabel 101).

Beweiding oogstjaar 1990
Op 30augustus 1989 was opdetebeweiden objecten vrij veel gras beschikbaar. Opde niet beweide
objecten GenHnam dehoeveelheid gras tijdensde
eerste beweidingsperiode sterk toe. Kort voor het
begin vandetweede beweidingsperiode stond er op
de reeds eerder afgegraasde objecten B, I en J
beduidend minder gras dan op de nog niet algegraasde objecten Gen H.
Twee weken voor de derde beweidingsperiode stond
op het nog' niet beweide object Heen ruime hoeveelheid gras. Door veroudering (afsterving) namde
hoeveelheid drogestof opobject Hindeloop vande
tijd (vergelijk 19september, 9 oktober en28november) at ende kwaliteit werd iets minder. Opobject J
(driemaal afgegraasd) washet gras in januari zeer
kort. DeVEM-waarde vanhetveel langere objectB
was opditmoment hoog.

Op object A werd alleen in 1988 stikstof afgevoerd,
omdat toen eenmalig het gras werd gemaaid en
afgevoerd. In 1988 werd opdeobjecten C,D, E en
F aanzienlijk meer stikstof afgevoerd dan op de
objecten A en B. In 1989en 1990 gold dit alleen
voor de objecten I enJ. In de berekende afvoer is
geen rekening gehouden meteventuele bijvoedering
en metvervluchtiging vanstikstof uitde faeces.De
indeherfst gestrooide hoeveelheid stikstof minusde

Tabel 101. Berekende afvoer van stikstof door schapen (a)enherfststikstofgift minus afvoer inkgstikstof perha(b), 1988 -1990.
1988

1990

1989

object

a

b

A
B
C
D
E
F

18
33
51
64
59
72

49
34
16
3
8
-5

Tabel102. Voorraadmineralestikstof.1989

object
A
B
G
H
I
J

a

b

a

b

0
20
17
10
38
47

60
70
73
80
52
43

0
17
19
11
37
48

60
73
71
79
83
102

- 1990
2-2-89

A
B
G
H
I
J

30-1-90

0-30

30-60

60-90

0-90

0-30

30-60

60-90

8
7
11
19
7
7

8
5
14
11
10
7

5
5
11
8
8
5

21
17
37
38
25
18

5
4
7
19
15
22

3
5
13
7
27
16

14
17
7
44
13

7

0-90
15
22
38
32
86
50
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berekende afvoer was in1988 opalle objecten lager
dan op object A (maaien). In 1989gold dit alleen
voor deobjecten IenJ. In 1990 overtrof de hogere
stikstofbemesting opalle beweide objecten dehogere onttrekking ten opzichte van object A. Ditwas
vooral opobject J hetgeval. Heteffect vandestikstof, dieviafaeces ophet land wordt gebracht, op
de gewasgroei hangt natuurlijk ook af van vervluchtiging en werkingscoëfficiënt.
De bodemvoorraad stikstof werd in oogstjaar 1988
niet bepaald. Opde objecten G en H werd inhet
voorjaar van 1989 een iets hogere voorraad minerale
stikstof gevonden danopde ander objecten (tabel
102). De laat gegeven stikstof op deze objecten, 1
november respectievelijk 15januari,isniet meer

(volledig) door hetgewas opgenomen. In 1990 werd
eenzelfde effect gevonden. Op de objecten I enJ
was de voorraad nog hoger omdat nu ook nade
tweede en derde maal beweiden op deze objecten
een stikstofgift werd gegeven.

Spruitdichtheid
In tabel 103 zijn de spruitdichtheden gegeven. Op
het intensief beweide object F/J werd jaarlijks het
dichtste spruitbestand verkregen. Op object B werd
in 1989en 1990de laagste spruitdichtheid verkregen. Het uitstellen vande eerste beweiding tot half
december (object H) hadin 1989 geen negatief effect op de spruitdichtheid. In 1990 was ditechter wel
het geval. Het percentage enaantal dikke spruiten

Tabel 103. Totaal aantal spruiten perm2, percentage spruiten dikker dan 2mm enaantal spruiten dikker dan 2mm perm 2 ,1988 -1990.
object
aantalspruiten
A
B
C
D
E
F
P
LSD(a=0,05)
%spruiten>2mm
A
B
C
D
E
F
P
LSD(a=0,05)
aantalspruiten>2 mm
A
B
C
D
E
F
P
LSD(o=0,05)
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10-3-88

11400 a
13500 ab

15000 b

16800 b

object

A
B
G
H
I
J

0,029
3400

33 c
27 bc

22 ab

19 a

A
B
G
H
I
J

0.004
6

31-3-89

15600 b
11500 a
17600 b
16100 b
17500 b

13700 bc
10000 a
13600 bc
11600 ab
14700 cd
16300 d

0,005
3000

0,002
2400

-

44
58
50
62

67 b
70 b
50 a
72 b
58 ab
63 ab

42
0,2
20

3700
3500

3200

3000
0.521
1100

A
B
G
H
I
J

22-3-90

0,08
16

6800
6700
8700
9900

7300
0,161
3070

9100
7000
6600
8300
8300
10100
0,141
2810

lag in 1988op een laag niveau ten opzichte van
1989 en1990. Hetpercentage dikke spruiten wasin
1988 opdeobjecten DenF lager dan opdeobjecten BenC. In 1989 werd opobject J eenniet wiskundig betrouwbaar lager percentage dikke spruiten
verkregen danop de,andere objecten. In 1990 gaf
object Geen wiskundig betrouwbaar lager percentagedikke spruitendandeobjectenA,B enH.
De verschillen in aantallen dikke spruiten waren in
geen van de proeven wiskundig betrouwbaar. De
verschillen tussen de objecten waren klein. In1989
gaven de objecten G en H een hoog aantal dikke
spruiten. In 1990was hetaantal dikke spruiten opde
objecten B en G lager danopde andere objecten.
Object J gaf in dat jaar het hoogste aantal dikke
spruiten.

Pluimdichtheid
In 1988 lagdepluimdichtheid (tabel 104), evenalsde
spruitdichtheid, op een laag niveau. Het intensieve
beweidenopobject Fhad een duidelijke verhoging

van depluimdichtheid totgevolg. Bijvergelijkingmet
object D blijkt dat het beweiden injanuari nog een
sterk effect heeft gehad. Ookin 1989 gafhetintensief beweiden opde objecten IenJeen betrouwbare
verhoging van de pluimdichtheid. Zodoende werd
een zeer hoge dichtheid bereikt. In 1990 waren de
verschillen minder duidelijk, maar ook nu lagen de
pluimdichtheden opde objecten I en J het hoogst.
Object Hgafin1989 en1990 een betrouwbaar lagere pluimdichtheid dande objecten I en J. Het niet
beweidentot15december heeft negatief gewerkt.
In 1988 en 1989 laghetberekend aantal pluimen per
100 spruiten dikker dan 2 mm(tabel 105)opobject
F/J hoog. In 1989 was ditaantal bijobject Hlaag. In
1990 waren de verschillen niet wiskundig betrouwbaar. Degegevens van1988 konden niet wiskundig
getoetst worden.Het aantalpluimenper100 spruiten
(dun +dik)is ookgetoetst. Omdat dit geen aanvullende informatie oplevert en omdat despruitdichtheid
pas in het voorjaar is bepaald, wordt hierop niet
ingegaan.

Tabel104. Aantalpluimenperm , 1988-1990.
object

object

1988

A
B
G
H
I
J

1180 a
830 a
2210 b
3130c
P
LSD(a=0,05)

1989

1990

4530 a
4350 a
5120 a
4240 a
6130 b
6230 b

3340 ab
3310 ab
3180 ab
2600 a
3820 b
4320 b

<0,001
910

<0,001
732

0.078
1094

Tabel105. Berekendaantalpluimenper 100spruitendikkerdan2mm,1988-1990.
object

1988

object

32
25

-

A
B
G

-

H
I

A
B
C
D
E
F

104

P

.

LSD(o=0,05)

69

J

1989

1990

67 ab
67 ab
63 a
44 a

33
49
52

98 b

43

0,036
31,2

0,2
20

34
42
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Tabel106. Zaadopbrengsten inkgper ha, 1988-1990.
object

1988

A
B
C
D
E
F

810 a
690 a
1050 b
1210 bc
1310 c
1370 c

P

object

1989

A
B
G
H
I
J

<0,001

204

LSD(o=0,05)

1990

2420b
2550c
2410ab
2290a
2450bc
2360ab

1840
1860
1790
1820
1830
1830

0,009
123

0,99
200

Tabel107. Berekendezaadopbrengst perpluiminmg,1988•1990.
object

1988
68
78
55
44

LSD(o=0,05)

object

A
B
G
H
I
J

1989

1990

54bc
59c
47ab
56bc
40a
39a

58ab
58ab
53a
73b
49a
43a

0.002
10,0

0,048
17,7

Zaadopbrengst

Duizendkorrelgewicht enkiemkracht

In 1988 hadden de objecten C, D, Een Feen wiskundig betrouwbaar hogere zaadopbrengst (tabel
106) dan het gemaaide object A. De objecten E enF
hadden een betrouwbaar hogere opbrengst dan
object C. Eenhoge beweidingsdruk (ongeveer 2000
dierdagen perha) totinjanuari was dus gunstig.

Het duizendkorrelgewicht werd door deobjecten niet
beïnvloed (tabel 108).
Erwerden geen duidelijke effecten van hetbeweiden
opde kiemkrachtpercentagesgevonden (tabel 109).

Object Bgafeen, niet wiskundig betrouwbare, lagere
opbrengst dan object A.In 1989 gafditobject echter
de hoogste opbrengst.
Object H gaf in 1989een betrouwbaar lagere opbrengst danobject A. Dit object werd pasvanaf 15
december voor het eerst beweid. In 1990was dit
geen probleem. In datjaar waren er geen betrouwbare verschillen tussen de objecten.
Uit de berekende zaadopbrengst per pluim (tabel
107) valt af te leiden dat een lage pluimdichtheid
(tabel 104)gedeeltelijk gecorrigeerd wordt dooreen
hogere zaadopbrengst perpluim en omgekeerd.
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Discussie
In 1988 wasdespruit- enpluimdichtheid bij maaien
en éénmaal beweiden lager dan bijdrie- of viermaal
beweiden. Dit heeft een negatief effect op deopbrengst gehad. Deze lage spruit- en pluimdichtheidis
vermoedelijk gedeeltelijk veroorzaakt door de te
vroeg gegeven stikstofbemesting op4september.Bij
intensiever beweiden werd de te ruige grasgroei
weggevreten. Daarnaast kan ook schade door de
larven vanderouwvlieg een rolhebben gespeeld.Bij
het gemaaide object werden in het voorjaar de
meeste afgevreten spruiten gevonden. Naarmate
intensiever werd beweid, was de schade minder.
Vermoedelijk warende ontwikkelingsmogelijkheden

Tabel108. Duizendkorrelgewicht, 1988-1990.
object

object

1988
0,36
0,37
0,36
0,35
0,36
0,35

p

1989

1990

0,34
0,34
0,33
0,34
0,33
0,33

0,33
0,33
0,33
0,34
0,33
0,33

0,1

Tabel109. Kiemkrachtpercentage(1988-1990).
object

1988

89
86
87
86
89
85

object

1989

1990

85
86
86
85
87
87

82
83
88
85
87
89

0,8

voor de larven bij intensiever beweiden minder gunstig. Bijhetobject maaien werden gunstige omstandigheden voor hetleggen van eieren envoor de ontwikkeling vande larven gecreëerd door hetmaaisel
van hetmaaien op14september ophetland achter
te laten.
Globaal kan gesteld worden dat verhoging vande
beweidingsdruk een verhoging van de spruit- en
pluimdichtheid gaf. Bij een lage beweidingsdruk (minder dan700dierdagen) werd in 1989en 1990 de
spruitdichtheid tenopzichte vanmaaien verlaagd. In
1990 had de spruitdichtheid bij maaien mogelijk
hoger kunnen zijn indien het gewas nogmaals gemaaid zouzijn. Het uitstellen vande beweiding tot
half december werkte negatief. In 1990 werd de
spruitdichtheid opdit object negatief beïnvloed.Het
gras was op 28 november 1989 vermoedelijk alsterk
verouderd, gezien de daling van de hoeveelheid
drogestof indeloop van deherfst (tabel 99). In 1989
en 1990 was de pluimdichtheid ten opzichte van
maaien lager (niet significant). In 1989leidde dit tot
een lagere opbrengst ten opzichte van intensiever
beweiden en maaien. In 1990 reageerde deopbrengst niet negatief dankzij een hogere zaadopbrengst per pluim.

In 1988 was er een duidelijke relatie tussen de
pluimdichtheid en de opbrengst. In dat jaar lagde
pluimdichtheid opeen laag niveau. In 1989 en 1990
was ergeen verband tussen depluimdichtheid en de
opbrengst. De pluimdichtheid lag in deze jaren in
beide proeven opeen voldoende hoog niveau, zodat
verhoging van de pluimdichtheid verlaging vande
zaadopbrengst per pluim gaf. Dit effect trad ookin
1988 op, maar opbrengstverschillen bleven indat
jaar wel bestaan.
Het lage percentage dikke spruiten in 1988 bij drieen viermaal beweiden ten opzichte van maaien en
éénmaal beweiden kangedeeltelijk door de hogere
stikstofafvoer veroorzaakt zijn. Dankzij een hogere
spruitdichtheid bleef het aantal dikke spruiten op
gelijk niveau. Vanwege het hoge percentage dikke
spruiten datbijdrie- en viermaal beweiden een pluim
gaf, wasde pluimdichtheid en de opbrengst hoger
dan bij maaien en éénmaal beweiden. Het hogere
percentage pluimen per spruit kan veroorzaakt zijn
door de kortere gewaslengte (nogindecember respectievelijk januari beweid).
In 1989 wasbij twee- endriemaal beweiden de beschikbare hoeveelheid stikstof lager dan opdeoverige objecten. Ditleidde toteen laag percentage dikke
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spruiten (niet significant). Depluimdichtheid was bij
twee- en driemaal beweiden in 1989hoger dan op
de andere objecten. Alleen ten opzichte van alleen
vroeg beweiden gafdriemaal beweiden een betrouwbaar lagere zaadopbrengst. Eenextra stikstofgift na
de tweede beweidingsperiode haddegewasgroeien
opbrengst bij driemaal beweiden wellicht positief
kunnen beïnvloeden.
In heteerste jaar werd op de beweide objecten geen
extra stikstof gegeven. In de andere twee jarengebeurde ditwel. Uitdeverzamelde gegevens overde
minerale stikstofvoorraad is gebleken dat een stikstofgift in november of januari in deze periode niet
meer (volledig) opgenomen wordt door het gewas.
Bij de meerdere beweidingsperioden in oogstjaar
1990 leidde het twee- respectievelijk driemaal toedienen vaneenextra stikstofgift tot een hoge bodemvoorraad in januari. Bij eenmaal beweiden in de
periode 16 oktober tot9 november of 15tot 28 december werd weliswaar ookin november respectievelijk januari nog een extra stikstofgift toegediend,
maar dit wasdan de enige extra stikstofgift na een
lange groeiperiode.
Bij twee ofdrie beweidingsperioden isnaeen laatste
beweidingsperiode in november - januari een extra
stikstofgift niet zinvol. Deze stelling wordt ondersteunt door dede gegevens uittabel 101,waar de
herfststikstofgift minus berekende afvoer is weergegeven. In 1990komt deze berekening bij twee- en
vooral driemaal beweiden op een hoger niveau uit
danbijdeoverige objecten.
In 1989 werd volgens bovenstaande benadering bij
driemaal beweiden eenmalig 30kgstikstof perha te
weinig gestrooid, wat overeenkomt met het lage
niveau van herfststikstofgift minus afvoer.
De voorjaarsstikstofbemesting, 110 kg stikstof per ha
in 1988 en 130 kg stikstof perha in 1989 en 1990,
lag opeen niveau waarop mogelijke tekorten uit het
najaar gedeeltelijk gecompenseerd konden worden.
In 1988 en 1990 trad geen legering op, zodat eente
ruime bemesting niet via legering effect hadopde
zaadopbrengst. Ditzelfde gold waarschijnlijk voor
1989.
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Conclusies
- Degrasproduktie ende kwaliteit waren voldoende
om schapen opeenoverjarig perceel veldbeemdgrastehouden.
- Ten opzichte van cirkelmaaien gaf een beweidingsdruk lager dan700dierdagen eenverlaging
van de spruitdichtheid in hetvoorjaar. Eenbeweidingsdruk hoger dan 1000 dierdagen gafeenverhoging vandespruitdichtheid.
- Een beweidingsdruk hoger dan 1000dierdagen gaf
een verhoging vandepluimdichtheid.
- Uitstellen van deeerste beweiding tothalf december kaneen negatief effect hebben opde pluimdichtheid enopde zaadopbrengst.
- Beweiding tothalf januari isgoed mogelijk.
- Eenbeweidingsdruk hoger dan duizend dierdagen
is beter voor de opbrengstpotentie dan een lage
beweidingsdruk.
- Er werd in deze proeven geen duidelijke relatie
gevonden tussen spruitdichtheid, pluimdichtheiden
opbrengst.
- Op basis van de gekozen proefopzet kan niet
duidelijk afgeleid worden ofextra stikstofbemesting
indeherfst ofwinter nahetbeweiden nodig is om
de zaadopbrengst opniveautehouden.
- Bij twee of drie beweidingsperioden is naeen
laatste beweidingsperiode in november - januari
een extra stikstofgift niet zinvol; deze gift wordt
niet meer opgenomen door het gewas.

Samenvatting
In dejaren 1988tot en met 1990 werd opof nabij
het ROC Rusthoeve teColijnsplaat (Zeeland) onderzoek uitgevoerd naar het effect van beweiden met
schapen naheteerste oogstjaar van veldbeemdgras
op degewasstructuur en zaadopbrengst inhet tweede oogstjaar. Het effect van verschillende perioden
van beweiden enhetherhalen van beweiden werden
nagegaan. In het tweede en derde onderzoeksjaar
werd opde beweide objecten eenaanvullende stikstofgift gestrooid.
Het voedselaanbod endekwaliteit waren inhet algemeen voldoende omgoed schapen te kunnen houden. Bijvoedering is over het geheel genomen niet
nodig. Het is niet duidelijk geworden of een extra

stikstofgift in de herfst of winter na beweiden nodig is
om de zaadopbrengst op niveau te houden ten opzichte van het gangbare maaien. Bij twee of drie
beweidingsperioden is het niet nodig om na de laatste beweidingsperiode in november - januari een
extra stikstofgift te geven. Deze gift wordt niet meer
opgenomen door het gewas. De spruitdichtheid in
het voorjaar en de pluimdichtheid werden door een
beweidingsdruk hoger dan 1000dierdagen verhoogd.
Als voor half tot eind oktober werd begonnen met
beweiden, werd de zaadopbrengst niet negatief beinvloed. De beweiding mag doorgaan tot in januari.
Intwee van de drie onderzoeksjaren werd beweid tot
ongeveer half januari zonder schadelijke effecten.
Een beweidingsdruk hoger dan 1000 dierdagen lijkt
beter voor de zaadopbrengst dan een lage beweidingsdruk.

Summary
Research was carried out in the years 1988to 1990
at or near the regional research centre Rusthoeve at
Colijnsplaat (Zeeland) into the effect of grazing
sheep after the first harvestyear of smooth-stalked

meadow grass on theplant structure and seed yield
in the second harvest year. Theeffects wereinvestigated of different periods of grazing and repeated
grazing. In the second and third trial years, supplementary nitrogen was applied tothe pastures.
The amount and quality of the food were generally
speaking adequate for keeping sheep. Food supplements are usually not necessary. It was not clear
whether an extra application of nitrogen in autumnof
winter is necessary after grazing in order to maintain
the seed level in relation to normal mowing. In the
case of two or three grazing periods, it is not necessary to apply extra nitrogen after the last grazing
period in November -January. This application is no
longer absorbed by the crop. The sprout density in
the spring and thepanicle density were increased by
grazing intensity above 1000 animal-days. When
grazing commenced before mid to the end of October, the seed yield was negatively affected. Grazing
can continue until January. In two of the three trial
years, grazing continued until approximately midJanuary without harmful effects. Grazing intensity
above 1000animal-days seems to be better for the
seed yield than lowgrazingintensity.
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Herfstbehandeling van fors ontwikkeld winterkoolzaad
Growth regulation in autumn in rape
ing.H.W.G.FIoot, ROC Ebelsheerd enKollumerwaard
(EH). Inhetlaatstejaar (1991) werd ook de mogelijkheid van maaien bestudeerd. In alle proeven werd
een forse ontwikkeling inde herfst nagestreefd door
vroegtijdig tezaaien. Een overzicht van debehandelingen inde uitgevoerde proeven isvermeld in tabel
110.
Tijdens het groeiseizoen werd de ontwikkeling van
het gewas gevolgd door vaststelling vande gewasproduktie. Hetgewas werd geoogst door zwadmaaien enopraapdorsen;dezaadopbrengst werd vastgesteld bij9% vocht.
Enkele algemene proefveldgegevens zijn weergegeven intabel111.

Inleiding
Koolzaad kanzich in de herfst soms fors ontwikkelen. Met name bij vroege zaai en gunstige groei-.
omstandigheden kan een gedeelte van de planten
reeds voor de winter tot stengelstrekking overgaan.
Deze planten zijn zeer vorstgevoelig. OverontwikkeIing moet daarom worden voorkomen. De zaaitijden
de zaaizaadhoeveelheid spelen daarbij eenrol. Gestreefd moet worden naar 60à 100planten perm2,
met zes totacht bladeren perplant omstreeks begin
november.
Onderzocht is of overontwikkeling voorkomen kon
worden door de toepassing van een groeiregulatorof
door hetgewas medio oktober, bijeen gewaslengte
van 6 à 10cm, af te maaien meteen cirkelmaaier.
Behalve de betekenis vandeze behandelingen voor
de stengelstrekking en vorstgevoeligheid werden de
effecten ervan op gewasontwikkeling enzaadproduktie bestudeerd.

Aanleg enuitvoering
De algemene proefveldgegevens zijn in tabel 111
vermeld. De onkruid-, ziekten- en plagenbestrijding is
uitgevoerd zoals indepraktijk gebruikelijkis.

Proefopzet

Resultaten

Het onderzoek waser opgericht om inzicht te krijgen inde mogelijkheden vangroeiregulatie. Daartoe
werd inditonderzoek gebruik gemaakt van een niettoegelaten middel, datindit verslag als 'groeireg' is
aangegeven.
Het onderzoek werd uitgevoerd indejaren 1988tot
en met 1991 op de noordelijke ROC's Feddemaheerd (FH), Kollumerwaard (KW) enEbelsheerd

Groeiregulatieen gewasontwikkeling
In 1988werd de proef FH470gespoten op2november 1987 bijtwee rassen (Primander enCobra).
Het resultaat vande bespuiting wasna enkeleweken duidelijk zichtbaar, maar inhetvoorjaar wasvan
de groeiremmingweinig meer terug tevinden.

Tabel110. Objectenvanonderzoekendatavanuitvoering.
oogstjaar
reg.nr.
onbehandeld
groeiregoktober
groeiregnovember
maaienoktober
maaiennovember
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1988
FH470

2-11

1989
EH556

1990
EH590

1990
KW 47

1991
EH620

1991
KW 84

X

X

X

X

X

18-10

5-10

3-10

17-10
5-11
17-10
5-11

8-10
12-11
11-10
9-11

Tabel111. Algemeneproefveldgegevens.

ras
zaaidatum

Z1

FH470
1988

EH556
1989

EH590
1990

KW 47
1990

EH620
1991

KW 84
1991

Primander
Cobra
31-8-87

Arabella
Lirabon
24-8-89
4-9-89
w.gerst
8kg/ha
25 cm

Arabella
Lirabon
21-8-89
1-9-89
pootaard.
6,5kg/ha
12,5 cm

Lirabon

Lirajet

24-8-90

24-8-90

w.gerst
6kg/ha
12,5 cm

Arabella
Lirabon
20-8-88
30-8-88
w.gerst
6kg/ha
25 cm

w.gerst
8kg/ha
25 cm

pootaard.
6kg/ha
12.5 cm

7.4
0.6
1.6
12%

7.5
1.7
4.5
68%

7.4
0.6
4.8
69%

7.3
7.6
4.2
31%

7.4
1.2
4.8
53%

7.3
9.7
4.2
38%

8kgN
45kgN
210 kg N
20-7
29-7

33kgN
54kgN
160 kgN

57kgN
50kgN
150 kgN
10-7
19-7

58kgN

38kgN
54kgN
160 kgN
25-7

88kgN

2-8

5-8

Z2
voorvrucht
zaaizaad
rijafstand
grondanalyse
pH-KCI
CaC03
humus
afslibbaar
N-mineraal
bemesting
datumzwadmaaien
oogstdatum

4-7
19-7

In deproef EH556in 1989, mettwee rassen (Arabella en Lirabon) en twee zaaitijden (20en 30 augustus 1988) en wel/geen groeiregulator (op 18
oktober) werd door detoepassing vangroeiregulatie
de bloei circa 10 dagen vertraagd. Bij de objecten
met groeiregulatie wasbij de oogst het gewasvan
de eerste zaaitijd (Z1)25à 30cmkorter dan onbehandeld; van de tweede zaai (12) circa 20cm korter.
In deproeven van1990 (EH590enKW47) waren
twee rassen opgenomen (Arabella en Lirabon); er
werd optwee tijdstippen gezaaid. Bijdeproef KW47
trad overontwikkeling op bij de eerste zaaitijd. De
planten hadden in november vier totvijf bladerenbij
een plantlengte van ongeveer 25 cm.
Voor het onderzoek in 1991werd in de herfst van
1990 hetobject maaien toegevoegd aan deproefopzet van voorgaande jaren. Deweilandbloter iseen
nieuwe ontwikkeling en geeft door de versnippering
van de planten weinig bladresten die het gewas
bedekken, dit in tegenstelling tot andere maaiwerktuigen. Debehandelingen opKW84zijn uitgevoerd
door op8 oktober en12november groeireg te spuiten respectievelijk te maaien. Er werd gemaaid op
een hoogte van 8 cm. Degewashoogte was respectievelijk 13en30cm. Nadebespuiting vanEH 620
op 17oktober viel 2,5mm regen. Heteffect vande
groeiregulatie wasop5 november al duidelijk zichtbaar. Er is gemaaid op 17 oktober en5 november;

160 kgN
12-7
24-7

135 kgN
29-7

de maaihoogte was circa 8cm,degewashoogte was
eveneens 8cm (tabel 113).

Plantaantallen
In de proeven van 1989, 1990en 1991 werden de
plantaantallen indeherfst en gedeeltelijk inhetvoorjaar vastgesteld. In 1991 werd tevens de lengtevan
het gewas gemeten. Deresultaten zijn weergegeven
indetabellen 112en 113.
De tweede zaaitijd gaf opde Ebelsheerd eenlager
plantgetal; opde Kollumerwaard wasdit echter hoger.
Groeiregulatie heeft geen invloed ophetplantgetal in
de herfst.
De tweede zaaitijd geeft in het voorjaar iets meer
(5%) uitval dande eerste zaaitijd. Extra uitval door
toepassing van een groeiregulator lijkt bijLirabon wel
en bij Arabella niet aanwezig; het plantaantal isbij
Lirabon iets hoger dan bijArabella.
In de drie proeven is de gewenste stand van60à
100 planten gerealiseerd. Begin november hadden
de planten bij de eerste zaaitijd vier tot zes echte
bladeren.
Indeproef KW 47was deontwikkeling vandeplanten vier tot vijf bladeren bij een plantlengte vanongeveer 25cm. Bijdetweede zaai wasde ontwikkeling
tweetot vier bladeren. Inde proef EH 590warener
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Tabel 112. Plantaantallen petm inde herfst.
zaaltijd
groeiregulatie
herfst 1988EH556
herfst 1989EH590
herfst 1989KW 47

ZI

Z2

geen
Arabella
Lirabon
Arabella
Arabella

79
96
120
66

wel
79
96
120
83

(55)
(78)

geen
(60)
(65)

78
81
91
93

wel
(47)
(61)

78
81
91
102

(56;
(53)

l Tussen haakjes deplantaantallen inhet voorjaar.

Tabel 113. Plantaantal (planten perm )engewaslengte incmop8 november*)
object

plantaantal

76
76
84
-

onbehandeld
groeireg oktober
groeireg november
maaien oktober
maaien november

gewaslengte
KW 84

EH620
(52)
(52)
(44)
(32)
(14)

KW 84

EH620

92
108

30
10-12
30
10-20
25-30

8-15
6-10
10-12
5-8
5

88

-

*) Tussen haakjes plantaantal EH 620 op 22maart.

bij de tweede zaai circa 30 planten per m 2 minder
aanwezig dan bijdeeerste zaaitijd. BijdeproefKW
47 waren er bij het object met groeiregulatie meer
planten per m2. Despreiding wasechter vrij groot;
de jongere planten vande tweede zaaitijd hadden
een veel grotere groeiremming. In hetvoorjaarwas
het verschil weer opgeheven.
In de proef EH620 kwam begin november op alle
objecten eenredelijk aantal planten voor. Tijdensde
winter trad een aanzienlijk plantverlies op. Dit gold
enigermate voor groeireg november, maar in sterke
mate voor het maaien. Bij maaien in novemberwas
zelfs sprake vaneenmislukt gewas met14planten
per m

maaien inoktober werd eveneens eenkorter gewas
verkregen van10-20 cmlengte met 20procent minder bladmassa; het gewas was nog goed gesloten
en herstelde zichgoed.
Uitwintering heeft zich nauwelijks voorgedaan; welis
in de winter de gehele proef licht afgegraasd door
wild (reeën). Nade winter isditgoed hersteld.

Gewasproduktie indeherfst
Van hettevelde staande gewas zijn monsters genomen omde drogestofproduktie te bepalen. In1989
(EH 556)werd in hetvoorjaar op29 maart bemonsterd, de andere proeven werden in de herfst bemonsterd (tabel 114).
Er iseen verschil ingewasproduktie tussen dezaaitijden eneen goede reactie opwel engeen groeiregulatie. De reactie vande planten is bijde tweede
zaaitijd groter dan dan bijdeeerste zaaitijd.

Indeproef KW 84was erop8 november een ideaal
plantaantal perm2. Heteffect van de behandelingen
met groeireg inoktober was een duidelijke groeiremming vandegewaslengte tot10-12 cm.Bijhet object
Tabel114. Drogestofproduktieper

haindeherfstuitgevoerdindevroegbehandeldeobjecten(rasArabella).

object

EH556
Z1

EH556
Z2

KW47
Z1

KW47
Z2

3260
2660

2120
1750

3040
3170

2240
2070

onbehandeld
groeiregoktober
maaienoktober
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EH 620

1078
982
298

KW 84

2018
1563
2272

Toepassing van groeiregulatie deed de drogestofproduktie dalen. In de proef KW47 trad dit bijde
eerste zaaitijd niet op. Bijdetweede zaaitijd wel; de
grote groeiremming die bij deze zaaitijd aanwezig
was, kwam in de drogestofproduktie nauwelijks tot
uiting.
De proef KW84beantwoordde geheel aanoverontwikkeling door eenstengelstrekking vande planten
van 1 à2cm. De proef EH 620 daarentegen behoefde niet voor eenbehandeling in aanmerking te komen; de planten hadden vier blaadjes ende grond
was nauwelijks bedekt. Opdezware kleigrond komt
bij dezaaitijd van24augustus niet snel overontwikkeling vandeplanten voor.

1988totenmet1990 vermeld, intabel 116dezaadopbrengsten van1991.
Bij hetbeoordelen van dezaadopbrengsten komtbij
de vroege zaai een duidelijke tendens naar voren dat
het gebruik van een groeiregulator deopbrengst verhoogd. In 1989 was ditzelfs een betrouwbaar hogere opbrengst (LSD=136). Bijdetweede zaaitijd(72)
zijn bijna geen verschillen waargenomen.
In hetonderzoek van 1991 gafdeproef EH620 een
matig ontwikkeld gewas metalsgevolg betrouwbaar
lagere zaadopbrengsten in alle behandelingen
(LSD=560). De proef KW 84gafbetrouwbaar hogere
opbrengsten (LSD=225) ten opzichte vanonbehandeld, uitgezonderd maaien in november dateen betrouwbaar lagere opbrengst gaf dan onbehandeld
door teveel plantuitval. Oriënterend onderzoek daaromtrent in 1989liet eenplantverlies zien vancirca
50%.

Zaadopbrengst
Intabel 115zijndezaadopbrengsten van de jaren

Tabel115. Invloedvanwel/geengroeiregulatie indeherfstbijwinterkoolzaadrassenopdezaadproduktie inkgper habijtweezaaitijden.

1988 FH 470
1989 EH556
1990 EH590
1990 KW 47
1991 EH 620
KW 84

Z2

Z1

zaaitijd
groeiregulatie
Primander
Cobra
Arabella
Lirabon
Arabella
Lirabon
Arabella
Lirabon
Lirabon
ürajet

gemiddeld

geen

wel

geen

wel

4263
3561
3405
3160
3255
2925
3050
2970
2985
2890

4319
3667
3820
3540
3375
2965
3140
2940
2685
3210

3100
3220
3455
2955
2940
2975

3545
3295
3305
2940
2900
2920

3246

3356

3107

3150

Tabel116.Zaadopbrengstinkgperhabij9%vocht 1991.
EH620

KW 84

geenbehandeling
groeiregulatieoktober
groeiregulatienovember
maaienoktober
maaiennovember

2985
2685
2335
2170
2244

2890
3210
3230
3125
2600

algemeen proefgemiddelde
LSD(0,05)

2485
560

3010
225

object
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Oliegehalte
Van de opbrengst zijn monsters genomen voor de
vaststelling van het oliegehalie. Uit metingen kon
worden afgeleid, dat groeiregulatie geen enkele invloed hadop het oliegehalte. Ooktussen de beide
rassen (Arabella en Lirabon) werd geen verschilgevonden.

jaren 1988 totenmet1991 onderzoek verricht naar
de mogelijkheden vangroeiregulatie inde herfst bij
winterkoolzaad. Bij overontwikkeling van het koolzaad kaneen chemische groeiregulator perspectief
bieden. Een andere optie is het maaien vanhet
gewas. Ditkan, mits hetblad goed versnipperd wordt
en het vroeg indeherfst wordt uitgevoerd. Maaienin
november geeft een grote kans opplantuitval en opbrengstreductie.

Conclusies

Literatuur

- In de herfst wordt de groei van fors ontwikkelde
koolzaadgewassen door een groeiregulator afgeremd, wattot uiting komt ineenlagere gewasproduktie in de herfst. Tijdens de winter wordt het
plantverlies verminderd, wat mede tot hogereopbrengst leidt.
- Groeiregulatie hadgeen aanwijsbaar effect op de
zaadproduktie van normaal ontwikkelde gewassen.
- Maaien lijkt niet gunstig te zijn. Dekans op plantverlies indewinter isgroter en mede daardoor zijn
de zaadopbrengsten lager.
- Groeiregulatie heeft geen invloed ophetoliegehalte.

Vreeke, S.Proefveldverslag voor de klei-akkerbouw inGroningen en Friesland. 1989, p.68-69; 1990,p.92-94; 1991, p.116118.

Samenvatting
Opde ROC's Ebelsheerd enKollumerwaard isin de
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Summary
Research wascarried outat the regional research
centres Ebelsheerd andKollumerwaard in the years
1988to 1991into thepossibilities ofgrowth regulation inautumn inrape.A chemical growth regulatoris
a possibility in thecase of overdevelopment ofthe
rape. Another optionistomow the crop. Thiscanbe
done provided that the leaf is thoroughly cutupand
it is carried outin early autumn. Mowing inNovember gives ahigh risk ofloss ofplants and areduction
in yield.

Teeltonderzoek Euphorbia lagascae 1990en 1991
Research intothegrowingtechniques ofEuphorbia lagascae in 1990 and 1991
ing. N.van Dijk en ir.G.E.L. Borm, PAGV

Inleiding
In het kader van het Nationaal Olie Programma
(NOP) zijn in 1990 en 1991 proeven uitgevoerdmet
Euphorbia lagascae. Hetzaad van Euphorbia bevat
olie dietoegepast kanworden in verven, lakken en
smeermiddelen.
Over de teelt van dit gewas is weinig bekend. Dit
betreft niet alleendeopbrengst, maar ook technische
factoren zoals rijenafstand, zaaizaadhoeveelheid en
zaaitijdstip. In hetonderzoek werd daaraan aandacht
besteed om een beter inzicht tekrijgen indeeffecten
hiervan opzaadopbrengst en zaadkwaliteit.
Euphorbia iseengewas meteenniet duidelijke eindige bloei eneenslechte vastzadigheid. Bovendien
blijft hetgewas indeafrijpingsfase erglang vochtig.
Door deze eigenschappen is het gewas moeilijk te
oogsten. Erwerden proeven uitgevoerd om teonderzoeken metwelke oogstmethode enopwelk oogsttijdstip de hoogste zaadopbrengsten gerealiseerd
kunnenworden.
Ook werd nagegaan of schimmelaantasting door
Botrytis opbrengstderving veroorzaakt en of bespuitingen metfungiciden dit kan voorkomen of beperken.

Uitvoering vandeproeven
In 1990 werden drie proeven uitgevoerd, waarbij
aandacht werd besteed aan:
- drie zaaizaadhoeveelheden (10,20en 30 kg per
ha) en twee rijafstanden (25 en 37,5 cm).
- twee zaaizaadhoeveelheden (15en30kgper ha)
en drie zaaitijdstippen (5april, 19 april en1 mei).
- verschillende oogstmethoden en -tijdstippen.
Ten aanzien vandeoogstmethoden enoogsttijdstippen werd hetgewas optwee momenten (zaaduitval
tot inde 0 e entotinde3 e etage) doodgespoten of
gezwadmaaid. Daarna werd opeen aantal tijdstippen
(0-17 dagen) na de behandeling gedorst metde
proefveldcombine. Ookwerd er op elk moment dat

er doodgespoten, gezwadmaaid of gedorst werd,
geoogst met de proefveldoogstmachine (Hege).
In 1991 is het oogstonderzoek als volgt voortgezet:
het gewas bleef voor de oogst onbehandeld of werd
doodgespoten of gezwadmaaid zodra inde3e etage
zaaduitval optrad. Vervolgens werd op een aantal
tijdstippen (0,2,5,7, 9 dagen) nadeze vooroogstbehandeling het gewas metverschillende oogstmachines geoogst en gedorst. Zowerden de volgende
combinaties uitgevoerd:
1. oogsten met de Hege van onbehandeld gewas
en dorsen van het gedroogde materiaal in de
winter.
2. oogsten metdeHege van onbehandeld gewasen
direct dorsen met de stationaire viner.
3. oogsten metde Hege vandoodgespoten gewas
en direct dorsen met destationaire viner.
4. maaidorsen van doodgespoten gewas.
5. opraapdorsen na zwadmaaien.
In een tweede proef in 1991werd de vatbaarheid
van dit gewas voor Botrytis onderzocht. Op twee
tijdstippen werd gezaaid (25maart en 1mei). Bij elk
zaaitijdstip werd op een aantal tijdstippen inde bloeien zaadvullingsfase wel of geen fungicide-bestrijding
uitgevoerd. De mate van ziekte-aantasting werd
bekeken.
Bij alle proeven werd na het oogsten en eventueel
het schonen van het zaad deopbrengst bepaald.

Resultaten
In tabel 117 worden dezaadopbrengsten weergegeven bij twee rijenafstanden en drie zaaizaadhoeveelheden, terwijl in tabel 118de zaadopbrengsten worden weergegeven bij twee zaaizaadhoeveelheden en drie zaaitijdstippen.
De lage zaaizaadhoeveelheid (10kgperha)gaf de
hoogste zaadopbrengst; hierbij hadde rijenafstand
geen invloed. Bijdehogere zaaizaadhoeveelheden
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Tabel117

Zaadopbrengst in 1990var Euphorbia lagascae inkg per ha,gestandariseerd naar 9%vocht, bij twee rijenafstanden (R)
driezaaizaadhoeveelheden (Z).

Z1

Z2

Z3

R1
R2

1480
1480

1260
1430

1160
1380

Z1 = 10 kg per ha
Z2= 20 kg per ha
Z3= 30 kg per ha

R1 =
R2 =

25
37,5

cm
cm

Tabel 118. Zaadopbrengst in 1990van Euphorbia lagascae in
(Z)endriezaaitijdstippen(T).

kgper ha,gestandariseerd naar 9%vocht, bijtwee zaaizaadhoeveelheden

T1
Z1
Z2

1759
1777

T1= 5april
T2= 19april
Y3 = 1 mei

Z1 = 15 kg per ha
Z2 = 30 kg per ha

was een wijdere rijenafstand (37,5 cm) gunstiger.
Vroege zaai (5 april) gaf hogere opbrengsten dan
latere zaai. Delage opbrengsten bij latere zaai werden vooral veroorzaakt door een aantasting van
Botrytis in de zaadvullings- en afrijpingsfase. Naarmate later werd gezaaid,was deopbrengst bijhogerezaaidichtheden lager.
Oogsten alsinde3 e etage zaad begint uitte vallen
gaf zowel bij het oogsten metde Hege als met de
proefveldcombine de hoogste zaadopbrengsten.
Eerder oogsten gaf lagere zaadopbrengsten door
minder zaadvulling, terwijl later oogsten lagere zaadopbrengsten gaf door hogere zaadverliezen. Oogsten metde Hege leidde tot hogere zaadopbrengsten dan oogsten met de proefveldcombine.
Ook in 1991 gaf later oogsten nadevooroogst-behandeling bij alle onderzochte oogstmethoden hogere zaadverliezen en lagere zaadopbrengsten. Oogsten metde Hege vaneenonbehandeld gewas en
dorsen indewinter of direct metdestationaie viner
resulteerde steeds in de hoogste zaadopbrengsten.
Op grond vandeze resultaten lijkt oogsten met de
mobil-viner een methode diedemoeite waard is om
op zijn praktische bruikbaarheid teonderzoeken.
In beide onderzoeksjaren namhetoliegehalte in het
geoogste zaad af bij latere oogsten. Dit komt waar-
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en

T2

T3

1465
1597

679
592

schijnlijk omdat erlater indetijd meer rijp zaad, met
een hoger oliegehalte, uitgevallen was. Dathetrijpe,
uitgevallen zaad eenhoger oliegehalte heeft, kwam
in de PAGV-ATO proef naar voren. Hierover is een
apart artikel inditjaarboek opgenomen.
Bij het oogsten metde combine hadhet zaadook
een lager oliegehalte.
In de proef met de fungiciden-bespuitingen was
nauwelijks Botrytis in hetgewas aanwezig. Er kwamen dan ookgeen significante verschillen inziekteaantasting tussen de behandelingen naar voren.
Desondanks zorgden fungiciden-bespuitingen voor
een hogere zaadopbrengst als gevolg van eengeringere zaaduitval. Later zaaien gaf net als in1990
lagere zaadopbrengsten.

Samenvatting
Enkele teeltaspecten voor Euphorbia werden bestudeerd. Later zaaien gaf lagere zaadopbrengsten.
Fungiciden-bespuitingen gaven eenhogere zaadopbrengst, ook alwas de ziekte-aantasting erg laag.
Voor het oogsten van Euphorbia lagascae lijkt de
mobil-viner een methode tezijn die demoeite waard
is om verder op zijn praktische bruikbaarheid te
onderzoeken.

Summary
Some growing techniques of Euphorbia were studied. Later sowing resulted in lower seed yield.
Sprayingwithfungicidesled tohigherseedyield.

With regard to harvesting Euphorbia lagascae, the
mobile viner seems to be a method which isworthwhileinvestigatingfurtherfromthepoint of viewofits
practicalapplication.
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Teeitonderzoek akkermoerasbloem in 1990 en 1991
Research intothecultivation ofLimnanthes albain 1990 and 1991
ing. N.van Dijk en ir.G.E.L. Borm,PAGV

Inleiding
Op het PAGV wordt, in het kader van het VOICI(Vegetable Oils for Innovation of Chemical Industries) project, onderzoek gedaan aan oliehoudende
zaadgewassen, die grondstof kunnen zijn voor de
oleochemische industrie. Eén van deze gewassen is
Limnanthes alba (akkermoerasbloem). Deolie uit dit
gewas kanonder andere worden toegepast in cosmetica-produkten.
De opbrengst van Limnanthes albaisafhankelijk van
het zaaitijdstip. Uit eerder onderzoek (Wingelaar,
1990) bleek dat bij zaaien in de herfst hogereopbrengsten gehaald werden dan bij zaaien in het
voorjaar. Om te weten of dit ook in andere jaren
geldt, werd in 1990/1991 eenproef uitgevoerdmet
herfst- envoorjaarszaai. Daarnaast ishetinteressant
om teweten inwelk gewasstadium Limnanthes alba
het best dewinter doorkomt enwelke factoren deze
ontwikkeling beïnvloeden.

Uitvoering vandeproeven
Voordat detwee veldproeven gezaaid zijn, werdener
twee kiemproeven uitgevoerd, waarbij de kieming
van ontsmet enniet ontsmet zaad werd bekekenen
waarbij de kieming van ontsmet zaad werd bestudeerd bijtwee temperaturen (5° Cen15° C).
Het onderzoek omvatte twee veldproeven. Bij de
eerste veldproef werd opzes tijdstippen gezaaid,

waarvan vier in het najaar (eind september tot half
december) entwee in hetvoorjaar (maart enapril).
Bij de tweede veldproef werd op drie tijdstippen in
het najaar (28september, 24oktober en 11 december) gezaaid met twee verschillende zaaizaadhoeveelheden (20en30 kg per ha)enwelof nietbemesten met stikstof (40 kg perha) inhetnajaar.
Na hetoogsten metde proefveldoogstmachine (Hege), het drogen van het gewas en het dorsen en
schonen vanhetzaad werd de netto zaadopbrengst
bepaald.

Resultaten
In de eerste kiemproef (15°C) kiemde slechts 9%
van de ontsmette zaden en 16% vande niet-ontsmette zaden. In de tweede kiemproef startte de
kieming van hetzaad bij5°C zeven dagen later dan
bij 15°C,maar er kiemden wel meer zaden(60%)
dan bij 15°C (29%). Ditbetekent dater indenazomer/herfst niet vroeg kanworden gezaaid door het
voorkomen vangedeeltelijke kiemrust bij hoge temperatuur wat een lage opkomst kan veroorzaken.
In tegenstelling totheteerder uitgevoerde onderzoek
gaf indeherfst zaaien significant lagere opbrengsten
dan inhetvoorjaar zaaien. Ditkwam voor een groot
deel door hethoge aantal (>60%) planten datin de
winter door de vorst wegviel. De opbrengst van de
eerste (28september) ende laatste (11 december)
herfstzaai verschilde niet van elkaar.

Tabel 119. Zaadopbrengsten Limnanthesalba bij verschillendezaaitijden.
zaaitijdstip

28 september
9 oktober
8 november
11december
11maart
4 april
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opbrengst
(kg per ha)

328
295
256
306
516
572

Tabel 120. Zaadopbrengsten en duizendkorrelgewichten Limnanthes alba bij drie verschillende zaaitijdstippen (T) in het najaar, twee
stiksofniveaus (N)entwee zaaizaadhoeveelheden (Z).
objekt

zaadopbrengst
(kg per ha)

duizendkorrelgewicht
(gram)

T1N0Z1
T1N0Z2
T1N1Z1
T1N1Z2

351
386
283
387

7,21
6,93
7,15
6,86

T2N0Z1
T2N0Z2
T2N1Z1
T2N1Z2

237
352
262
374

7,40
7,21
7,52
7,22

T3N0Z1
T3N0Z2
T3N1Z1
T3N1Z2

210
307
210
318

7,60
7,30
7,59
7,53

T1 =28 september
T2 =24 oktober
T3 = 11 december

NO= geen stikstof
N1 =40kgNperhain najaar

In tabel 119 worden de zaadopbrengsten vanLimnauthes alba weergegeven bij verschillende zaatijden, terwijl tabel 120eenbeeld geeft vande zaadopbrengsten en duizendkorrelgewichten van Limnauthes alba bijdrie verschillende zaaitijdstippen en
twee zaaizaadhoeveelheden.
Uit de tweede veldproef bleek dat bemesten met
stikstof in het najaar geen invloed hadopde zaadopbrengst. Eerder zaaien in de herfst gaf in deze
proef een hogere zaadopbrengst, een lager duizendkorrelgewicht, een hogere drogestofproduktie en
meer zaden pervierkante meter. Hetzaaitijdstiphad
geen invloed op het aantal planten per vierkante
meter dat nade winter overbleef, het oliegehalte in
het zaad endeoogst-index.
Het gebruik van 30kg zaaizaad perhectare inplaats
van 20 kgperhectare gafmeer planten perm nade
winter, een hogere zaadopbrengst, een lager duizendkorrelgewicht en een hogere oogst-index.

Samenvatting

Z1 =20kgzaad per ha
Z2 =30kgzaad per ha

van herfstzaai metvoorjaarszaai vergeleken. Bijde
herfstzaai werden tevens de effecten vanzaaizaadhoeveelheid en stikstofbemesting bestudeerd. Op
grond vande hoge plantuitval indewinter in beide
proeven kan worden geconcludeerd dat onder Nederlandse omstandigheden herfstzaai van Limnanthesalba risicovolis.
Literatuur
Wingelaar, G.J.Vergelijking najaars- en voorjaarszaai van tien
nieuwe oliehoudende gewassen. Verslag afstudeervak Vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde (1990).

Summary
For Limnanthes alba the effects of sowing timesin
autumn and spring were studied. At the autumn
sowing also theeffects ofsowing density andnitrogen fertilisation were evaluated. Onthe basis of the
extensive loss ofplants inwinterinboth trials,itmay
be concluded that sowing Limnanthes albainautumn
under Dutchconditionsisarisk.

Voor akkermoerasbloemwerden enkele tijdstippen
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Onderzoek naar de teelt van bloemkruidgewassen
Research on the cultivation of herbs for flower
ing.H.J.van derMheen, PAGV

production

Al eenaantal jaren is ophet PAGV oriënterendonderzoek verricht naar de bloemproduktie van de
gewassen echte kamille, Roomse kamille, goudsbloem en korenbloem. Hoewel de echte kamille
(Chamomilla recutita L.) door akkerbouwers hoofdzakelijk als een hardnekkig en lastig onkruid wordt
ervaren, geldt het mondiaal alséénvandebelangrijkste medicinale kruidengewassen. De bloemen
worden gedroogd gebruikt alsthee of intheemengsels, terwijl de vluchtige olie uit de bloemen een
ontstekingsremmende werking heeft alsmede antibacteriële enschimmelafwerende stoffen bevat.Ook
de bloemen van de gevuld bloeiende, vegetatieve,
Roomse kamille, van de goudsbloem en vande
korenbloem vinden toepassing vanwege hun inhoudstoffen of gedroogd in geurende, decoratieve,
bloemenmengsels.

in deproeven indejaren nadien (1989/1990) handmatig verricht. De nadruk lag daarbij op de gevuld
bloeiende Roomse kamille. De gewassen goudsbloem enkorenbloem werden daarnaast inde proefneming meegenomen. Vanaf debloei werd wekelijks,
volgens het zogenaamde doorpluksysteem, metde
hand geoogst. De Roomse kamille, goudsbloem en
korenbloem kwamen indit systeem tot enorme produkties (vanrespectievelijk 12,22 en 12ton verse
bloemen perhainzeven oogsten). De echte kamille,
zo was reeds in de beginjaren geconstateerd, kon
minder vaak (twee tot drie maal) worden geplukt.
Maar ookdaarvan waren goede gewasopbrengsten
haalbaar van 800-1000 kg droge bloemen perha.
Het drogestof- en oliegehalte van zowel de echteals de Roomse kamille lagopeenvergelijkbaar niveau alsinhet buitenland.

Vanaf 1987is op weinig gestructureerde wijze, de
potentiële produktie van deze bloemkruiden bepaald.

De resultaten uit de verschillende jaren vormden
aanleiding omhetonderzoek gericht voort tezetten.
Omdat een rendabele teelt inhandpluk onder Nederlandse omstandigheden uitgesloten is,vormdeneen
oriëntatie opdemachinale oogst eneen beoordeling
vandeproduktie daarbij de volgende stap. Ditonderzoek werd in1992 uitgevoerd.

Bij gebrek aan eengoed perspectief voor een volledig gemechaniseerde bloemenoogst, laghet accent
bij aanvang vooral opdewinning van etherische olie
uit het volledige gewas (bij Roomse kamille) ofde
gewastoppen (bij echte kamille). De olie-rendementen en olie-kwaliteiten vielen in dergelijke teeltsystemen echter tegen. Al snel werd duidelijk dat gestreefd moest worden naar deoogst van de zuivere
bloemen. Bij de Roomse kamille moest bovendien
worden uitgegaan vaneen gevuld bloeiend, alleen
vegetatief te vermeerderen, type. De bloempluk werd

In een PAGV-proef is in 1992 bij de vier bloemgewassen de produktie in hand-/doorpluk vergeleken
met de produktie bij eensemi-machinale oogst. De
machinale oogst werd daartoe nagebootst doormet
een handplukkam de bloemen vande gewassen te
verwijderen enditoogstprodukt handmatig nate

Tabel 121. Opbrengsten echte kamille inkgperha, PAGV 1992.
aantal
oogsten
handpluk
semi-machinaal
oogsttijdstip
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1
2
3
4

totaal
vers

totaal
droog

5

8881

1425

3
2
2
1

5758
7858
7088
5855

1053
1262
1183

902

schonen. Bij de echte kamille werd op vier verschillende momenten gedurende de bloei (met oogstintervallen van één week, in vier apart uitgezette veldjes) met de semi-machinale oogst begonnen. Bij de
drie eerste oogstmomenten bleek de hergroei dusdanig dat deze veldjes na verloop van tijd een tweede
maal (het eerste veldje zelfs een derde maal) geoogst konden worden. Het aantal oogsten en de opbrengsten zijn vermeld in tabel 121.

Om een goede produktie te realiseren, moeten zowel
de goudsbloem als de korenbloem eigenlijk met de
hand worden 'voorgeplukt', zodat de bloemproduktie
wordt gestimuleerd. Bij gebruik van de plukkam is bij
beide gewassen de opbrengst van de eerste oogst
het grootst, terwijl bij oogst in handpluk de produktie
in de navolgende oogst(en) nog kan toenemen. Bij
semi-machinale oogst met de plukkam is dit als
gevolg van gewasbeschadiging niet het geval.

Oogsttijdstip 2 en 3 (eerste oogst bij volle bloei) lijken voor een eerste inzet van een oogstmachine
optimaal. De totaalopbrengst van deze velden verschilt niet veel. Het blijkt dat de opbrengst van de
eerste oogst bij een later oogstmoment toeneemt. Dit
voordeel valt echter weg door een geringere opbrengst van de hergroei. Op het vierde oogstmoment
werd een overrijp gewas geoogst, waarbij in een
deel van de bloemen reeds zaadvorming was opgetreden. De kamille van dit veldje liet geen hergroei
zien. Semi-machinale oogst geeft een opbrengstreductie (van 11 tot 36%) ten opzichte van handpluk.
De drogestofopbrengsten doen echter niet onder
voor in het buitenland gehaalde produkties van rond
de 900 kg droog per ha, eveneens in twee tot drie
oogsten).

De Roomse kamille bleek helaas moeilijk semi-machinaal oogstbaar. Het gewas werd daarbij zwaar
beschadigd en de hergroei was slecht. De enorme
opbrengsten, zoals bij de proeven in 1989 en 1990
in handpluk verkregen, werden nu bij lange na niet
gehaald.
De handpluk-resultaten uit het proefjaar 1992 bevestigen in grote lijnen de in eerdere proeven gerealiseerde opbrengsten. Bij de (semi-)machinale oogst
moet veelal rekening gehouden worden met aanzienlijk lagere produkties. De praktijkopbrengsten en
produktkwaliteit uit het buitenland lijken echter ook in
dat systeem onder Nederlandse omstandigheden te
kunnen worden gehaald. Voor de oogst van de
bloemkruidgewassen echte kamille en goudsbloem
bestaan elders reeds oogstmachines. Met goede
sorteer- en schoningsapparatuur kan bij echte kamille een kwaliteit bereikt worden vergelijkbaar met die
van handgeplukte kamille. Er is een goede kans dat
ook de machinale oogst van korenbloemen, na een
aanpassing van de oogstmachine, mogelijk is. Bij de
Roomse kamille lijkt een machinale bloemenoogst
voorlopig niet haalbaar.

De goudsbloemenopbrengst in handpluk bij vier oogsten kwam uit op 13.6 ton vers (1,7 ton droog) per
ha. De bloei was toen overigens nog niet geheel ten
einde. De semi-machinale oogst met de plukkam
leverde in drie oogsten 11.4 ton vers (1330 kg
droog) per ha. Dit is een opbrengstreductie van ruim
20% (op basis van drogestof) in vergelijking met
handpluk.
Ook bij de korenbloemen was de produktie bij afsluiting van het onderzoek nog niet geheel ten einde. In
handpluk werd in vijf oogsten gemiddeld 12.9 ton
verse (3120 kg droge) bloemen per ha geoogst. Bij
de semi-machinale oogst werden ook veel onrijpe
knoppen meegeoogst. Het oogstinterval werd daardoor verlengd. In twee oogsten werd gemiddeld
slechts 7.7 ton verse (1540 kg droge) bloemen per
ha geoogst. Aanzienlijk minder dus; gedroogd ongeveer de helft invergelijking met de produktie inhandpluk!

Summary
From 1987to 1991,a large number of different small
exploratory experiments were carried out to test the
potential production of different flower-herb crops
under Dutch conditions. In 1992a final larger experiment was carried out in which all previous experience was combined. In this trial with the common 'true'
Chamomile, Roman Chamomile, marigold and Cornflower,the yield of hand-picked flowers was compared with flower production when semi-mechanically
harvested. In the case of these crops, a semi-mechanical harvest shows considerableyield losses (up
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to 49% in Cornflower) compared with hand-picking.
to a certain extent in Marigold and Cornflower. RoMechanical harvesting nevertheless gave acceptable
man Chamomile seems to be unsuitable for mechayields and quality,especiallyin 'true' Chamomileand
nizedharvesting.
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De invloed vanstikstofgift en plantverdeling op zeifdunning,
opbrengst en bastgehalte van vezelhennep
The effect of nitrogen fertilisationand spatial arrangementof plants on self-thinning, yield
andbarkcontent offibre hemp
ing. W.C.A. van Geel, PAGV en ing.H.M.G.van der Werf MSc, CABO-DLO

Inleiding
In hetkader vanhet Nationaal Hennep Onderzoekprogramma van deministeries van LNV enEZ wordt
de haalbaarheid onderzocht van vezelhennep als
grondstof voor de papierindustrie. De hennepstengels, dievoor 30-35% uitbastweefsel en65-70%uit
houtweefsel bestaan, kunnen worden verwerkt tot
papierpulp. Hennep (Cannabis sativa L) is een
éénjarig, dicotyl gewas. Voor de Nederlandse akkerbouw lijkt hennep aantrekkelijk omdat hethetbouwplan verruimt, in principe op vrij grote schaal verbouwd kan worden enniet metandere binnenlandse
akkerbouwgewassen concurreert.
In een gezamenlijk project metde LUWzoekt het
PAGV naar deoptimale teeltwijze vanvezelhennep.
De teelt is erop gericht een zohoog mogelijke stengelopbrengst te behalen meteenzo groot mogelijk
bastaandeel. Het bastaandeel in de stengel isde
belangrijkste maatstaf voor de kwaliteit, omdat de
bast de stevigheid vanhet uiteindelijke papier positief beïnvloedt.
Het stengelaandeel van deplant enhetbastaandeel
in destengel nemen toenaarmate de plantdichtheid
hoger is (Vander Werf, 1991). Bij hoge standdichtheden treedt echter zeifdunning op:als gevolgvan
onderlinge concurrentie blijven er planten achter in
gewicht en lengte en sterven uiteindelijk af voordat
het gewas wordt geoogst. In hennepgewassen blijkt
een hogere opbrengst samen tegaan met een (door
zeifdunning onstane) lagere plantdichtheid bij de
oogst (Weiler, 1990). Zeifdunning is ongewenstomdat het verlies van reeds geproduceerde drogestof
inhoudt en de dode planten een invalspoort voor
ziekten kunnen vormen.Alserminder planten uitvallen, zou tevens minder zaaizaad nodig zijn en/ofeen
hoger plantgetal bijdeoogst bereikt kunnen worden
(Vander Werf, 1991).
Uit hennepproeven van CABO enLUW in1987-1989
bleek dat meer zeifdunning optrad naarmate de

zaaidichtheid hoger was (Meijer et al., 1993). Het
aantal levende planten varieerde van86tot 823 bij
opkomst (afhankelijk van de zaaidichtheid) envan38
tot 102 bijdeeindoogst. Destengelopbrengst bij de
eindoogst bleek niet afhankelijk te zijn vandezaaidichtheid. Aanbevolen werd verder onderzoek te
doen naar de optimale plantdichtheid voor de Nederlandse groei-omstandigheden en naar teeltmaatregelen die bij een gegeven plantdichtheid mogelijk
invloed hebben opde zeifdunning, zoals stikstofgift
en rijenafstand.
Volgens Weiler (1990) wordt demate waarin zeifdunning ineengewas optreedt, beïnvloed door factoren
als bodemvruchtbaarheid enplantverdeling. Ditbetekent datde maximale plantdichtheid diebij een bepaald opbrengstniveau bereikt kan worden, kan worden beïnvloed door stikstofbemesting en rijenafstand.
Een stikstofgift van 150 tot240 kgNperhageeftde
hoogste stengelopbrengst in vezelhennep (Aukema
en Friederich 1957,Jaranowska 1964, Rivoira en
Marras 1975, Marras enSpanu 1979). Stikstof heeft
echter een negatieve invloed op het bastgehalte in
de stengel. Daardoor isdebastopbrengst hethoogst
bij giften tussen de 50 en150 kgperha(Aukemaen
Friederich 1957, Jaranowska 1964, Rivoira en Marras 1975). De hoogte vande stikstofgift beïnvloedt
de stengeldichtheid bijde oogst (Jaranowska1964,
Rivoira en Marras 1975, Marras enSpanu 1979).
Aukema en Friederich (1957), Jaranowska (1963),
Van der Schaaf (1966) en Dempsey (1975) vonden
dat een rijenafstand tussen de8en 16 cmdehoogste stengelopbrengst gafinvezelhennep. Aukemaen
Friederich (1957) vonden ookdathetbastaandeel in
de stengel iets hoger was bij 10 cmrijenafstanddan
bij 20 cm. Jaranowska (1963) vergeleek rijenafstanden van 10, 15, 20,25en30cm envond geen verschillen inbastgehalte en plantdichtheid bijdeoogst.
Het doel van onze proef was deinvloed van stikstofgift en plantverdeling na te gaan op zeifdunning,
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stengelopbrengst en bastaandeel van vezelhennep.

overige plantverdelingen een nokkenradzaaimachine.
Met precisiezaai wordt een regelmatigere verdeling
van deplanten inderijverkregen eneenregelmatige zaaidiepte, resulterend ineen uniformer gewasbij
opkomst.

Proefopzet en-uitvoering
In deproef werden devolgende behandelingen aangelegd:
- Stikstofgift:
1. 80 kgperha minus bodemvoorraad (80 N)
2. 200 kgperha minus bodemvoorraad (200N)
- Plantverdeling:
1a. 12V2cm rijenafstand conventionele zaai (conv
Wh)
1b. Wh cm rijenafstand precisiezaai (pree12V2)
2a. 25 cm rijenafstand conventionele zaai (conv
25)
2b. 25 cm rijenafstand, geüniformeerd gewas
(unif 25)
3. 50 cm rijenafstand conventionele zaai (conv
50)
De proef is ingezaaid methet Hongaarse rasKompolti Hybrid TC.De Hongaarse rassen hebbeneen
hoog bastgehalte (DeMeijer et al., 1990). Voor pree
Wh werd een precisiezaaimachine gebruikt, voorde

In 1991 werden alle hennepveldjes inhetkiemplantstadium gedund tot 160planten perm 2enin 1992,
vanwege een onvoldoende veldopkomst van het
gewas, tot 132 planten per m 2 . De veldjes van
unif 25werden ruim twee keer zodicht gezaaidals
de andere veldjes. Bij het dunnen werden hier alle
korte endunne planten verwijderd omeen zohomogeen mogelijk gewas te verkrijgen. Verondersteld
werd datjuist de kleinere exemplaren in hetheterogeen hennepgewas deconcurrentiestrijd zouden verliezen en dat daarom maatregelen die leiden tot
kleinere verschillen inplantgrootte, hetoptredenvan
zelfdunning zouden doen afnemen. Deoverige veldjes werden non-selectief gedund.
De proef werd aangelegd alsvolledig gewarde blokkenproef in twee herhalingen ophet PAGV op een
zware zavelgrond (29%slib, 2,3% organische stof).

Proefgegevens
1991

1992

voorvrucht
zaaidatum
50% opkomst
datum N-bemesting
dunnen:
- aantalplanten
- datum
onkruidbestrijding
ziektebestrijding

wintertarwe
18april
5 mei
25april

wintertarwe
8 mei
14mei
18 mei

160

132

oogstdata

5 juni
24juni
22juli
19 aug.
9 sept.

21 mei
26 mei
niet
niet
in juni, juli en augustus is in beide jaren om de 14 dagen gespoten met afwisselend 1 kg chloorthalonil/vinchlozolinperhaen 1litercarbendazim/iprodionper hatervoorkomingvan Botrytis cinerea

Het groeiseizoen 1991 wasvangemiddelde temperatuur. Mei enjuni waren echter kouder dangemid-
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2juni
22juni
20juli
17 aug.
7 sept.

gem. plantlengte
19 cm
89 cm
159 cm
200cm
213 cm

deld, terwijl juli ergwarm wasen augustus warmer
dan gemiddeld. Hetgroeiseizoen 1992was uitzon-

Tabel 122. Aantal levende hennepplanten pernf bijtwee stikstofniveau'sendrie rijenafstanden (gemiddelde voor 1991en1992).
N-gift
80 N

200 N

rijenafst.
12V4
25
50
12V4
25
50

cm
cm
cm
cm
cm
cm

oogst 1

oogst 2

oogst 3

oogst 4

oogst 5

147
147
145
147
147
146

149
149
147
148
151
151

137
140
143
129
131
129

139
140
136
108
115
105

131
130
127
92
103
82

derlijkwarm.

Resultatenendiscussie

In de loop vanhet groeiseizoen werd uit elk veldje
vijf keer metde hand eenvierkante meter geoogst.
Eerst werden dedode planten geteld enverwijderd.
Daarna werden alle levende planten ééncm boven
de grond afgeknipt envers gewogen. Ookwerd uit
elk oogstveldje een monster van 10 planten apart
gewogen. Deze planten werden vervolgens gescheiden instengel, levend blad, dood blad enbloeiwijze,
inclusief zaad. Het oppervlak van het levend blad
werd gemeten, waarna deverschillende plantedelen
gedurende 48uur werden gedroogd bijeen temperatuur van 105°C. Daarna werd hetdrooggewicht vastgesteld. Metbehulp vande uitkomsten konden drogestofopbrengst, drogestofgehalte, stengelaandeel
en bebladeringsindex worden berekend.

Defactoren pree 12Vzen unif 25 hadden geen duidelijke invloed op de drogestofopbrengst bij de eindoogst, noch op de zelfdunning en het bastgehalte.
Gedurende het groeiseizoen verschilden ze zelden
significant van deconventionele zaaimethode. Daarom zal hierna alleen nog worden gesproken van
rijenafstand (pree 12V2 + conv 12V2; unif 25 + conv
25; conv 50).
Tussen stikstofniveau en rijenafstand traden geen
interactie-effecten op die gedurende het gehele
groeiseizoen aanwezig bleven. Ze zullen daarom
grotendeels onafhankelijk van elkaar worden besproken.

Bij de eindoogst werd ookhetdrooggewicht van de
dode planten vastgesteld. Voorts werden nadeeindoogst de stengels vande 10-plantmonsters nahet
drogen gescheiden in bast en hout metbehulpvan
een vlasbraakmachine. In de bast achtergebleven
houtsnippers werden met de hand verwijderd. Na
drogen en terugwegen kon het bastaandeel inde
stengel worden berekend.
Bij de vierde en vijfde oogst werd het percentage
bloeiende planten vastgesteld. Ook werd bij elk
oogsttijdstip tussen deplantrijen de lichtonderschepping door het gewas gemeten.

Bij deeerste entweede oogst was de plantdichtheid
niet veranderd sinds het dunnen. Daarna nam het
aantal levende planten af (tabel 122).Die afname
was bij200 Ngroter dan bij80N(Fprob.< 0,001).
De vierde oogst viel samen met het begin van de
bloei (50% bloeiende planten). Tussen de vierdeen
vijfde oogst was de gewasgroeisnelheid duidelijk
lager danvoor de bloei (figuur 13).Al eerder isin
hennep eenafname vande gewasgroeisnelheid na
de bloei waargenomen. Hetgewas bleek het opgevangen licht minder efficiënt te benutten, vermoedelijk als gevolg van veroudering vande bladeren
(Meijer et al.,1993). Zelfdunning is eendoor dichtheid geïnduceerde afsterving in overdichte, maar
actief groeiende plantpopulaties (Weiler, 1990).
Aangezien de gewasgroeisnelheid tussen de vierde
en vijfde oogst sterk afnam,zijnderesultaten vande
vijfde oogst buiten beschouwing gelaten wat betreft
de zelfdunning.

De resultaten van 1991en 1992zijn gezamenlijk
geanalyseerd. Verschillen zijn pas als significant
aangemerkt indien deonbetrouwbaarheid vandeFtoets < 0,05, tenzij anders vermeld. De LSD-waarden zijn berekend metbehulp vandetweezijdige ttoets (p< 0,05).

Zelfdunning
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Figuur 13. Groeiverloop van hennep bij 80 kg N per ha (13a) en 200 kg N per ha (13b). De figuren zijn het gemiddelde van drierijenafstanden in 1991en 1992en hebbenbetrekking opdrogestof van levende planten.
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Bijdevierde oogst was deplantdichtheid, gemiddeld
voor beide stikstofgiften, bijrijenafstand 50cmlager
dan bij 25 cm (F prob. = 0,068), wat duidt op een
hevigere zelfdunning.

(tabel 123). Insamenhang met de bebladeringsindex
onderschepte hetgewas vanaf eind juni totde eindoogst bij200N iets meer licht danbij 80 N (tabel
123). Injuli enaugustus was de lichtonderschepping
zelfs meer dan99%.

Het plantgetal in deze proef was in beide jaren te
hoog in relatie tot het behaalde opbrengstniveau.
Zelfdunning kan voor een belangrijk deel worden
tegengegaan door een lager plantgetaltekiezen.
Meer dan 100 planten perm 2 lijkt bijhetopbrengstniveau in deze proef, bijde hoge stikstofgift, weinig
zinvol. Plantgetalproeven (1991-1992) bevestigen dat
waarschijnlijk kan worden volstaan met circa 90
planten perm 2 (VanderWerf enWijlhuizen,invoorbereiding).

Vanaf opkomst totdeeerste oogst had het stikstofniveau weinig invloed opdebovengrondse drogestofproduktie (tabel 124). Tussen de eerste en tweede
oogst wasde gewasgroeisnelheid bij 200N hoger
dan bij80N.Daarna was ertotaan devierde oogst
geenverschil ingroeisnelheid tussen 80Nen200N.
Bij de tweede en derde oogst wasde drogestofopbrengst bij200 N hoger danbij80 N. Bijde vierde
oogst was erechter geen significant verschil meerin
drogestofopbrengst. Tussen de tweede en vierde
oogst heeft de hogere bebladeringsindex bij 200N
waarschijnlijk weinig bijgedragen aan een hogere
produktie. Debebladeringsindex bedroeg meerdan
vier en het verschil inlichtonderschepping bedroegin
deze periode minder dan 1%.Nade tweede oogst
gingen door zelfdunning bij 200N meer planten en
daarmee ook meer drogestof verlorendan bij80 N.

Stikstof
Het gehele groeiseizoen wasde bladmassa bij 200
N groter dan bij80N (figuur 13; tabel 123). Nahalf
augustus namdeze af met29,3% bij 80 N en met
25,6% bij 200 N. Ook de bebladeringsindex was
vanaf eindjunitotaande eindoogst bij200Nhoger

Tabel123. Bladmassa (tonper ha), bebladeringsindex en lichtonderschepping van hennep bij 80 en 200kg Nper ha (gemiddelden van
drierijenafstandenin 1991en1992).
oogst1

oogst 2

oogst3

oogst4

oogst5

bladmassa

80 N
200 N

0,58 b
0,61 a

1,24
1,54

b
a

1,21 b
1,48 a

1,40 b
1,68 a

0,99 b
1,25 a

bebladeringsindex

80N
200 N

1.4
1.5

3,9
4,6

b
a

3,9
4,4

4,2
4,8

2,5
3,0

lichtonderschepping

80 N
200 N

97,1%
98,0%

b
a

b
a

66,7% a
67,3% a

b
a

97,8% b
99,4% a

b
a

b
a

95,3% b
96,6% a

99,0% b
99,2% a

Verschilinlettercodebinneneenkolomduidtopeensignificantverschiltussen80en200Nvoor debetreffendevariabele(p<0,05).

Tabel124. Gewasgroeisnelheid (kg per haperdag) enbovengrondsedrogestofopbrengst (ton per ha)van hennep bijtwee 80en 200kg
Nper ha(gemiddeldenvandrierijenafstanden in 1991en1992).
oogst1

oogst2

oogst3

oogst4

gewasgroeisnelheid

80 N
200 N

27 a
28 a

139 b
166 a

151 a
156 a

149 a
133 a

bovengrondse
drogestof

80 N
200 N

0,82 b
0,87 a

3,54 b
4,15 a

7,77 b
8,52 a

11,95 a
12,24 a

oogst5
-9 b
37 a

gemidd.
92 b
102 a

11,77 b
13,02 a

Verschilinlettercodebinneneenkolomduidtopeensignificantverschiltussen80en200Nvoordebetreflendevariabele (p<0,05).
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Tabel125. Opbrengst van dodedroge stof van hennep bij deeindoogst (ton per ha;gemiddelde
delevendeendodedrogestof (tonperha;gemiddeldevandrierijenafstandenin1991

vandrie rijenafstanden) en desomvan
en1992).

dodedrogestof
1991
80 N
200 N

0,46 b
1,26 a

1992

gem.

levende
endode
drogestof

1,08 a
0,88 a

0,77 b
1,26 a

12,70 b
14,22 a

Verschilinlettercode binneneenkolomduidtopeensignificantverschiltussen80en200N(p<0,05).

Tabel126. Percentagebloeiendeenzaaddragende plantenvanhennep bij80en200kg Nper haendrogestofopbrengst (tonperha)aan
bloeiwijzeinclusiefzaadbijdeeindoogst (gemiddeldenvandrierijenafstanden in 1991en1992).
bloeiend/zaaddragend
oogst4
oogst5
80 N
200 N

59,2% a
58,3% a

drogestof
oogst5

96,3% a
86,4% b

0,26
0,32

b
a

Verschilinlettercodebinneneenkolomduidtopeensignificantverschiltussen80en200N(p<0,05).

Gemiddeld over detwee jaren washetdrogestofgewicht van dode planten bijdeeindoogst ruim eenton
per ha (tabel 125). Meijer etal. (1993) vonden datde
planten dievroeg inhetgroeiseizoen stierven, geen
wezenlijk bijdrage vertegenwoordigden aan droge
stof, maar dat in de tweede helft vanhet groeiseizoen het drogestofverlies door zelfdunning 0,5 tot1,0

ton per ha bedroeg (bij respectievelijk 86 en342
planten per m 2 aanhet begin vanhet groeiseizoen
en gemiddeld 125kg stikstof per ha).
Tussen de vierde en vijfde oogst was de gewasgroeisnelheid bij200N hoger dan bij 80N, resulterend in eenhogere drogestofopbrengst bij de eindoogst. Van hetmet 80 kgNbemeste gewas namde

Tabel 127. Stengelopbrengst (ton per ha), stengelaandeel in de bovengrondse drogestof, bast- en houtopbrengst (ton per ha) en
bastaandeel indestengelbijdeeindoogstbij80en200kgNperha(gemiddeldenvandrierijenafstanden in 1991en1992).
stengelopbrengst
80 N
200 N

stengelaandeel

10,35 b
11,30 a

88,0% a
86,8% a

bastopbrengst

houtopbrengst

bastaandeel

3,65 a
3,83 a

6,63 b
7,47 a

35,6% a
34,0% b

Verschilinlettercodebinneneenkolomduidtopeensignificantverschiltussen80en200N(p<0,05).
Tabel128. Bebladeringsindexenlichtonderschepping vanhennepbij 121/?,25en50cmrijenafstand (gemiddeldevantweestikstofgiftenin
1991en1992).
oogst1
bebladeringsindex

12V2 cm
25 cm
50 cm

lichtonderschepping

12'/2 cm
25 cm
50 cm

1,7
1,4
1,2

oogst2
a
b
c

75,8% a
66,5% b
50,3% c

4,3
4.2
4.3

oogst3
a
a
a

98,2% a
97,4% a
96,7% b

4,2
4,0
4,4

a
a
a

99,1% a
98,8% a
97,3% b

Verschilinlettercode binneneenkolomduidtopeensignificanteffectvan rijenafstand (p<0,05).
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oogst4
4,6
4,3
4,6

oogst5
a
a
a

99,1% a
99,1% a
99,1% a

2,7
2,9
2,7

a
a
a

96,3% a
96,1% a
94,9% b

opbrengst aanlevende planten niet meer toe. Deze
stagnatie iswaarschijnlijk voor een belangrijk deelte
wijten aanhetafsterven van(mannelijke) planten in
1992 nadebloei. Daardoor werd :nvergelijkingmet
1991 veel dode droge stof gemeten bijdeeindoogst
(tabel 125). Blijkbaar hadhetgewas relatief stikstofgebrek, waardoor heteerder ging aftakelen. Tussen
de vierde en vijfde oogst nam het aantal bloeiendeof
zaaddragende planten bij200N minder toedan bij
80 N (tabel 126).De hoge N-gift leek de bloei te
vertragen en de duur vande vegetatieve groei te
verlengen.
Bij 200 Nwaren destengelopbrengst endesom van
de levende en dode drogestof hoger (tabel 125 en
127). Hetstengelaandeel wasgedurende hetgroeiseizoen bij 200N lager danbij 80 N. Bijde eindoogst was dit verschil niet meer significant, waarschijnlijk door een toegenomen variabiliteit tussende
veldjes. Bij200 N werd ookmeer bloeiwijze/zaad geproduceerd (tabel 126). Hetbastaandeel indestengel wasbij 200N lager danbij 80 N; de bastopbrengst werd niet significant beïnvloed door destikstofgift (tabel 127).

Plantverdeling
De bebladeringsindex en lichtonderschepping waren
bij de eerste oogst hoger naarmate de rijenafstand
kleiner was (tabel 128).Daarna werd de bebladeringsindex niet meer door de rijenafstand beïnvloed.
De lichtonderschepping was daarentegen bij de
tweede, derde (alleen voor 80N)enlaatste oogstbij
rijenafstand 50cmsignificant lager. Deze discrepantie vloeit mogelijk voort uithetfeit datdebladverdeling bij50 cmongelijkmatiger is danbij 121/2 en 25
cm rijenafstand. De lichtonderschepping in de rij is
weliswaar hoog, maar tussen derijen laat hetgewas
wat meer licht door.
Hennep onderdrukt onkruid goed alsgevolg van een
lange periode van hoge lichtonderschepping (Lotzet
al., 1991). Rijenafstand beïnvloedt duidelijk de lengte
van die periode en de maximale hoogte vanhet
aandeel door het gewas onderschepte licht. Een
nauwere rijenafstand geeft waarschijnlijk door de
hogere lichtonderschepping, metname indebegingroeifase, een betere onkruidonderdrukking.
De bladmassa wasto!enmetdetweede oogsthet
grootst bijde nauwste rijenafstand, waarschijnlijkals

gevolg van een gunstigere plantverdeling (tabel 129).
Op het moment vande eerste oogst washetstengelaandeel bij rijenafstand 50 cm groter danbijde
andere twee rijenafstanden. De hogere plantdichtheid inderij leidde hier blijkbaar eerder toteen grotere interplantconcurrentie, waarop de planten reageerden met stengelstrekking. Bij de tweede oogst
was het stengelaandeel bij 50 cm rijenafstand juist
lager dan bij 12V2en25 cm. Hetgewas wasop dit
moment gesloten en behalve in de rij ondervonden
de planten nuookconcurrentie vande aangrenzende plantenrijen. Bijde rijenafstanden 12V2en25 cm
was deze concurrentie blijkbaar hoger dan bij50 cm.
De planten reageerden scherp met stengelstrekking
en werden langer dan die bij rijenafstand 50cm.
Later in het groeiseizoen had rijenafstand geeninvloed meer op bladmassa en stengelaandeel. Het
verschil in plantlengte tussen de drie rijenafstanden
was bijdeeindoogst geheel verdwenen.
De gewasgroeisnelheid gemiddeld over het groeiseizoen verschilde niet tussen dedrie rijenafstanden.
De begingroei vanhet gewas (totenmetde eerste
oogst) was hoger naarmate de rijenafstand nauwer
was (tabel 130). Totenmetdetweede oogst waren
totale bovengrondse drogestof- en stengelopbrengst
het hoogst bijrijenafstand 12V2cm (tabel 130). Daarna waren de opbrengstverschillen niet significant
meer. Bijdevierde oogst nam detotale bovengrondse drogestof- enstengelopbrengst af met een toename vande rijenafstand (Fprob, linear = 0,087 respectievelijk 0,072). Dit bevestigt de veronderstelling
dat bij 50 cm rijenafstand hevigere zelfdunning is
opgetreden. Bijde eindoogst wasdit effect verdwenen. Rijenafstand hadgeen effect ophet uiteindelijk
stengelaandeel, bastaandeel en op de bastopbrengst.

Conclusies
- Bij het in deze proef behaalde opbrengstniveau
(12-13 ton bovengrondse droge stof per ha) kan
waarschijnlijk worden volstaan meteenplantgetal
van90perm2. Meer dan 100 planten isniet zinvol
vanwege de zelfdunning die dan optreedt.
- Bij 50 cm rijenafstand lijkt wat meer zelfdunning
optetreden dan bij25 cm.
- Bij een stikstofaanbod van 200 kgperhais de
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Tabel 129. Bladmassa (ton per ha), stengelaandeel en
de twee stikstofgiften in 1991 en 1992).

plantlengte (cm) van hennep bij 12'/2, 25 en 50 cm rijenafstand (gemiddelden van

bladmassa

12Vè cm
25 cm
50 cm

oogst 1

oogst 2

stengelaandeel
oogst 1
oogst 2

oogst 1

0,69 a
0,57 b
0,46 c

1,45 a
1,34 b
1,36 b

29,1% b
27,9% b
32,6% a

19,7
18,6
20,2

64,3% a
64,0% a
62,1% b

plantlengte
oogst 2
a
a
a

93,0
88,1
82,3

a
b
c

Verschil inlettercode binnen een kolomduidtopeen significanteffectvan rijenafstand (p< 0,05).

Tabel 130. Gewasgroeisnelheid (kg per ha per dag), bovengrondse drogestofopbrengst (ton per ha) en stengelopbrengst (ton per ha) van
hennep bij 12%, 25 en 50 cm rijenafstand (gemiddelden van twee stikstofgiften in 1991en 1992).

gewasgroeisnelheid

bovengrondse
drogestof
stengelopbrengst

oogst 1

oogst 2

oogst 3

oogst 4

oogst 5

gem.

cm
cm
cm

32 a
26 b
23 c

159 a
148 b
150 ab

151 a
157 a
154 a

143 a
146 a
127 a

-6 a
25 a
31 a

96 a
100 a
95 a

12V4 cm

cm
cm

0,97 a
0,80 b
0,69 c

4,08 a
3,72 b
3,63 b

8,30 a
8,10 a
7,94 a

12,31 a
12,18 a
11,50 a

12,19 a
12,71 a
12,15 a

12% cm
25 cm
50 cm

0,29 a
0,23 b
0,23 b

2,63 a
2,38 b
2,26 c

6,91 a
6,75 a
6,62 a

10,69 a
10,61 a
9,94 a

10,70 a
11,03 a
10,66 a

12'/2

25
50

25
50

Verschil inlettercode binnen een kolomduidt op een significanteffectvan rijenafstand (p< 0,05).

drogestofopbrengst aan totaal bovengronds materiaal en aan stengel hoger dan bij een gift van
80 kg per ha. De hoge stikstofgift zorgt voor een
vlottere begingroei en voor een langer produktiefblijvend hennepgewas. Als het gewas 80 kg stikstof per ha krijgt aangeboden,begint het eerder af
tetakelen.
Bij een stikstofniveau van 200 kg N per ha treedt
meer zelfdunning op, waardoor de hogere drogestofproduktie deelsweer verloren gaat.
Het bastaandeel in de stengel is bij 200 kg N wat
lager dan bij 80 kg N; de bastopbrengst verschilt
niet tussenbeide stikstofniveaus.
Deoptimale stikstofgift ligt tussen de 80 en200 kg
per ha; 80 kg is te weinig. Het verdient aanbeveling om via een stikstoftrappenproef de optimale
gift voor vezelhennep onder Nederlandse omstandigheden vast te stellen, gelet op stengelopbrengst, bastgehalte en zelfdunning. Een dergelijke proef is in 1992 en in 1993 op het PAGV
uitgevoerdenwordt mogelijk in 1994herhaald.
Een nauwere rijenafstand geeft aanvankelijk een
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hogere drogestofproduktie te zien. Later verdwijnt
dit effect en wordt bovendien overschaduwd door
het effect van de stikstofgift.
- De onkruidonderdrukking door hennep is vermoedelijk beter bij 121/>cm dan bij 25 cm rijenafstand,
terwijl bij 50 cm de onderdrukking het slechtst zal
zijn.
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Summary
Thefeasibility offibre hemp asaraw materialforthe
paper industry isbeing investigatedinthe DutchNationalHemp Research Program.A highplant density
isdesirableinfibrehemp as theproportion ofthe

stem in the above-ground dry matter andthebark
content in the stem (themajor parameter of stem
quality) increase withplant density. However, athigh
plant densities self-thinning occurs: during thegrowingseasonplants die asaresultofinter-plantcompetition.
In a field trial heid in 1992and 1992, theeffectof
nitrogen andspatial plant arrangement onself-thinning, yield and bark content wasdetermined.Two
nitrogen levels (80and200kg/ha) and five spatial
plant arrangements were compared. Theplant arrangements were 12.5,25and50cms rowwidth using
a conventionalseed drill, 12.5cms usingaprecision
drill (prec 12.5) and25 cmsrow distance using a
seed drill andremoval ofthesmallestplants atseedling stage in order to obtain a more uniform crop
(unit25).
The plant density in the seed trial (160plants a
square metrein 1991 and132plants in 1992) appeared tobe toohigh. The average yield was 12.4
tons/ha ofabove-ground dry matter. To preventselfthinning at these yield levels, plant density should
probably notexceed 90plants/m2.
The crop grown at 200kg N/ha achieved a higher
yield of plant and stem dry matter than the crop
grown at80kg/ha.At the higher nitrogen level,crop
growth rate washigher during thefirst two months
after sowing and senescence wasdelayed. 80kg
N/ha was notsufficient fora fibre hemp crop atthis
yield level.Self-thinning was more severeatthehigh
nitrogen level causing a higher loss of dry matter.
Bark yield wasnotaffected bythenitrogen level because the bark content at 200kg N/hawaslower
than at 80kgN/ha. In further experiments the optimum level ofnitrogen fertilisationwillbe investigated.
Theyield, quality andself-thinning atprec 12.5and
unit 25 did not differ from theconventional sowing
methods. At 50 cms row width self-thinning was
somewhat higher thanat 12.5and25cms.Asmaller
row distanceledtoahigheryield ofdry matter in the
firstmonthsofthegrowing season. Thiseffectdisappeared later one.At final harvest, rowwidth did not
affect eitheryield orquality.
Suppressionofweedsmight be best at 12.5cmsrow
width duetoa higher interception oflight duringthe
firstpart ofthegrowing season.
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De invloed van oogsttijdstip op oliegehalte, vetzuursamenstelling en zaadopbrengst van een zevental oliehoudende
gewassen
Theeffectof harvesttimeon theoil content, fattyacidcomposition andseedyield ofseven
oil-producing crops
ing. N.van Dijk en ir.G.E.L. Borm, PAGV

Inleiding
In hetonderzoek naar nieuwe oliehoudende gewassen kwam devraag naar voren hoehetoliegehalte,
de vetzuursamenstelling en de zaadopbrengst zich
ontwikkelen tijdens het groeiseizoen en met name
rondom de oogst. Dit is mede van belang bijhet
vaststellen van criteria voor het optimale oogstmoment.
In 1991 hebben het PAGV enhetATO-DLO samen
een proef uitgevoerd om hier inzicht intekrijgen.
De gewassen Calendula officinalis (goudsbloem),
Coriandrum sativum (koriander), Crambe abyssinica
(crambe), Dimorphotheca pluvialis (bekergoudsbloem), Euphorbia lagascae (euphorbia), Limnanthes
alba (akkermoerasbloem) en Osteospermumeckloni
(osteospermum) zijn onderzocht.
De onderzochte gewassen vallen zowel onder het
VOICI-projekt (Crambe, Dimorphotheca en Limnanthes) als het NOP-projekt (Calendula, Coriandrum,
Euphorbia en Osteospermum). Het onderzoek is
slechts inéénjaar in enkelvoud uitgevoerd. Gezien
dit beperkte onderzoek kunnen de resultaten niet
meer dan eenglobale indruk geven. Zezijn in deze
publikatie opgenomen omdat verdere beproevingen
voorlopig niet zullen plaats hebben.
Van twee gewassen (Limnanthes en Euphorbia) is
verder teeltkundig onderzoek uitgevoerd, waarvande
resultaten inaparte artikelen inditjaarboek verschijnen.

Uitvoering vandeproef
De gewassen werden tussen 5 en8 april 1991gezaaid. Afhankelijk vande gewasontwikkeling ende
afrijping vanhetzaad werd erbijelkgewas zes tot
negen keer een oppervlakte van1-2 m geoogst.Er
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werd vroeg (tijdens of kort na de bloei) begonnen
met oogsten; de laatste oogst was laat (rijp zaad).
Op een aantal oogstmomenten werden ook dezaadverliezen bepaald. Nahet dorsen en schonen werd
de opbrengst van het geschoonde produkt bepaald
en werden de zaadmonsters naar het ATO-DLO
gebracht, waar hetoliegehalte endevetzuursamenstelling werden bepaald.

Resultaten
In figuur 14 is het verloop weergegeven vande
zaadopbrengst, hetoliegehalte, hetpercentage doelvetzuur endeolie- endoelvetzuuropbrengst vanhet
gewas Crambe;deresultaten van deandere gewassen worden inde tekst beschreven.
De hoogste zaad, olie- en doelvetzuuropbrengsten
exclusief zaadverliezen ende beste oogstijdenwaren voor de verschillende gewassen als volgt:
Crambe: De zaad-, olie- en vetzuuropbrengsten
namen toe totdat de hauwtjes onderin het gewas
geel begonnen te kleuren, waarna zetot de laatste
oogstdatum ongeveer gelijk bleven. Hetzaad begon
pas vlak voor delaatste oogst tevallen ende zaadverliezen waren gering. Bij dit gewas kandan ook
met oogsten gewacht worden tot de eerste zaden
beginnen te vallen.
Calendula: De zaad-, olie- en vetzuuropbrengsten
waren het hoogst op het moment dat 50% van de
bloemhoofdjes groen en50% bruin was. Ditwashet
beste moment omte oogsten, omdat later dezaadverliezen toenamen.
Coriandrum: De hoogste zaad-, olie- en vetzuuropbrengsten werden bereikt toendeeerste zaden lichtbruin waren. Het gewas was toen onderin nog groen.
De zaadverliezen waren nog klein, zodat met oogsten gewacht konworden tot de eerste zaden vielen.
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Figuur 14. Verloopvandezaadopbrengst, hetoliegehalte,hetpercentagedoelvetzuur endeolie- endoelvetzuuropbrengst van hetgewas
Crambe.
a. Zaadopbrengst, zaadverliesenhettotaalingramperm2
b. Oliegehalteinhetzaadenhetpercentagedoelvetzuur indeolievoor hetgeoogste produktendezaadverliezen.
c. Opbrengstvanolieendoelvetzuur inkgper havoor zowelhetgeoogstezaad.dezaadverliezen alshettotaal.
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Dimorphotheca: De zaad-, olie- en vetzuuropbrengsten namen toe tot de eerste zaden begonnen te
vallen. Daarna namen deze weer af, omdat de zaadverliezen sterker toenamen dan de produktie van
zaad aan de plant. Dit gewas moet geoogst worden
alsde eerste zadenbeginnentevallen.
Euphorbia: De hoogste zaad-, olie en vetzuuropbrengsten werden bereikt net voordat het zaad in de
derde etage begon uit te vallen. Het gewas was op
dat moment nog erg vochtig, maar bleef dat totdat al
het zaad uitgevallen was. Later oogsten kost dus opbrengst.
Limnanthes: De hoogste zaad-, olie- en vetzuuropbrengsten werden bereikt op het moment dat de
eerste zaden lichtbruin verkleurden en er nog nauwelijks zaadverliezen optraden. De zaadverliezen
bleven erg laag. Hierdoor kon met oogsten gewacht
wordentotdat het gewas bruin en droogwas.
Osteospermum:Op het moment dat het gewas nog
groen was en de eerste zaden begonnen te vallen,
waren de zaad-, olie en vetzuuropbrengsten het
hoogst. Het rijpe zwarte zaad viel erg makkelijk af en
de zaadverliezen namen daarna sterk toe. De oogst
moet plaats vinden als de eerste zaden beginnen te
vallen.
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Samenvatting
In een veldproef werd de invloed van het oogsttijdstip op het oliegehalte, de vetzuursamenstelling en
de zaadopbrengst bij zeven potentieel nieuwe olieproducerende gewassen bestudeerd. Uit deze proef
zijn duidelijke aanwijzingen naar voren gekomen op
welke momenten bij de verschillende gewassen de
hoogste zaad, olie- en vetzuuropbrengsten gehaald
worden. Er zijn met name grote verschillen ten aanzien van de zaadverliezen tussen de gewassen.
Crambe is op het moment dat de hoogste opbrengsten bereikt worden ook te oogsten. De andere gewassen zijn op dat moment moeilijk mechanisch te
oogsten.

Summary
In a field trial the effect of harvest time on the oil
content, fatty acid composition and seed yield for
seven potential new oil producing crops were studied. This trial produced clear indications as to the
moment when the highest seed, oil and fatty acid
yields can be achieved in the different crops. There
are major differences between the crops concerning
seed losses. Crambe can also be harvested at the
moment when the highest yields are achieved. The
other crops are difficult to harvest mechanically at
thatmoment.

Voedergewassen
Invloedbuilenbrandopopbrengst enkwaliteit vansnijmaïs
ir.W. vanDijk, ing.DA. vanderSchans,PAGV, ing.F. Verstraten
ening.H.vanDijk, IKC-RSP

Invloed builenbrand op opbrengst en kwaliteit van snijmais
Effects ofcommon smutontheyieldandquality ofsilage maize
\r. VI.van Dijk, PAGV,ing.D.vander Schans,PAGV, ing.F.Verstraten,IKC-RSPen
ing. H.van Dijk, IKC-RSP

Inleiding

Proefopzet enuitvoering

In 1992 trad opveel maïspercelen deziekte builenbrand op.Sinds 1976hadzich eendergelijke aantasting niet meer voorgedaan. Opsommige maïspercelen in Oost-Nederland waren 60-80 % vande
planten aangetast. Veelal ging hethier om gewassen
die ernstig te lijden hadden gehad van droogte. Builenbrand wordt veroorzaakt door de brandschimmel
Ustilago maydis die bepaalde delen van deplant,in
veel gevallen de kolf, aantast.
Een veel voorkomende vraag uit de praktijk was in
hoeverre de opbrengst en kwaliteit van het gewas
wordt beïnvloed door aantasting door builenbrand.
Uit deliteratuur zijn welgegevens beschikbaar over
vervoedering van aangetaste maïs. Gegevens over
opbrengst- en kwaliteitseffecten zijn echter schaars.
Uit de weinige gegevens die wel beschikbaar zijn
bleek dat aangetaste planten sterk in opbrengst
achterbleven (Cook & Gilbert, 1977;König, 1971).
Ook de kwaliteit werd in negatieve zin beïnvloed.
Zowel het drogestofgehalte als de voederwaarde
namen af (Burgstaller, 1977). Voor aan- en verkoop
van eenperceel maïs is het echter vanbelangom
de opbrengstderving als gevolg van builenbrand
goedtekunnen inschatten.
Voorts is het voor telers van Maïskolvensilage
(MKS), Corn Cob Mix(CCM) enkorrelmaïs bijzware
aantastingen zinvol te overwegen het gewas als
snijmais aftezetten. Om eendergelijke afweging te
kunnen maken is eenbeter inzicht in opbrengst- en
kwaliteitsbeïnvloeding door builenbrand vanbelang.

Er zijn drie percelen intensief bemonsterd die verschilden indemate waarin zewaren aangetast door
builenbrand. Het ging hierbij om een perceel in 's
Heerenbroek meteen zeer lage aantasting van1 %
van de planten. Van zichtbare droogteschade was
hier geen sprake. Vervolgens isinHeino een perceel
bemonsterd waar 3 % vande planten was aangetast. Het gewas waszeer licht verdroogd. Tenslotte
is een perceelin Mander bemonsterd met een zware
aantasting van60%. Hetgewas hadhier ernstig te
lijden gehad van droogte. De maïs op de bemonsterde percelen wasin Heino en Mander duidelijk veel
rijper dan in 's Heerenbroek. Per perceel zijn drie
aantastingsklassen onderscheiden, te weten: niet,
matig en zwaar aangetaste planten. Onder matig
aangetaste planten werden hier verstaan planten
waarvan de kolf voor minder dande helft wasaangetast of waarbij eenaantasting voorkwam op nietkolfplaatsen. Bij zwaar aangetaste planten wasde
kolf vrijwel volledig verdwenen. Per klasse zijn 30
planten verzameld. Deze planten zijn vervolgens
afzonderlijk gescheiden in kolf, stro en buil. Van
deze componenten isperplant deopbrengst en het
drogestofgehalte bepaald. De voederwaarde isper
klasse enper gewascomponent in drievoud vastgesteld door 10planten samen tevoegen totéén monster. Pervergissing zijn de monsters afkomstigvan
's Heerenbroek en Heino van één klasse echter
volledig gemengd zodat hier slechts een bepaling in
enkelvoud mogelijk was. De voederwaarde isbepaald met behulp vandein-vitro methode.

De doelstelling van het in 1992uitgevoerde onderzoek kan dan ook worden omschreven alshet kwantificeren van de effecten van builenbrand opopbrengst en kwaliteit vanhet geoogste produkt. Het
onderzoek isdeels gefinancierd metbehulp vaneen
subsidie van het Nederlands Graan Centrum enis
uitgevoerd insamenwerking met hetIKC-RSP.

Resultaten
In tabel 131is het aandeel van het builweefsel in
zowel de verse alsde droge massa weergegeven.
Het aandeel builweefsel indedrogestof van deplant
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Tabel 131. Aandeelbuil
grootheid

indrogestofeninversemassavar

deheleplant.

perceel
gezond

matevanaantasting
matig

zwaar

%-builinds

's Heerenbroek
Heino
Mander

0
0
0

9.0
6.8
6.7

19.9
18.4
23.4

%-builinversemassa

'sHeerenbroek
Heino
Mander

0
0
0

15.3
8.0
5.5

29.4
17.4
17.4

was perklasse opalle percelen ongeveer gelijk.Het
aandeel inde verse massa wasin 's Heerenbroek
duidelijk hoger dan bijdeandere beide percelen.Dit
is waarschijnlijk een gevolg vandeveel nattere builen opdit perceel. Bovendien waren de aangetaste
planten op dit perceel duidelijk achtergebleven in
ontwikkeling.

Opbrengst
De gevolgen van een builenbrandaantasting voorhet
drooggewicht vande planten zijn aanzienlijk (tabel
132). Gemiddeld over de drie percelen namhet
drooggewicht (inclusief buil) bijrespectievelijk matig

en zwaar aangetaste planten af met respectievelijk
11 en 32 %. Exclusief builweefsel bedroegen deze
percentages respectievelijk 17en45%. In deliteratuur worden percentages genoemd tussen 30en 60
% bij zwaar aangetaste planten (Cook en Gilbert,
1977; Burgstaller, 1977). Opdepercelen inHeinoen
Mander kwamen deopbrengstreacties vrij goedmet
elkaar overeen terwijl in 's Heerenbroek de opbrengstafname groter was. Opvallend zijn de afwijkende resultaten bijdeklasse matig vanhetperceel
in Mander. Hiervoor is niet direct eenverklaring te
geven. Opgewasniveau zullen degevolgen voorde
opbrengst minder ernstig zijn doordat in veel gevallen niet alle planten zijn aangetast. Wanneer bijvoor-

Tabel132. Invloedbuilenbrandopdrooggewichtvandeheleplant,kolfgewichtper planten kolfaandeel.
grootheid

perceel
gezond

heleplantdroog1
(incl.buil)

'sHeerenbroek
Heino
Mander

gem
heleplantdroog1'
(excl.buil)

's Heerenbroek
Heino
Mander

gem
kolfdroog1'

's Heerenbroek
Heino
Mander

gem
kolfaandeel (%)2'

1

'sHeerenbroek
Heino
Mander

' Relatief plant- respectievelijk kolfgewicht.
' Kolfaandeelinmaïsweefsel.

2
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matevanaantasting
matig

LSD
zwaar

(P=0,05)

100
100
100
100

70
90
110
89

50
74
75
68

17
14
20
15

100
100
100
100

64
84
104
83

40
61
58
55

17
13
20
14

100
100
100
100

42
40
116
53

6
2
4
4

24
15
48
16

44
49
24

26
23
33

5
2
2

8
6
10

beeld 10 % van de planten een zware aantasting
vertoont, zalditeenopbrengstderving vanruim 3%
tot gevolg hebben. Bijdeze cijfers moet wel dekanttekening worden geplaatst dat het niet kan worden
uitgesloten dat zwakkere planten eerder worden
aangetast dansterkere planten. In dat geval zou er
sprake zijn vaneenoverschatting van deopbrengsteffecten.
Doordat de aantasting met name voorkwam opde
kolf wordt de kolfopbrengst in veel sterkere mate
beïnvloed dande hele plant-opbrengst. Dientengevolge namookhet kolfaandeel sterk af. Bij zware
aantastingen op percelen die bestemd zijn voor
MKS, CCMen korrelmaïs kan worden overwogen
het gewas aftezetten als snijmaïs.

Drogestofgehalte
De gevolgen voor hetdrogestofgehalte vansnijmaïs
verschilden sterk perperceel (tabel 133). In 's Heerenbroek enmetname in Heino namhet drogestofgehalte inhetgeoogste produkt (inclusief buil) sterk
af bij aantasting door builenbrand. In Mander was
slechts sprake van een geringe afname.
Het drogestofgehalte isbijeen builenbrandaantasting

een resultante van het drogestofgehalte van het
maïs- en builweefsel. Hetdrogestofgehalte van het
maïsweefsel wordt bepaald door het drogestofgehalte vanhetstro ende kolf enhunonderlinge verhouding. Het drogestofgehalte van hetstro werd in 's
Heerenbroek en in Mander vrijwel niet beïnvloed
door een builenbrandaantasting. In Heino waser
sprake vaneenlichte afname. Het drogestofgehalte
van dekolf nam inMander bij builenbrandaantasting
licht toe. In Heino en's Heerenbroek was e. sprake
van eenafname. Door hetzeer lage kolfaandeel bij
zware aantastingen zaldeze afname echter nauwelijks invloed hebben gehad ophet totale drogestofgehalte. De afname van het drogestofgehalte moet dan
ook voor eenbelangrijk deel worden toegeschreven
aandeafname van hetaandeel van detenopzichte
van hetstro veel drogere kolf indetotale plant. Door
het reeds lage kolfaandeel van gezonde planten in
Mander nam het drogestofgehalte van het totale
produkt hier minder sterk af danin 's Heerenbroek
en Heino.
Het drogestofgehalte van hetmaïsweefsel (exclusief
buil) vertoonde in Heino vrijwel dezelfde afnameals
dat van hettotale produkt (inclusief buil). In 's Heerenbroek was de afname minder snel terwijl inMan-

Tabel133. Invloedbuilenbrandophetdrogestofgehaltevanmaïs.
grootheid

gezond

matevanaantasting
matig

perceel

LSD
zwaar

(P=0,05)

%-dsheleplant
(Ind.buil)

'sHeerenbroek
Heino
Mander

29.1
38.1
31.0

26.0
28.1
32.2

20.1
24.7
29.1

3.1
3.1
4.0

%-dsheleplant
(excl.buil)

'sHeerenbroek
Heino
Mander

29.1
38.1
31.0

27.8
28.4
31.7

22.8
24.3
26.9

2.7
3.2
3.8

%-dsstro

'sHeerenbroek
Heino
Mander

22.6
29.2
26.9

25.8
25.1
26.0

22.6
24.3
26.7

2.6
3.0
2.8

%-dskolf

's Heerenbroek
Heino
Mander

44.3
57.1
43.9

31.9
43.7
52.1

28.3
26.5
53.4

%-dsbuil

's Heerenbroek
Heino
Mander

-

18.3
38.1
54.5

15.4
32.2
47.4

-
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der de afname sterker was danbijhet totale produkt.
Dit verschil moet worden toegeschreven aan verschillen indrogestofgehalte vanhetbuilweefsel.Het
drogestofgehalte van hetbuilweefsel was in's Heerenbroek respectievelijk Mander namelijk beduidend
lager respectievelijk hoger dan het maïsweefsel. In
Heino kwam het drogestofgehalte vanhet builweefsel ongeveer overeen metdatvan hetmaïsweefsel.
In Mander respectievelijk 'sHeerenbroek zal het builweefsel dan ookhebben bijgedragen aan eenhoger
respectievelijk lager drogestofgehalte vanhet totale
produkt. De invloed van builweefsel ophet drogestofgehalte van hettotale produkt isechter veel geringer
dan het kolfaandeel.
Het lagere drogestofgehalte van de builen in'sHeerenbroek is waarschijnlijk een gevolg van het veel
onrijpere stadium vande builen ophetmomentvan
bemonstering. Deze waren voor eengroot deelnog
omgeven door een grijswit vlies terwijl deze in Heino
en Mander al grotendeels waren opengebarsten.Dit
geeft aandathetmet betrekkingtothet drogestofge-

halte gunstig kan zijn wat langer te wachten met
oogsten. Bijkomend voordeel in dat geval is datbij
rijpere builen eengroter deel vanhetbuilweefselop
de grond zalvallen bijde oogst. Wachten metoogsten is alleen danzinvol wanneer hetgewas niet is
aangetast door stengelrot.

Voederwaarde
Naast hetdrogestofgehalte is ookde voederwaarde
een belangrijk kwaliteitsaspect vansnijmaïs. De gevolgen van builenbrand zijn weergegeven in tabel
134. Devoederwaarde van hettotale produkt (inclusief buil) namop alle percelen sterk af. Gemiddeld
over depercelen bedroeg deafname 6 respectievelijk 23 % bij licht respectievelijk zwaar aangetaste
planten. Deze resultaten kwamen vrij goed overeen
met resultaten van onderzoek van Burgstaller (1977).
Deze afname iseen gevolg van een afname vanhet
kolfaandeel endeinhetalgemeen lage voederwaarde van het builweefsel. De mate waarindeafname

Tabel134. Invloedbuilenbrandopvoederwaarde (VEM/kgds)vanmaïs.
grootheid

perceel
gezond

heleplant
(incl.buil)

heleplant
(excl.buil)

kolt

stro

buil

matevanaantasting
matig

'sHeerenbroek
Heino
Mander
gem.

967 (100)
950 (100)
894 (100)
937 (100)

869(90)
878 (92)
883 (99)
877 (94)

749 (77)
748 (79)
664 (74)
720 (77)

'sHeerenbroek
Heino
Mander
gem.

967 (100)
950 (100)
894 (100)
937 (100)

911 (94)
903 (95)
913(102)
909 (97)

847 (88)
821 (86)
760 (85)
809 (86)

(P=0,05)

-

74(8)

-

81(9)

-

'sHeerenbroek
Heino
Mander
gem.

1162
1177
1179
1173

1118
1153
1182
1151

1099
1062

.
-

"ÏÖ8Ï

-

'sHeerenbroek
Heino
Mander
gem.

814
731

838
828

834
816

804
783

757
808

760
803

51

-

585
505

675
408

:

446
512

355
479

.
"

'sHeerenbroek
Heino
Mander
gem.

Tussenhaakjes zijnderelatievecijferstenopzichtevangezondeplantenweergegeven.
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LSD
zwaar

-

van hetkolfaandeel bijdraagt aan deafname vande
voederwaarde vanhet totale produkt is af te leiden
uit hetverloop vande voederwaarde vanhet maïsweefsel (exclusief buil) bijeen builenbrandaantasting.
Uit tabel 134 blijkt datde afname aanzienlijk is. Dit
lijkt logisch gezien de hoge voederwaarde vande
kolf. In 's Heerenbroek en Heino werd ditnog enigszins gecompenseerd door een iets hogere voederwaarde van het stro. In Mander was hetomgekeerde
hetgeval.
De voederwaarde vande buil speelt eveneenseen
belangrijke rol. Deze was in ongeveer even sterke
mate verantwoordelijk voor de afname vande voederwaarde van het totale produkt als hetkolfaandeel.
In hetalgemeen isdevoederwaarde van builweefsel
erg laag. Er lijkt wel sprake tezijn vaneen tendens
dat devoederwaarde van rijpere builen (Heino, Mander) lager isdan minder rijpe builen ('s Heerenbroek)
hetgeen dus juist zou pleiten voor een vroegere
oogst. Anderzijds zalbijeenlatere oogst eengroter
deel van hetbuilweefsel opdegrond vallen hetgeen
weer gunstig isvoor detotale voederwaarde vanhet
geoogste produkt.

Effecten opperceelsniveau
Zowel voor de opbrengst als dekwaliteit geldt datde
effecten opperceelsniveau inhetalgemeen geringer
zullen zijn doordat slechts een deel vandeplantenis
aangetast. Opbasis vandeze onderzoeksresultaten
is globaal heteffect te berekenen voor praktijksituaties. Uitgangspunt is eengezond snijmaïsgewas(bij
de oogst) met een opbrengst van 13500 kgdrogestof
per haen eenvoederwaarde van940VEM perkg
drogestof. Bij een drogestof- en VEM-verlies per
plant van respectievelijk 40 en 20 % bij duidelijk
aangetaste kolven bedraagt het verlies per ha:
per 10% aangetaste kolven
- 4%aan ds-opbrengst
- 5,2%aan VEM-opbrengst
- circa 14 VEM per kg ds
Bij lichte totmatig aangetaste percelen (<10%)zijn
de gevolgen voor opbrengst enkwaliteit van snijmaïs
nog beperkt. De kolfopbrengst daalt echter veel
sterker, namelijk met ruim 8%per10% aangetaste
planten/kolven. Percelen met builenbrand die aanvankelijk bestemd waren voor MKS, CCM enkorrelmaïs kunnen dan ook beter als snijmaïs worden

geoogst. Als builenbrand voorkomt is het daarom
belangrijk tijdig deomvang van deaantasting vastte
stellen door op meerdere, willekeurige plaatsen 100
planten ineen rijtebeoordelen.

Giftigheid
De literatuur met betrekking tot de giftigheid van
builenbrand isniet eenduidig. Vaak wordt gestelddat
de builen enigszins giftig kunnen zijn. Volgens deskundigen vanhetCentraalbureau voor schimmelcultures in Baarn vormt de schimmel, die builenbrand
veroorzaakt, zelf geen toxinen. Op de buil, met name
de rijpere, kunnen echter wel secundaire schimmels
voorkomen zoals Fusarium-, Aspergillus- en Penicillium-soorten. Deze schimmels kunnen soms wel
toxinen vormen. In hetzojuist beschreven onderzoek
zijn twee monsters bestaande uit alleen builen door
de afdeling Toxicologie vande Faculteit voor Diergeneeskunde in Utrecht op toxinen onderzocht. In
geen van beide monsters werden toxinen gevonden.
Door het beperkte aantal builen is het niet uitgesloten dater toch planten zijn geweest waarbij inhet
builweefsel toch toxinen zijn gevormd. Een eventuele
secundaire aantasting kan namelijk erg plaatselijk
zijn. In het algemeen kan gesteld worden datde
kans optoxinen inaangetaste maïs niet grootis.

Samenvatting
In 1992 uitgevoerd onderzoek naar degevolgenvan
builenbrand opopbrengst en kwaliteit toonde aan dat
planten meteen zware kolfaantasting circa 30-40%
in drooggewicht achterbleven bij gezonde planten.
Het drogestofgehalte bleek voor eenbelangrijk deel
te worden bepaald door hetkolfaandeel eninmindere mate door hetdrogestofgehalte van debuilen.Bij
planten met een hoog kolfaandeel kan het drogestofgehalte inabsolute zinwel10-15 %afnemen.Bij
verdroogde gewassen meteenlaag kolfaandeelzal
het drogestofgehalte minder sterk afnemen.
De voederwaarde werd insterke mate bepaald door
zowel de afname van het kolfaandeel als de lage
voederwaarde vande builen. Bij zwaar aangetaste
planten nam devoederwaarde metcirca 20-25 % af.
Bij rijpere, reeds opengebarsten builen washetdrogestofgehalte respectievelijk voederwaarde in het
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algemeen hoger respectievelijk lager danbij minder
rijpe builen.
Op gewasniveau zullen opbrengst- en kwaliteitseffecten kleiner zijn doordat inde meeste gevallen slechts
een deel vandeplanten isaangetast.
Literatuur
Burgstaller, G. Welches Nachteile durch Maisbeulenbrand?
Einfluss des Maisbeulenbrandes auf den Futterwert der Silage
und die Gesundheit van Milchkühen. Mais-DMK 4/77 (1977),
p.26-28.

Cook, R.J. and P.F. Gilbert. Maize: control of stalk rot and
effect of smut and stalk rot on yield of grain and forage crops.
ADAS South Eastern Regional Experiments; Arable Cash
Crops, 1976(1977),p.30.

König, K. Untersuchungen zur Ökologie und Bekämpfung des
Maisbeulenbrandes. Bayerische Landwirtschaftliches Jahrbuch
48(1971), p.696-753.

174

Summary
In 1992the effects ofcommon smut on theyield and
quality ofsilage maize were investigated. Inthe case
of severe cob infections the dryweight ofplants decreased by55%compared with healthy plants.
Dry matter content was strongly determined by a
decrease incobcontent of thetotal drymatter and
only toa limited extent by thedrymatter contentof
the smut tissue. For plants with a high cobcontent,
the drymatter content ofthe whole plant decreased
by 10-15%. Forplants with a lower cob contentthe
decrease was smaller.
The feeding value of infected plants wasstrongly
determined by both a decrease in cobcontentand
the lowfeeding values ofthe smut tissue. For severely infected plants, thefeeding value decreasedby
23%.
During ripening ofthegalls, the dry matter contentof
the smut tissue increased while the feeding value
decreased.
Ona crop level, however, the above mentioned yield
and quality reductions are smaller because only a
part oftheplants isgenerally infected by smut.

Uien
Onderzoek naar een systeem voor geleide bestrijding van
bladvlekkenziekte inzaaiuien
ir.C.LM de Visser, PAGV
Verbetering vande bestrijding vantabakstrips in uien
ing.L Hoekstra,PAGV/SNUiFen D.Hoek, SNUiF

Onderzoek naar een systeem voor geleide bestrijding van
bladvlekkenziekte inzaaiuien
Research onasupervised control system forleafspot disease in onionsgrownfrom seed
ir. C.L.M.deVisser, PAGV

Inleiding
Om opbrengstderving door bladvlekkenziekte in
zaaiuien tevóórkomen, wordt geadviseerd omvanaf
het moment datde rijen elkaar raken omde7 à10
dagen tespuiten. In proeven vandeSNUiF (Anonymus, 1976tot 1987) varieerde de opbrengstderving
van 0 tot 26%, waarbij jaren zonder opbrengstderving geen zeldzaamheid waren.Hoe hoogdeschade
zal zijn hangt afvanhettijdstip waarop deziekte in
het gewas ontstaat enmet welke snelheid deziekte
vervolgens 'uitbreidt. Ditisin sterke mate afhankelijk
van het weer. In veel Amerikaans en Canadees
onderzoek is gebleken dat het micro-klimaat van
grote invloed isophetinfectieproces enopde sporulatie van deschimmel.Hetisdan ookniet verwonderlijk datjuist in deVS en Canada systemen zijn
ontwikkeld dieopbasis van metingen vanhetmicroklimaat in hetgewas hetjuiste tijdstip voor een bespuiting pogen aante geven. In het kader van het
Meerjaren Plan Gewasbescherming laghetvoor de
hand te onderzoeken of met hulp van dergelijke
systemen tot een vermindering van het aantal bespuitingen kanworden gekomen zonder opbrengstverlies. Daartoe zijn twee van deze systemen in
Lelystad indejaren 1988-1992 getest.
Het betreft hier hetsysteem BOTCAST, datgeschikt
is voor het bepalen van het eerste tijdstip van bespuiting, en SIV, dat geschikt is voor elke volgende
bespuiting. BOTCAST bestaat uit twee onderdelen
die aangeven of de omstandigheden vande vorige
nacht gunstig waren voor sporulatie (DINOV) en
infectie (DINFV) (Sutton e.a., 1986). Debeide onderdelen worden gecombineerd ineenziekte-index per
dag die vanaf de opkomst van het gewas wordt
gecumuleerd tot een cumulatieve ziekte-index
(CDSI). Zodra deze CDSI eendrempelwaarde overschrijdt, dient gespoten teworden. HetSlV-systeem
gaat uitsluitend na of sporulatie de vorige nacht is
opgetreden, zet het micro-klimaat om in een spo-

rulatie-index (0-100%) en adviseert een bespuiting
zodra deze index een drempelwaarde heeft overschreden (Lacy en Pontius, 1983). De systemen
maken gebruik vande relatieve luchtvochtigheid,de
temperatuur, de bladnatduur en hetaantal urenmet
neerslag.
Een gedetailleerde beschrijving vandeschimmel,de
ziekte enhetonderzoek naar detoepasbaarheidvan
beide systemen inNederland isin1993 gepubliceerd
in PAGV-verslag nr 159. In dit artikel zal daarom
worden volstaan methetvermelden vandebelangrijkste bevindingen.

Materiaalenmethoden
In develdproeven zijn twee mogelijke drempelwaarden vanBOTCAST (30en40)getest in combinatie
met twee mogelijke drempelwaarden van SIV(40 en
80). In hetgewas isde relatieve luchtvochtigheiden
de bladnatduur gemeten en,alleen in 1992, ook de
temperatuur. In de andere jaren is de temperatuur
op 150 cmgemeten ineen weerhut. Detemperatuur
speelt in BOTCAST enSIVeenondergeschikterol.
In 1991 is de proef bij twee stikstofniveaus (N1en
N2:50 en200 kgNperha) enin1992bijtweezaaitijden (Z1 enZ2: 9en29april) uitgevoerd. Hiervoor
is gekozen omnate gaan in hoeverre een verschillend loofpakket verschillen geeft inhet micro-klimaat
en in de ziekte-ontwikkeling en in hoeverre beide
verschillen aan elkaar gekoppeld zijn en vertaald
worden inde beide systemen. Opinitiatief van een
studieclub in de Schermer (Noord-Holland) ende
provincie Noord-Holland zijn in 1992onder decoördinatie van ATC-SIVAK beide systemen onder
praktijkomstandigheden getest. Hierbij is nagegaan
of de adviezen die gegeven worden op basis van
meting inheteneuiegewas gebruikt kunnen worden
voor advisering in een ander uiegewas waarin niet
gemeten wordt. Bijhetschrijven vanditstuk is in-
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Tabel135. Aantalbespuitingenenopbrengstaangedroogdeuien(ton.ha1)gemiddeldoverdejaren1988-1992.
frequentie
bespuitingen

begintijdstip
bespuiting
geen
sluitenrijen
CDSMO

aantal
bespuitingen

opbrengst

63,8
65,3
67,8

0
7,4
3,2

geen
wekelijks
SIV=80

middels duidelijk dat in 1993op meerdere plaatsen
inhetlanddesystemen zullen wordenbeproefd.

kentevoorkomen. De hoeveelheiddieisontstaan,is
uitgedrukt alshetaantal lesiedagen. Ditisdeoppervlakte onder een curve diehet verloop van deziekte
indetijd weergeeft. Hoe groter dieoppervlakte, hoe
groter deaantasting door deziekte. Decijfers zijnin
tabel 136weergegeven. Hetis duidelijk datin 1990
en 1991 deziekte onder controle is gehouden door
de bespuitingen. In 1992 isdit niet gelukt, maarde
ziekte kwam in dat jaar pastot ontwikkeling nadat
het gewas was gestreken. Het gebruik van geleide
bestrijding op basis van BOTCAST en SIV leidde
dus niet tot een verhoogd risico voor het gewas.
Opvallend is tenslotte datde hogere stikstofgift niet
tot meer ziekteaanleiding gaf.

Resultaten
Uit hetonderzoek isnaar voren gekomendat vande
geteste drempelwaarden de CDSI-waarde 40(BOTCAST) en de SlV-waarde 80 goed voldeden. De
combinatie van beide systemen bespaarde in de
jaren 1988-1992 gemiddeld 57% van het aantal
bespuitingen zonder verlies van opbrengst (tabel
135). Devariatie tussen dejaren indebesparing van
het aantal bespuitingen wasgroot. In 1989 werd in
het geheel niet gespoten, terwijl in 1991 slechtséén
bespuiting werd bespaard. In geen van de onderzochte jaren wassprake vaneenopbrengstderving
als gevolg vanhet hanteren vande geleide bestrijding. Gemiddeld werd zelfs een iets hogere opbrengst verkregen (3,8%).Een goedeverklaring hiervoor ligt niet voor dehand. Opvallend isookde geringe opbrengstderving vanonbehandeld (2,3%)ten
opzichte vaneenwekelijks spuitschema. De reden
hiervoor is dat de schimmel pas schadelijk wordt
wanneer de bladeren vervroegd gaan afsterven.De
bladvlekken zelf doen slechts weinig schade, maar
wanneer de bladvlekken gaan uitgroeien kaneen
grote hoeveelheid blad, en dus produktiecapaciteit,
verloren gaan. Hoewel delesies geen schade doen,
is het daarom toch van belang zoveel mogelijk vlek-

De praktijktest die in1992isuitgevoerd,wees uit dat
het advies datgebaseerd was opdemeting vanhet
micro-klimaat in één gewas gebruikt kon worden
voor andere uiegewassen. In 10 vande 11 onderzochte gewassen (intotaal) nam deziekte indezelfde mate enophetzelfde moment toe. In slechtséén
gewas week de ziekte-ontwikkeling af. Ditwas een
gewas op eensterk afwijkende grondsoort voor de
regio in kwestie, met een zeer zwaar loofpakket.
Blijkbaar moet bij een regio-advies het loofpakket
van een gewas waarvoor deteler gebruik wil maken
van dit advies, enigszins vergelijkbaar zijn met het
loofpakket van hetgewaswaarin gemetenwordt.
In het kader vanditonderzoek isnagegaan ofBOT-

Tabel136. Aantallesiedagenin 1990,1991en1992.
begintijdstip

frequentie

bespuitingen

bespuitingen

geen
sluitenrijen
CDSMO
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geen
wekelijks
SIV=80

1990

2204
608
816

1991

1992

N1

N2

Z1

Z2

3238
420
459

3578
326
465

7430
6861
5213

7611
5766
7869

CAST of SIV vereenvoudigd en/of verbeterd kunnen
worden. De gegevens wijzen er op dat BOTCAST
verbeterd kanworden door indit model hetsubmodel DINOV,datdesporulatie voorspelt,tevervangen
door de SIV, dat eveneens de sporulatie voorspelt.
Wat betreft SIV is nagegaan of de meting van de
relatieve luchtvochtigheid inplaats vaninhetgewas
ook ineenweerhut gemeten kanworden. Deberekeningen lieten zien datindatgeval meer adviezen
gegevenzoudenworden.
In verband meteen mogelijke praktijktoepassingvan
het systeem is nagegaan welke kosten hiermee
maximaal gepaard mogen gaan. Uitgaande van een
perceelsgrootte van 4 ha, ƒ 67,- kosten voor een
bespuiting, een aantal bespuitingen van 7 eneen
besparing van 50%, kan berekend worden datper
perceelƒ938,-wordt bespaard.
Bij toepassing van 2kgmiddel perbespuiting per ha
komtditneer op een besparing van28kg middel per
perceel. Wanneer bijvoorbeeld 20 telers gebruik
zouden maken van een regio-advies, magde toepassing van het systeem op jaarbasis voor deze
groep maximaal ƒ 18.000,- kosten. Verwacht mag
worden datde kosten vandeapparatuur hetonmogelijk makendat de toepassing van het systeem voor
slechts één bedrijf rendabel kan zijn. Wellicht dat
toepassing als regio-advies wel rendabel zal blijken
te zijn.

Conclusie
Geleide bestrijding van bladvlekkenziekte waarbij
adviezen worden gebaseerd op metingen vanhet
micro-klimaat in het gewas, leidt tot eenvermindering van het aantal bespuitingen ten opzichte van
een wekelijks spuitschema van ongeveer 50%.Dit is
gerealiseerd zonder opbrengstderving. Toepassing
van hetsysteem alseen regio-advies lijkt mogelijk,
maar moet nog verder worden onderzocht.

Samenvatting
In deperiode 1988-1992 iste Lelystad nagegaanof
twee modellen voor geleide bestrijding vanbladvlekkenziekte inzaaiuien onder Nederlandse omstandigheden toepasbaar zijn. De modellen, die gebruik
maken van meting vanhet micro-klimaat in het gewas, bleken in combinatie toegepast, het aantal
bespuitingen metde helft te reduceren zonder opbrengstderving. Gezien de kosten ende batenvan
eendergelijk systeem zaltoepassing alsregio-advies
nader onderzocht moetenworden.
Literatuur
Anonymus, 1976-1987. Jaarverslagen SNUiF, Middelharnis/Colijnsplaat.

Lacy, M.L. en G.A. Pontius. Prediction of weather-mediated
release of conidia of Botrytis squamosa from onion leaves in
thefield. Phytopathology, 73 (1983),p.670-676.

Sutton, J.C., T.D.W. James en P.M. Rowell. BOTCAST:A forecasting system to time the initial fungicide spray for managing
Botrytis leaf blight of onions. Agriculture, Ecosystems andEnvironment, 18(1986),p. 123-143.

Summary
Between 1988 and 1992 the applicability was
examined under Dutch conditions of two modelsfor
the supervised control ofleafspot disease inonions
grown from seed. These models are based on
measurements of the micro-climate in the onion
crop.Applied in combination, themodels reduced the
number ofspraysby50% without reducing theyield.
In view oftheprobable costs and profits of thismethod of supervised control, its use as a regional
warningsystem should be examined.
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Verbetering vandebestrijding vantabakstrips inuien
Improvement of thrips control in onions
ing. L.Hoekstra,PAGV/SNUiFen D.Hoek, SNUiF

Inleiding
Bij warm weer kantabakstrips (Thrips tabaci Lind.)
veel schade aan een uiengewas toebrengen. De
levenscyclus neemt bij een gemiddelde etmaaltemperatuur van 15°C circa 65 dagen in beslag. Bij
20°C duurt dezelfde cyclus nogmaar 27 dagenen
bij 25°C zelfs maar 17dagen. Larven komen bij de
genoemde temperaturen respectievelijk na24,10en
6 dagentevoorschijn uithet ei.
Zowel de larven als de volwassen trips zuigen de
celinhoud leeg van de buitenste cellagen vanhet
blad. Delege cellen vullen zich metlucht, waardoor
grijs-zilverachtige vlekjes gevormd worden. De schade door trips hangt behalve vande populatiedichtheid af van het tijdstip van aantasting en vande
omstandigheden.Bij planten met watertekort kan een
grotere schade worden verwacht danbijplantendie
over voldoende vochtbeschikken.
Tripsen zijn 1-2mmlange insekten diezich voornamelijk bevinden tussen de bladeren in het hartvan
de plant en op plaatsen waar het blad is geknikt.
Trips kanoverwinteren op onkruiden, op bladresten
enindegrond.
Wanneer dit insekt massaal voorkomt, wordt geadviseerd eenbespuiting uitte voeren endeze zonodig
te herhalen. Omdat de insekten zich meestal bevindenopminofmeer moeilijk bereikbare plaatsen
object

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
K.
L
M.
N.

werkzamestof
parathion
mevinfos
diazinon
acetaat
omethoaat
Cypermethrin
deitamethrin
permethrin
esfenvaleraat
chloorpyrifos
teflubenzuron
onbehandeld

concentratie
250 g/l
145 g/l
180 g/l

Werkwijze
In 1989zijn inpraktijkpercelen inOostelijk Flevoland,
Noord-Holland en Zuidwest-Nederland veldproeven
aangelegd omeenaantal insekticiden tevergelijken.
In 1990 iseen aantal insekticiden nogmaals getoetst
in Zuidwest-Nederland in eenveldproef. Zodra zuigschade inhetgewas waargenomen is,is hetgewas
gespoten metdevolgende insekticiden (zieonder).
De bespuitingen zijn uitgevoerd met600 liter spuitvloeistof perha.Afhankelijk vanhet herstel van de
populatie van detrips isdebehandeling herhaald. In
1989 zijn deproeven slechts éénmaal gespoten. In
1990 isindeproef twee maal gespoten met een
merknaam
Parathion
Phosdrin
Basudine

80%
565 g/l
100g/l
25 g/l

25%
25 g/l
480 g/l
150g/l

) =Ditmiddelheeftgeentoelatingvoordeze toepassing.
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moet met minimaal 400 liter water per ha worden
gespoten. Daarnaast moet voor een goed bestrijdingseffect met de voorkeur gegeven worden aan
een bespuiting inde avonduren.
Gezien hetstreven omhetaantal bespuitingen in de
landbouw te verminderen, zoals vastgelegd inhet
meerjarenplan gewasbescherming, is het meerdan
voorheen nodig debestrijding vantrips toteen minimum te beperken. In dit kader dienen de vragen
beantwoord te worden in welke gevallen bestrijding
nodig isen,zojamet welk middelenopwelk tijdstip
gespoten dient te worden.

Cymbush
Decis
Ambush

doseringperha
1,5 1
1,0 1
2,0 1
1,0 kg
1,0 1
0,3 1
0,3 1
0,2 1
0,2 1
1,0 1
0,5 1

uitvoering
89/90
1989
1989
89/90
89/90
89/90
89/90
89/90
89/90
1989
1989

Tabel137. Overzichtvandewaargenomen zuigschadeinzaaiuienenderelatieveopbrengst. ProefzaaiuienZuidwest-Nederland1989.
object

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
K.
L.
M.
N.

waarderingzuigschade

relatieveopbrengst

zwaar
zeerzwaar
zwaar
licht
licht
zeerlicht
zeer licht
licht
licht
matig
zeerzwaar
zeerzwaar

109
107
121
110
110
105
104
110
114
106
106
100
20

LSD(p<0.05)

interval van drieweken.

Resultaten
In beide onderzoeksjaren zijn voornamelijk waarderingscijfers gegeven voor demate waarin hetgewas
is aangetast door detrips. Deze zijn reeds opgenomen indejaarverslagen vandeSNUiF en ROC's.
Concluderend kanhet volgende gesteld worden: In
beide onderzoeksjaren heeft zich inde onbehandelde velden een behoorlijke trips-populatie opgebouwd.
Een behandeling met synthetische pyrethroïden
zoals Cypermethrin, deltamethrin enpermethrinwaren effectiever voor de bestrijding vantrips dan de
standaardbespuiting met parathion. Indeveldenmet
een dergelijke behandeling werd geen of weinig
zuigschade geconstateerd.
In 1989 isvandeproef inZuidwest-Nederland naast
de standwaardering ook een opbrengstbepaling
uitgevoerd. Een overzicht van deresultaten is weergegeven in tabel 137.De opbrengst is in relatieve
cijfers weergegeven waarbij onbehandeld op 100is
gesteld.
Op basis van de resultaten zijn geen significante
verschillen in opbrengstniveaus tussen de behandelingen aante tonen. De mate vanzuigschade van
trips lijkt geen effect tehebben op de opbrengst.

Discussie
De doelstelling waarmee dit project is gestart is
slechts gedeeltelijk beantwoord. Naast een middelenproef zouookgekeken worden naar hettijdstipvan
toedienen vande insekticiden en in welke gevallen
bestrijding nodig is, met andere woorden watde
relatie is tussen de geconstateerde zuigschade en
de opbrengst. Uitde resultaten vanéénveldproef is
geen verband tussen zuigschade en opbrengst gevonden.
Het beoogde onderzoek isslechts gedeeltelijk uitgevoerd doordat het totale onderzoeksprogramma tijdens de uitvoering van het project ingekrompen
moest worden.Bijeen heroverweging van het gehele
onderzoeksprogramma heeft hetproject metbetrekking totdetrips een lagere prioriteit gekregen. Wanneer de toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen nogverder aangescherpt moeten wordendan
zou het beoogde onderzoek voor de tripsbestrijding
weer opgepakt kunnen worden.

Samenvatting
In eenaantal veldproeven in 1989 en 1990iseen
aantal insekticiden beproefd op de werking tegen
tabakstrips inzaaiuien. Eén àtwee bespuitingenmet
synthetische pyrethroïden zoals Cypermethrin, deltamethrin en permethrin in 600 liter water leiden tot
minder zuigschade in het gewas dande standaard
behandeling metparathion. Er is geen opbrengstre-
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ductie aangetoond inrelatietotdezuigschade.
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Summary
Inanumber offield trialsin 1989 and 1990, research
was carried out into theeffectofseveral insecticides
on thrips in onions grown for seed. One totwo
sprays with synthetic pyrethroids such as Cypermethrin, deltamethrin and permethrin in600I waterresulted in less suction damage to the crop thanthe
standard treatment with parathion. No reduction in
yield wasshowninrelation tothe suctiondamage.

Overige onderwerpen
Losmaken van storende lagen in zavelgronden in de Noordoostpolder
ing. G.vanSoesbergen, StaringCentrum-DLO, ing.J.Alblas. PAGV,
A.H.J.Ropsening.C.A.M. Schouten,ROCDe Waag
Onderbladbespuitingconsumptie-àardappelen in 1989, 1990en 1991
A.H.J.Rops,ROCDeKandelaar, ing.E.Th.J. Schouten,ROCprof. dr.
J.M. vanBemmelenhoeve, ing. H.W.G. Floot, ROC Kollumerwaard
ening.P.MJ.M. Geelen,ROC Vredepeel
Rhizomanie-onderzoek 1990-1993
ir.L.W.Ebbers, PAGV
Dewaardplantgeschiktheid vangroenbemestingsgewassen voor het
Noordelijk worteiknobbelaaltje
ir.J.G.Lamers,PAGVening.Js. Roosjen, HLB
Teeltfrequentie-effecten bijerwten,veldbonen,bruinebonen,
snijmaïs,vlas en zaaiuien
ing. Th.Huiskamp enir. J.G.Lamers, PAGV

Losmaken vanstorende lagen van zavelgronden indeNoordoostpolder
Loosening disturbing layers inlightclaysoilsinthe Noordoostpolder
ing. G.van Soesbergen, Staring Centrum-DLO, ing.J.Albias, PAGV, A.H.J. Rops, ROC DeWaagen ing.
C.A.M. Schouten, ROC De Waag

Inleiding
In het noordwestelijk deel vande Noordoostpolder
komt eengroot, vrijwel aaneengesloten gebiedmet
lichte zavelgronden voor. De profielen van deze
gronden kenmerken zich door de aanwezigheidvan
storende lagen tot 100 à 120cm diepte. Vooraldirect onder de bouwvoor bestaat deze uit schelprijk
kleihoudend zeer fijn zand endunne klei- enzandlaagjes (sloef). Dit leidde, onder invloed vansteeds
zwaardere werktuigen enintensivering van hetbouwplan metveel rooigewassen als peen, bloembollen,
lelies, witlof, aardappelen, suikerbieten endergelijke,
tot problemen metde bodemstructuur en ontwatering. De effecten hiervan zijn daterindewinter vaak
wateroverlast enindezomer verdroging optreedt.Dit
resulteert in een stagnerende beworteling vande
gewassen met negatieve gevolgen voor zowel de
produktkwaliteit alsdegewasopbrengst.
Om voor deze problemen een oplossing tezoekenis
door hetRegionaal Onderzoek Centrum De Waagte
Creil reeds vanaf 1984 in samenwerking methet
toenmalig ICW enStiboka (nuStaring Centrum-DLO)
enhetPAGV een onderzoek verricht opDe Waag.

Doel van hetonderzoek
Het doel vanditonderzoek was om het effect vastte
stellen vanhetlosmaken c.q.breken van destorende laag direct onder debouwvoor, alsmede het tussendraineren opde lucht- enwaterhuishoudingvan
de grond endegroei enproduktie vande gewassen.

namelijk acht envier meter. Dwars over.deze drains
is een aantal verschillende grondbehandelingen
uitgevoerd.
Deze grondbehandelingen waren:
A. aanleggen van geultjes (0,10 bij 0,05 meter)
gevuld mettuinturf direct onder debouwvoorom
de 0,40 meter;
B. losmaken met brede woelers (0,20meter) aan
de ploeg,woeldiepte totcirca 0,35meter;
C diepwoelen totcirca 0,65 meter;
O. onbehandeld.
Op dit proefperceel is vanaf 1985tot en met1991
ieder jaar één gewas geteeld. Achtereenvolgend
waren datdegewassen: suikerbieten - tulpen -zaaiuien - pootaardappelen - witlof - wintertarwe en tulpen.

Resultatenvan hetonderzoek
Tijdens het zeven jaar durend onderzoek zijn door
het Staring Centrum-DLO, het PAGV en ROC De
Waag aan verschillende onderdelen waarnemingen
uitgevoerd. Over de resultaten hiervan kanper onderdeel hetvolgende worden opgemerkt:

Bodemvruchtbaarheid
Uit deanalyse van hetgrondmonsteronderzoek in de
bouwvoor datvóór deaanleg van deproef (1983)en
erna (1986) is uitgevoerd, blijkt een verrijking met
koolzure kalk en een verschraling vandeorganische
stof en MgO-NaCI getaltezijn opgetreden.

Proefopzet enuitvoering

Grondwaterstand

Het onderzoek is uitgevoerd op een proefperceel
waarbij een gedeelte is tussengedraineerd op vier
meter. Hierdoor ontstonden twee drainafstanden

De grondwaterstanden werden door de uitgevoerde
grondbehandelingen maar in geringe mate beïnvloed. Ophetonbehandelde object met 8meter
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Tabel138. Relatieve gewasopbrengsteninde onderzoek]aren.
1985

1986

1987

1988

1989

1990

4m.

8m.

4m.

8m.

4m.

8m.

4m.

8m. 4 m.

8m.

4m.

8m.

A
B
C
0

106
105
108
106

103
99
104
100

124
116
120
120

119
95
114
100

122
106
124
114

119
94
119
100

90
90
91
90

93 94
94 92
93 86
100 101

99
105
101
100

111
107
105
106

103
100
103
100

gem.

106

102

120

108

90

95 93

101

107 102

object

gewas
100=

s.bieten
(suiker)
9630

107 117

tulpen
(tot.gew.)
16.670

z.uien
(opbr.)
38.100

drainafstand werd bij veel neerslag in eenkorte tijd
een hogere grondwaterstand gemeten als gevolg van
de geringe waterberging. Bijdeze drainafstand werden indewinter soms grondwaterstanden aangetroffen totdicht onder debouwvoor. Bijdedaarop aangepaste drainafstand (vier meter) bleef degrondwaterstand 0,10tot 0,30 meter lager en daalde weer
sneller. Het positieve effect van nauwer draineren
voorkwam dat de grondwaterstand hoog kon oplopen.
Er kwamen bij alle objecten grote verschillen in
vochtgehalte voor tussen debodemlagen alsgevolg
van de gelaagdheid en de aanwezigheid vande
slecht doorlatende detritus-laag (verslagen veen) op
0,80 -0,90 meter beneden het maaiveld.

Indringingsweerstand
Metingen metde penetrograaf in 1984en 1985 tonen aandat in het eerste jaar eengrote vermindering vandeindringingsweerstand nadediepe grondbehandelingen is bereikt. Door woelen is op0,40
meter diepte de weerstand van 2,8 MPateruggebracht totminder dan 1,0 MPa. Naenkele jaren was
de indringingsweerstand echter weer op het niveau
van 'onbehandeld'.

paard.
(28/55)
36.000

witlof
(<3 cm)
32.000

w.tarwe
(opbr.)
9630

1991
4m.
8m.
105
111
106
117

110

130
104
118
100

113

tulpen
(tot.gew)
23.500

veldjes met acht als vier meter drainafstand het
geval. Deze verschillen in diepte van beworteling
waren enkele jaren na de grondbehandelingen vrijwel niet meer waar tenemen.
Hoe de verschillen in bewortelingsdiepte waren tussen het diepwoelen enhetonbehandeld object in het
eerste jaar van onderzoek (1985) isweergegeven in
figuur 15. Hieruit blijkt dat de beworteling vande
suikerbieten positief wordt beïnvloed door degrondbehandeling 'diepwoelen'.

Opbrengsten
De resultaten van degewasopbrengstbepalingendie
van 1985tot en met 1991 zijn uitgevoerd, zijn vermeld intabel 138.
Deze relatieve cijfers geven de verhoudingen weer
tussen deuitgevoerde grondbehandelingen en de
drainafstanden.

Bewortelinggewassen

Het tussendraineren op4 meter heeft, metuitzondering van1988, steeds eenpositief effect opde gewasopbrengst gehad (ziein tabel bij het onbehandelde object). Perobject (grondbehandelingen) was
het tussendraineren deeerste driejaar positief opde
opbrengst met daarna zeer wisselende resultaten.

De beworteling van de gewassen ging vooral het
eerste jaar toteen diepte waarop de grondbehandeling wasuitgevoerd. Dit betreft de toename van de
bewortelingsdiepte in de grondbehandelingen A, B
en Cten opzichte van object O. Dit was zowel opde

Bij de grondbehandelingen perdrainafstand hebben
object A (tuinturf) enobject C(diepwoelen) deeerste
jaren een positief effect gehad opdegewasopbrengsten. In de jaren daarna loopt de opbrengst terug
naar het produktieniveau van 'onbehandeld'.
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Figuur 15. Bewortelingvandesuikerbieten inheteerstejaar.
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Conclusie
Dit onderzoek heeft aangetoond dat met het losmaken c.q. breken van de storende laag direct onder de
bouwvoor een tijdelijke verbetering kan worden verkregen van zowel de lucht- en waterhuishouding van
de grond als de fysieke gewasopbrengsten. De uitgevoerde grondbehandelingen zullen echter als gevolg van de gelaagdheid van het profiel en de aanwezigheid van de detritus-laag op 0,80 - 0,90 meter
beneden het maaiveld geen oplossing kunnen bieden voor de langere termijn. Tussendrainage heeft
de aan- en afvoer van het water in de grond vergroot.

Aanbeveling en vervolgonderzoek
Om de waterhuishouding van deze lichte zavelgronden te verbeteren, is na onderzoek van het Staring
Centrum-DLO voorgesteld om een meer ingrijpende
bodemtechnische behandeling uit te voeren. Dit
houdt in dat de detritus-laag met de gelaagde ondergrond zou moeten worden gemengd. Hierbij zou de
bouwvoor in tact moeten blijven.
Deze aanbeveling heeft ertoe geleid dat in 1992
enkele diepe grondbehandelingen'met een spitfrees,
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hydraulische graafmachine en mengploeg in een
proef op ROC De Waag zijn uitgevoerd. De komendejaren zullen de bodemomstandigheden en de teelt
van de verschillende gewassen op deze grondbehandelingen worden gevolgd.
Literatuur
Rops, A.H.J. Landbouwkundig Onderzoek in Flevoland en
Noord-Holland 1985, p. 66-69; 1986,p. 69-75; 1987, p. 47-50;
1990, p. 119-123

Summary
In the north-west of the Noordoostpolder, there is an
extensive area with light clay soils. The profiles are
characterized by thepresence ofdisturbing layers as
far as the drainage pipes. The experiment demonstrated that loosening orbreaking up the sub-soil can
lead to a temporary improvement of both the permeability of the soil and the physical yield of the crops.
Thesoil treatments that were carried out cannotoffer
a long-term solution, however, as a result of the
profile and the presence of the detritus layer 80-90
cms below ground level. Drainage in between will
partially contribute to a long-term improvement of the
supply and discharge of the water.

Onderbladbespuiting consumptie-aardappelen in 1989, 1990
en 1991
Underleafapplication ofherbicides in warepotatoes
A.H.J. Rops, ROCDe Kandelaar, ing.E.Th.J. Schouten, ROCProf.Dr.J.M. Van Bemmelenhoeve,ing.
H.W.G. Floot, ROC Kollumerwaard en P.M.T.M.Geelen, ROC Vredepeel

Inleiding
Sinds vele jaren wordt het onkruid in aardappelen
vooral met bodemherbiciden bestreden. Deze middelen hebben echter ook nadelen. Bodemherbiciden
werken alleen optimaal bij toepassing op vochtige,
bezakte grond. Demeeste van.deze middelen werken bovendien minder goed, of niet, op gekiemd
onkruid. Bijdroogte isdewerking vaak veel minder
enworden sommige onkruiden slecht bestreden.

Wanneer metname deze toepassing voor opkomst
onvoldoende heeft gewerkt en ernaopkomst tochte
veel onkruid verschijnt, is er behoefte aan andere
bestrijdingsmethoden.
Bij droog weer biedt mechanische onkruidbestrijding
mogelijkheden; onder te natte omstandigheden zal
een chemische bestrijding nodig zijn.
In het onderzoek werd eenaantal middelen bij een
onderbladbespuiting beproefd, diemogelijk een goede onkruiddoding bewerkstelligen engeen gewas-

Tabel139. Algemeneproefveldgegevens vandeverschillendeROC's.

v.Bemmelenhoeve
1989
1990
grondsoort
%afslibb.
% org. st.
rasaard.
voorvrucht
pootdatum
uitv.besp.
doodsp.
oogst

zavel

20
2.1
Bintje
w.tarwe
4 mei
16juni
8sept.
28sept.

zavel
33
2,6
Bintje
w.tarwe
12apr.
21juni
3 sept.
26sept.

1991

ROC(proefboerderij)
Kandelaar
Kollumerwaard
1989
1990
1990

zavel
18
2,1
Bintje
grasz.
16apr.
14juni
6sept.
9okt.

Tabel140. Mie delenendoseringenopverschillendeROC'

1989

Vredepeel
1990

1991

klei

zavel

zavel

zand

zand

zand

56
3,7

17
2,1

35
3,7

-

3,6

-

-

Bintje
bonen
10 apr.
25juni

Bintje
z.tarwe
5 mei
23juni
16aug
5sept.

Bintje
w.tarwe
12 apr.
15juni
19juli
28 aug.

Bintje
maïs
5 mei
20juni

Bintje
w.tarwe
17 apr.
18 juni

Bintje
w.tarwe
10 apr.
15 juni

-

-

-

-

17 sept

28sept.

5sept.

20sept.

s.
dosering(liter perha)

object

werkzamestof

merknaam

BEM

KL

KW

VP

A
B
C
D

metribuzin
dinoterb
DNOCinolie
glufosinaat/
ammonium
MCPA
MCPP
paraquat
onbehandeld

Sencor
Herbogil

0,25

0,25

0,25

0,25

6
4,<\

5
4,4

5
7,5

6
4,4

Finale

4
4
4
3

3
1,5
1,5
3

4
2
2

4
4
4
3

-

-

E
F
G
0

Gramoxone

-

-

Dezemiddelenzijnniettoegelatenvooronderbladbespuiting inaardappelen.
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schade aandeaardappelen zouden aanrichten.

tabel 141)

Opbrengsten

Proefopzet enuitvoering
Het onderzoek is indejaren 1989 tot enmet 1991
uitgevoerd opvier ROC's. Door omstandighedenkon
de proef niet ieder jaar op alle ROC's worden aangelegd of konden niet steeds betrouwbare gegevens
worden verzameld. Van dejaren waarin betrouwbare
resultaten zijn verkregen, zijn deze per ROCindit
verslag opgenomen.
Een aantal algemene gegevens betreffende de percelen opde ROC's isweergegeven intabel 139.
In tabel 140isper ROC een overzicht gegevenvan
de middelen endegebruikte doseringen.

In de meeste jaren werden op de verschillende
proefvelden de opbrengsten bepaald. Naast de totale
opbrengst werd veelal ookde maatsortering vastgesteld. De verschillen diehierin voorkwamen, kwamen
ook tot uitdrukking indetotaalopbrengst (fijnere partij
lagere opbrengst; grovere partij hogere opbrengst).
Daarom wordt intabel 142volstaan met een weergave vandetotaalopbrengst.

Bespreking resultaten
Op de niet toegelaten toepassingen van DNOC +
olie en MCPP wordt niet ingegaan; de resultaten
hiervan zijn vermeld indetabellen.
Gemiddeld over alle proeven waren de verschillen
beperkt van omvang; tussen de proeven en jaren
varieerden deopbrengsten aanzienlijk.

Resultaten
Onkruidbestrijding
In een aantal proeven werd hetonkruidbestrijdingsresultaat van debehandelingen beoordeeld. Het resultaat werd uitgedrukt ineenwaarderingscijfer(zie

VanBemmelenhoeve
Gemiddeld over de drie onderzoeksjaren werdende

Tabel141 . Resultaatvandeonkruidbestrijding perobjectopROCv. Bemmelenhoeveen

OeKandelaar.

waarderingscijfer voo deonkruidbestrijding 3)

object

A
B
C
D
E
F
G
0

merknaam
Sencor
Herbogil
DNOC+olie
Finale
MCPA
MCPP
Gramoxone
onbehandeld

1989
3juli

v.Bemmelenhoeve1'
1990
17juli

1991
25juli

2
3,5
6
4,5
5
1

Dezemiddelenzijnniettoegelatenvooronderbladbespuiting inaardappelen.

' Hetonkruidbestandbevattevoornamelijkzwaluwtong,ganzevoetachtigen,perzikkruid,varkensgrasenmuur.
Deonkruidbezettingwasvrijgering.Plaatselijkkwamwatmuur,melkdistelenkruiskruidvoor.
3
' 8=goedeonkruidbestrijding 0=slechteonkruidbestrijding.
2)

186

DeKandelaar2'
1990
21 aug.

Tabel142. Relatievetotaalopbrengstperjaarperobjectopdeverschillende ROC'sindejaren 1989,1990en 1991.

ob- merknaam
ject
A
B
C
D
E
F
G
O

Sencor
Herbogil
DNOC+ olie*
Finale
MCPA
MCPP"
Gramoxone
onbehandeld

100
11

1)

BEM
1989

102
96
106
103
98
95

49,9

1990

1991

100
101
98
102
98
93
100
109

98
102

45,5

99
105
110
99
87
48,2

relatieveopbrengstperha
KL
KW
1990
1989
1990

103
99
103
98
96
100
101
98
58,5

96
102

100
101
100
99
98

102
99
102
96
103

102
50,7

49,0

VP
1989

101
100
104
96
97
101

71,0

1990

1991

102
95
98
101
103
97
101
104

97
100
106
100

52,7

gemiddeld

losga
92
104

99
100
100
102
101

98
98
100.

68,1

Omdat grote hoeveelheden onkruid bij sommige onbehandelde percelen voor opbrengstderving heeft gezorgd, is hetproefgemiddelde
op 100gesteldinplaatsvandeonbehandeldeobjecten.

de aanwezige onkruiden zwaluwtong, ganzevoetachtigen, perzikkruid en nachtschade redelijk tot goed
bestreden door een onderbladbespuiting met het
middel Sencor. Deschade dieaanhetgewas werd
veroorzaakt,was teverwaarlozen.
Een matige bestrijding vande onkruiden gaven de
middelen MCPA en Gramoxone. Soms brachten
deze toepassingen schade toe aan het gewas.
Het onkruidbestrijdingsresultaat van de middelen
Herbogil en Finale wasgemiddeld onvoldoende terwijl soms ook nog schade aan het gewas moest
worden vastgesteld. In gevallen,datschade aanhet
gewas werd geconstateerd, werd soms een negatieve invloed op de opbrengst van consumptie-aardappelen geconstateerd.

DeKandelaar
Op De Kandelaar waren in hetene onderzoeksjaar
de bestrijdingsresultaten met een onderbladbespuiting op de in geringe mate aanwezige onkruiden
muur, melkdistel enkruiskruid redelijk totgoed bij de
toepassingen van Sencor en MCPA. De overige
middelen gaven een iets geringer resultaat tezien.
De schade aan hetgewas alsgevolg van debespuitingen was minimaal en de knolopbrengst werd
slechts in geringe mate door de toepassing beïnvloed.

Kollumerwaard
De ingeringe mate aanwezige onkruiden indevorm
van perzikkruid, koolzaad, kleetkruid en kamille
werden bij alle toepassingen ineenpootgoedgewas
redelijk tot goed bestreden. De schade aanhet45
tot 50cmlange gewas indevorm vanenkele geelkleurige bladeren kwam éénkeer voor bijhetmiddel
Finale.
De opbrengst werd bijde middelen Sencor enGramoxone iets negatief beïnvloed. Bij de overige toepassingen was de opbrengstderving minimaal. De
maatverdeling vande bespoten objecten wasin het
algemeen iets fijner.

Vredepeei
Op de zandgrond vanditROC was de onkruidbestrijding van voornamelijk melde, perzikkruid en nachtschade gemiddeld redelijk totgoed. Debespuitingen
leidden meestal tot een reactie vanhet gewas.De
middelen Gramoxone enHerbogil gaven soms stengelbeschadiging ende toepassingen met Finale en
Gramoxone vertoonden weleens enige bladverkleuring.
De invloed van debespuitingen opde opbrengstvan
de aardappelen wasinde onderzoeksjaren nieterg
groot. Bijde middelen Herbogil en Gramoxonewas
de opbrengstderving gemiddeld iets hoger dan bij de
overige toegepaste middelen. Dit kwam vooral tot
uitdrukking ineen fijnere sortering.
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Conclusies
Het onderzoek over de mogelijkheden vaneen onderbladbespuiting in aardappelen op vier ROC's
heeft geleid tot de volgende conclusies:

Zavel-enkleigronden
- Op deze gronden hebben de middelen Sencor,
MCPA en Gramoxone een redelijk tot goed onkruidbestrijdingsresultaat gegeven.
- Met de toepassingen MCPA en Gramoxone kan
soms schade aanhet gewas waargenomen worden.
- Detotaalopbrengst kandoor de middelen Sencor
en Gramoxone in beperkte mate ongunstig beinvloed worden.

de onkruiddoding engeen opbrengstderving zouden
geven.
Uit dit onderzoek is gebleken dateenonderbladbespuiting met0,25liter Sencor, 4 liter MCPA of3 liter
Gramoxone goed mogelijk is.Metdeze middelen is
het risico klein dater gewasschade optreedt en dat
de knolopbrengst nadelig wordt beïnvloed.
In pootgoed zijn metdeze middelen de risico'svan
gewasschade enopbrengstderving iets groter danin
consumptie-aardappelen.
Literatuur
Floot, W.H.G. Proefverslag voor deklei-akkerbouw in GroningenenFriesland 1989, p.36-37.

Floot, W.H.G. Proefverslag voor deklei-akkerbouw in Groningenen Friesland 1990,p.53-53.

Zandgrond
- Op deze grond hebben alle bespuitingen gemiddeld eenredelijk tot goed onkruidbestrijdingsresultaat gegeven.
- De bespuitingen laten bijna altijd een gewasreactie
zien.
- Demiddelen Herbogil enGramoxone kunneneen
geringe opbrengstderving veroorzaken.
Een onderbladbespuiting in consumptie-aardappelen
met 0,25 liter Sencor, 4 liter MCPA of 3 liter Gramoxone kan een goede onkruidbestrijding geven
zonder dat het gewas teveel wordt beschadigd en
een noemenswaardige opbrengstderving zal optreden. In pootgoed ishetrisico van eengewasschade
en een opbrengstderving iets groter dan inconsumptie-aardappelen.
Met de overige onderzochte middelen Herbogil en
Finale ishetrisico groter dat ereen gewasschadeen
een opbrengstderving optreedt dan met de eerder
genoemde middelen.

Samenvatting
Op de ROC's DeKandelaar, Prof.Dr.J.M. VanBemmelenhoeve, Kollumerwaard en Vredepeel is inde
jaren 1989,1990 en1991 gezocht naar middelendie
bij een onderbladbespuiting inaardappelen een goe-
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Hindriks, K., Rops, A.H.J. Landbouwkundig Onderzoek 1990,p.
171-177.

Hindriks,K.LandbouwkundigOnderzoek 1990, p.146-148.

Geelen, P.M.T.M., Rotteveel, A.J.W. Van onderzoek naar
voorlichting 1990, p.62-64en68-70.

Geelen, P.M.T.M. Vanonderzoek naar voorlichting 1991, p. 7274.

Summary
From 1989-1991trials were carried outatthe Regional Research Centres De Kandelaar, Prot. Dr. J.M.
van Bemmelenhoeve, Kollumerwaard and Vredepeel
to test herbicides which, when applied underleaf,
result ina high reduction of weeds in ware potatoes
without having a negative effect on the tuber yield.
The trials showed that it is possible to use0.25I
Sencor, 4 I MCPA or3 I Gramoxone inanunderleaf
application toachieve ahigh level ofweed control.
Withthese herbicides, the risk ofcrop damage islow
and they have no negative effect on the tuberyield.
If this underleaf application ofherbicides is usedin
seed potatoes, therisk ofcrop damage andthe loss
of tuberyields is higher.

Rhizomanie-onderzoek 1990 -1993
Perceelsbemonstering en schaderelatie
Rhizomania research 1990-1993; soil sampling and the level of damage
ir. L.W. Ebbers, PAGV

Inleiding
Het BNYV-virus, de veroorzaker van rhizomanie bij
suikerbieten, wordt overgebracht door de in de grond
tot 15 jaar persistente schimmel Polymyxa betae
Keskin. Voor de praktijk zijn er geen mogelijkheden
om de ziekte te bestrijden. Tijdelijke verbetering
wordt soms verkregen door diepploegen. Verder
gelden vroege zaai, een goede structuur en goede
ontwatering als mogelijkheden om de schade te
beperken. Grondontsmetten heeft geen zin vanwege
de hoge reproduktiesnelheid van de schimmel. Bedrijfshygiëne blijft van belang om de snelheid van
verspreiding van bedrijf naar bedrijf te remmen. De
enige maatregel die kan worden genomen op perceelsniveau is de inzet van zogenaamde partieelresistente rassen, die echter op niet besmette grond
zo'n 10% lagere opbrengst geven dan moderne
vatbare rassen. Een bemonsteringssysteem zou de
teler kunnen ondersteunen bij de rassenkeuze.
Het BLGG bood vanaf teeltseizoen 1990 een mogelijkheid van kwalitatieve bemonstering zonder verdere advisering. Mede door de vrij hoge kostprijs was
er vanuit de praktijk weinig belangstelling. In overleg
met het BLGG en 1RS te Bergen op Zoom is het
rhizomanie-onderzoek van het PAGV met name
gericht geweest op het verkennen van de mogelijkheden van bemonstering en de schaderelatie. Gezocht werd naar een basis voor advies over de rassenkeuze bij rhizomaniebesmetting.
Voor het bemonsteringsonderzoek zijn twee methoden beproefd: grondbemonstering en systematische
gewasbemonstering. Voor het bepalen van de besmetting in grondmonsters was de recent ontwikkelde MPN-methode (Tuitert, 1990) beschikbaar. Voordelen van grondbemonstering zijn: onafhankelijkheid
van een bietenteelt en de mogelijkheid van kwantificering. Een nadeel is de arbeidsintensieve verwerking, waardoor de methode duur wordt. Voor gewas-

bemonstering was er de keuze tussen systematische
bemonstering (ongeacht symptomen) en gericht
zoeken naar symptoomplanten. Voor het onderzoek
is de eerste gekozen omdat deze meer kwantitatieve
informatie oplevert. Een gewasbemonstering is goedkoper uit te voeren dan een grondanalyse en biedt
mogelijkheden voor het verschaffen van informatie
over de ruimtelijke verdeling van de besmetting.
Voor de grondbemonstering is nagegaan welke variaties in de uitslagen te verwachten zijn bij extensivering van het bemonsteringsgrid. Het verbetert de
toepasbaarheid in de praktijk vanwege de kosten
wanneer per monster een groter oppervlak kan worden beoordeeld. De bruikbaarheid van de systematische gewasbemonstering is nagegaan door deze te
correleren met de uitslagen van grondbemonsteringen voor en na de teelt en met de gewasaantasting.
In het schaderelatie-onderzoek is de gewasschade
gerelateerd aan de grondbemonsteringen en is de
omvang van seizoensbepaalde fluctuatie in de schaderelatie in een drietal jaren nagegaan. Het was
reeds bekend dat schade door rhizomanie wordt
beïnvloed door temperatuur- en vochtcondities
(Büttner, 1991; Schaufele, 1990), maar niet hoe
groot de fluctuatie bij vergelijkbare bodembesmettingen kan zijn.
Het schaderelatie-onderzoek werd onder andere
uitgevoerd op Proefbedrijf de OBS in de Noordoostpolder waar Hofmeester (1990) in 1989 reeds een
schade-relatieproef had gedaan.
Deze proef is voortgezet met een vatbaar en een
partieel-resistent ras. De verhouding tussen de schade-ontwikkeling in de Noordoostpolder tot gebieden
met andere grondsoorten is onderzocht door middel
van een proef met een vijftal Nederlandse grondsoorten op PD-tuin in Emmeloord.
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Materiaal enmethoden
Perceelsbemonstering
Voor de grondbemonsteringen is als uitgangspunt
genomen het reeds door het BLGG gehanteerde
schema van 60steken met debouwlandboor op1/3
ha, samengevoegd toteen mengmonster. Hetmengmonster werd aan de lucht gedroogd en gezeefd
(maaswijdte 0.5cm). Met depure grond werdenzes
potjes van 171ml gevuld, waarin eentwee weken
oud bieteplantje werd verspeend. Opdezelfde wijze
werd vande pure grond diestoffijn werd vermalen,
een verdunningsreeks metverdunningsfactor 10 met
gepasteuriseerd rivierzand ingezet. Na zes weken
werd geoogst en werd met een ELISA-test ophet
plantsap bepaald of ersprake was vanvirusinfectie.
Aan de hand vande verhouding tussen zieke en
gezonde plantjes werd hetaantal infectieuze eenheden in het uitgangsmonster de zogenaamde MPN
(Most Probable Number) geschat (Tuitert, 1990).
In 1991 isinhetvoorjaar opde OBS hetbietenperceel van4 ha (257mbij 144m) in twaalf stukken
van 1/3 ha verdeeld en metde volgende grids en
herhalingen bemonsterd:4ha12maal,2ha6 maal,
1 ha 3maal, 1/3ha2maal. De 1 ha-stroken lagenin
de lengterichting van het veld en waren onderverdeeld in3x1/3hagedeelten. Bijde1/3 ha-monsters
is de herhaalde bemonstering op dezelfde punten
gestoken, bij de overige werd bij elke herhaling het
grid verschoven, zodanig dat de prikpunten tussen
die van de vorige herhaling inlagen.
Inaugustus 1991 zijn naast het bietenperceel vande
OBS bij vijf bietenpercelen in de Noordoostpolder
systematische gewasbemonsteringen uitgevoerd. Bij
de deze percelen werd in hetvoorjaar voorafgaand
aan de teelt de 1/3 ha-bemonstering (methode
BLGG) toegepast in drie herhalingen met een verschuivend grid. Bij de gewasbemonstering zijn op
vaste afstanden verdeeld over 1/3 ha60 bietenopgetrokken, waarvan de bietepunten werden verzameld. Op het perssap vandepunten werd een Elisatest voor het BNYV-virus uitgevoerd. Het oppervlak
werd half beteeld met een vatbaar ras endeandere
helft met een partieel resistent ras. In het voorjaarna
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de teelt is opnieuw de bodembesmetting bepaald in
beide helften, metzestig steken op 1/6 ha.De gewasopbrengsten werden geschat door proefrooiingen
in het gewas in september, waarbij op de bemonsterde 1/3 ha24 maal eenlengte van4 metervan
een gewasrij werd geoogst. De resultaten vande
gewasbemonstering werden gerelateerd aan de
grondbemonsteringen enaandegewasschade.

Schaderelatie inveldenringentoets
OBS
Indejaren 1989,1991 en1992zijn inhet bietenperceel van deOBS 72veldjes van 6mx 10m uitgezet,
waarvan grondmonsters werden gestoken (60 steken
met eenbouwlandboor). In eenvoorscreening door
middel van een biotoets indekas werd gezocht naar
een selectie van 32veldjes met een zobreed mogelijke reeks van besmettingen. Van de selectie is
vervolgens ineen uitgebreide biotoets dehoogte van
de besmetting nauwkeurig bepaald. Van de geselecteerde veldjes isbijdeoogst hetbruto bietengewicht
bepaald en zijn er vier monsters vantwintig bieten
op de gebruikelijke oogstparameters onderzocht door
het 1RS. In hetjaar 1989 werd slechts het vatbare
ras Accord geteeld, in 1991 en 1992 werden naast
Accord departieel resistente rassen Rima respectievelijk Stratos geteeld. Deverhouding tussen de opbrengsten vanhetvatbare enhet partieel-resistente
raszijn eveneens een indicatie voor de ziektedruk.
Grondsoorten
In 1992is opde PD-tuin in Emmeloord een proef
gestart naar het vóórkomen van verschillen in de
schaderelatie tussen grondsoorten. Het betrof de
volgende grondsoorten: zand vande ROC Kooyenburg teMarrewijksoord inDrente; kleigrond van ROC
Westmaas in Zuid-Holland; dalgrond van ROC 't
Kompas te Valthermond in Drente, kleiïg zand van
de PD-tuin te Emmeloord eneenlössgrond uit Klimmen in Limburg. Van degronden werd invijf herhalingen 20 liter gebracht ineenring van30cm0 en
30 cmdiep. Deingegraven ringen waren openaan
de onderkant. Opelke ring werden drie bieteplanten
opgetrokken. Devocht- entemperatuuromstandigheden zijn zoveel mogelijk geoptimaliseerd voor de
ontwikkeling van de schimmel die het virus overbrengt. Erislaat gezaaid (4juni) bijvoldoende hoge

bodemtemperatuur (>15 °C). De minerale stikstofvoorraad indegrond werd aangevuld tot6 gramper
ring (160 kg/ha). De vochtspanning inderingen werd
gevolgd metpF-meters enmetwatergiften verlaagd
naar rond de50mbar alseen waarde vanrondde
100 mbar werd overschreden. De watergift vond drie
keer inde week plaats,devochtspanning kon afhankelijk vanneerslag en verdamping tussentijds oplopentotgemiddeld 180 mbar en maximaal 900 mbar.
Op 17september werd geoogst, debodemtemperatuur was toen gedaaldtotbeneden 15 °C.

Resultaten

De relatie tussen de bodembesmetting in het voorjaar van1991 opzeven percelen eneenbemonstering vanhet gewas in augustus 1991 is weergegeven infiguur 16. Derelatie tussen de gewasbemonstering ende resulterende bodembesmetting bij vijf
telers in het volgende voorjaar is weergegeven in
figuur 17. In beide figuren isereen positieve correlatie tussen bodembesmetting en degewasinfectie.
Van hetvatbare rasis bij eenvergelijkbare bodembesmetting een hoger percentage van de planten
aantoonbaar virusziek dan vaneen partieel-resistent
ras.
Een toename vande gewasinfectie vanhet vatbare
ras ging eveneens gepaard meteen afname van de
suikeropbrengst (Ebbers, 1993).

Perceelsbemonsteringen

Schaderelatie

De schattingen van debesmetting uitgedrukt inMPN
in tabel 143zijn gemiddelden per4 ha. Deze varieerden van 10bij2habemonsteringen tot38bij1/3
ha. Delaboratoriumfout is uitgedrukt ineenvariatiecoëfficiënt (VC) dievarieerde van 61.2 tot 131.8.De
laboratoriumfout is door de gevolgde methode in
theorie ongeveer 60% (Cochran, 1950) bij 6 potjes
per verdunningsstap. Bij1/3haen2halagdelaboratoriumfout redelijk indeze buurt. Bij1en4ha was
de laboratoriumfout echter een stuk hoger, watde
vergelijking vandemethoden bemoeilijkt.
IndeVC-veld uittabel 143 zijn zowel defout in het
laboratorium alsde fout die ontstaat door de monstername verdisconteerd. Van1/3 hatot 4 ha werd
het grid van deherhaalde bemonstering steeds sterker verschoven. DeVC-veld neemt dan ook toevan
66.3 bij1/3hanaar 148.1 bij4 ha. Alleen bij 1ha is
de VChoger dan bij2 ha, wellicht veroorzaakt door
de hoge VC laboratorium bij1 ha.

OBS
In figuur 18 ishetverband tussen de bodembesmettingen in hetvoorjaar voor deteelt ende suikeropbrengsten bij de septemberoogst in 1989,1991 en
1992 aangegeven. In hetjaar 1992 wasperras de
reeks van besmettingsniveaus en opbrengstniveaus
klein, daarom ishetgemiddelde van devier waarnemingen perras aangegeven met een punt.
In 1989 waser een brede reeks vanbesmettingsniveaus enbleek vooral bijdezeer lage besmettingen
reeds eensterke daling vande suikeropbrengst op
te treden. Bij toename van de besmetting vanaf
LN(MPN+1) = 1 trad geen verdere opbrengstdaling
meer op. In de volgende twee jaren werden opde
percelen geen besmettingen inhetlage traject meer
aangetroffen. In 1991 waren er geen rasverschillen,
terwijl in1992deopbrengst van hetvatbare rasveel
lager was dan van het partieel-resistente ras.De
schade aan hetgewas bijvergelijkbare besmettingen

Tabel143. Schatting vande perceelsbemetting en
grondmonsters metdebiotoets.
oppervlak
1/3 ha
1 ha
2 ha
4 ha

NXHh
12 X 2
4 X 3
2 X 6
1 X 12

bronnen van variatie met hun bijdragen uitgedrukt invariatiecoëfficient bij analyse van

MPN/100ml4ha

VC-laboratorium

VC-veld

38
14
10
33

61.2
131.8
69.9
103.6

66.3
94.7
84.2
148.1

N =aantalvelden;Hh=aantal herhalingen;VC=variatiecoëfficient in procenten; MPN4ha=gemiddelde schattingsgetal vande
perceelsbesmetting.
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% besmette planten augustus 1991

LN(MPN + 1)1/3 havoorteelt

Figuur 16. Bodembesmetting in het voorjaar en infectie van een vatbaar en een partieel-resistent suikerbietenras in augustus op zeven
percelenindeNoordoostpolder inhetjaar1991.

% besmette planten augustus 1991

LN (MPN + 1) 1/3 ha voorteelt
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Figuur 17. Gewasinfectie inaugustus 1991enbodembesmettinginhetvoorjaar nadeteeltopvijfperceleninde Noordoostpolder.
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Figuur 18.Suikeropbrengstinafhankelijkheidvandebodembesmetting indriejarenopOBS-proefbedrijf teNagele.

fluctueerde sterk als gevolg van jaarsinvloeden.
Grondsoorten
De schaderelaties van de bietengewassen geteeld
op verschillende grondsoorten verschilden niet significant. Alleen debetreffende lössgrond verschildeten
opzichte van deandere grondsoorten bij0.1% en bij
1% besmetting ten opzichte van zandgrond (tabel
144). Deze lössgrond heeft bij toeval een lage pHen
dit is ongunstig is voor de ontwikkeling van de
schimmel (Abe, 1987). Reeds bij 0.1% besmette
grond (LN(MPN+1) = 0.7) is de opbrengstderving
significant (vergelijk figuur 18).

Discussie
Perceelsbemonsteringen
Grondbemonstering
De variatie indeuitslagen vandegrondbemonsteringen is voor eengroot deel te verklaren uit variatie
die ontstaat bijhetanalyseren vaneenmonster.De
analysetechniek behoeft verbetering. Een probleem
hierbij isdathetmoeilijk isom directe telling vanhet
inoculum te realiseren; schatting aande hand van
uitslagen van een biotoets isvoorlopig deenige mo-

Tabel144. Suikeropbrengst in gram gemiddeld per ring in relatie tot het aandeel kunstmatig aangebrachte besmette grond bij vijf
grondsoorten.

grondsoort

(pH)

0%

0a

0.01%
0.1

0.1%
1

1%
10

zand
klei
dalgrond
kleiigzand
loss

(7.3)
(7.4)
(6.1)
(5.5)
(4.6)

338
253
255
280
249

296
243
183
318
252

197
136
143
177
272

61
78
74
86
111

LSDbinnengrondsoort =91,LSD-interactie = 129,a=MPN/100ml
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gelijkheid.
De laboratoriumfout blijkt ergvariabel. Dit iste verklaren uit de gemakkelijke contaminatie van monsters gedurende de verwerking, met hetinfectieproces
interacterende organismen, licht- en temperatuurcondities indekasenproblemen met destoringsgevoelige ELISA-test.
Door de grote achtergrondvariatie zijn de bijdragen
van de veldvariatie moeilijker in te schatten. Wel
blijkt datbijtoename van hetbemonsterde oppervlak
de veldvariatie snel toeneemt. Hetgehanteerdeoppervlak van 1/3hazal niet veel kunnen worden verruimd. Kwantificering van de besmetting meteen
grondbemonstering enbiotoets dient metruime marges teworden geïnterpreteerd.
Gewasbemonstering
De variatie inde uitslagen vande gewasbemonstering wordt voor tweederde deel verklaard uit de uitgangsbesmetting. De resulterende grondbesmetting
wordt voor een iets groter deel verklaard door de
gewasinfectie. Hiermee biedt gewasbemonstering
een perspectief voor perceelsbeoordeling, mede
gezien de samenhang tussen gewasbesmetting en
gewasschade. In de schaderelatieproef opde OBS
kon de relatie tussen bodembesmetting en gewasbesmetting worden bevestigd. Hier bleek echter,
gepaard aan de schade, een grote variatie inde
aantoonbaarheid vanhetvirus in het gewas tussen
jaren. Het percentage aantoonbaar zieke planten
varieerde bij vergelijkbare bodembesmettingen van
enkele procenten tot100 procent. Een gewasbemonstering als uitgangspunt voor eenschatting van de
perceelsbesmetting is alleen bruikbaar indien het
algemene beeld van deontwikkeling van rhizomanie
in een bepaald jaar erbij wordt betrokken. Ditlaatste
is echter moeilijk te kwantificeren.

Schaderelatie
OBS
De grote fluctuatie indeontwikkeling van degewasschade bij vergelijkbare bodembesmettingen maakt
het vrijwel onmogelijk om een voorspelling over dete
verwachten schade te doen. Defluctuatie iste verklaren uit verschillen in de symptoomontwikkeling,
zoals die ook inhetlandelijke beeld indiejaren naar
voren kwam. Hetjaar 1991 hadeen koud voorjaar
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en weinig symptomen; dejaren 1989 en 1992 hadden eenwarm voorjaar en veel symptoomontwikkeling.
Advisering
Bij constatering vaneenbesmetting zoudeteler uit
kunnen gaan van het slechtste geval. Dit betekent
dat opeen bepaald besmet oppervlak hettelenvan
een partieel resistent ras voordelig is ten opzichte
van eenvatbaar ras. Hetis danvanbelang om de
omvang vanhet oppervlak te weten waar het virus
voorkomt in relatie tot hettotale perceelsoppervlak.
Een gewasbemonstering metkartering vandevirusbevattende planten zoudeze informatie kunnen verschaffen. Bijeen besmet aandeel vannaar schatting
10% à20%van hetperceel ofmeer zal een volveldse teelt vaneen partieel-resistent ras in jaren met
veel ziekte-expressie voordelig zijn.
Rentabiliteit
Bij hogere besmettingen ondervinden partieel-resistente rassen ook schade,zijhetinbeduidend mindere mate. Verder isdevermeerdering van debesmetting bij deze rassen onder praktijkomstandigheden
niet aantoonbaar lager danbij een vatbaar ras. Bij
voortgaande teelt zal debesmetting dus verder oplopen enzaldeschade toenemen. Deervaring in het
rassenonderzoek isdatdeschade bijdepartieel-resistente rassen niet zodanig toeneemt dat geen
renderende teelt meer mogelijk zou zijn (1RS, persoonlijke mededeling).
Grondsoorten
Er is geen aanleiding om onderscheid te maken
tussen gebieden opbasis van grondsoort, voorzover
temperatuur- en vochtcondities niet in het geding
zijn. Het waargenomen effect bij lössgrond vormt
vanwege delage pH van deverzamelde grond geen
aanleiding tot een andere advisering voor de betreffende streek.

Conclusie
Door een combinatie vanfactoren is toepassing in
de praktijk van een grondbemonstering met een
kwantitatieve biotoets niet haalbaar. Bemonstering
moet beperkt blijven tot niet veel meer dan1/3ha,

de analysetechniek levert slechts een ruwe schatting
van debesmetting endemethode vergt veel arbeid
en is daarom duur. Door sterke seizoensbepaalde
fluctuatie vande schade zijn de gevolgen van een
besmetting moeilijk in te schatten. Inschatting van
een perceelsbesmetting is mogelijk meteengewasbemonstering, waarbij tevens de omvang enruimtelijke verdeling kan worden geschat. Bijde advisering
is vooralsnog onderscheid naar grondsoort niet nodig.
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Samenvatting
In eenveldproef op proefbedrijf de OBSin Nagele
werd in 1991 door herhaalde bemonstering de betrouwbaarheid van grondbemonsteringen op rhizomaniebesmetting onderzocht. Hetbleek datdeanalysemethodiek voor hetschatten vandezogenaamde MPN reeds een grote variatie kent. Bijtoenemen
van het oppervlak per standaard grondmonstervan
1/3 hanaar 4 hanam devariatiecoëfficient toe van
het theoretische minimum van 60%tot150%.
Bij een vijftal telers indeNoordoostpolder isin 1991,
door bodembesmettingen voor en na de suikerbietenteelt te relateren aan degewasinfectie, de mogelijkheid van gewasbemonstering onderzocht. De
variatie in de gewasinfectie in augustus kon voor
66.4% worden verklaard uitdegrondbesmetting voor
de teelt. Devariatie indebodembesmetting kon voor
73.4% worden verklaard uit de gewasinfectie. Ook
was degewasinfectie significant gecorreleerd metde
gewasschade.
In drie jaren werd opproefbedrijf deOBS opveldjes
van 60 m 2de bodembesmetting (MPN) gerelateerd
aan deopbrengst. Er bleek een grote fluctuatie tussen dejaren indeschade tengevolge vanrhizomaniebijvergelijkbare bodembesmettingen.
In een onderzoek naar grondsoorteffecten op de
schade-ontwikkeling door rhizomanie konden geen
significante verschillen worden aangetoond, afgezien
van een lössgrond met eentoevalligerwijs voor de
virusvector ongunstige lagepH.
Over dit onderzoek is een PAGV-verslag verschenen.

Ebbers L.W. Rhizomanieonderzoek 1990 -1993 PAGV-verslag
nr. 160(1993).

Hofmeester Y. Rhizomanieonderzoek 1987
verslag nr. 115(1990).

1989. PAGV

Schaufele W.R. Tolerante Zuckerrübensorten - Hilfe in Rizomania-Befallsgebieten.Agrar Übersicht 3/1990 (1990).

Tuitert G. Assessment of the inoculum potential ofPolymyxa
betae and beet necrotic yellow vein virus (BNYW) in soil using
the most probable number method. Netherlands Journal of
Plant Pathology 96 (1990),p.331-341.

Summary
The reliability of soil sampling for Rhizomaniawas
tested on a plot at the OBSexperimental farm in
Nagele. A large percentage of the variation inthe
MPN wasdueto the method of analysing the soil
samples. Increasing the surfacepersample from 1/3
hectare to4hectares meant a further increase in the
coefficient of variation from thetheoretical minimum
of 60%to 150%.
In 1991, the possibility of crop sampling forthe assessment of rhizomania infestation wasinvestigated
by relating soil infestation at seven locations inthe
Noordoostpolder to crop infection in August. The
variation in crop infection was accounted forby
66.4% of soil infestation before thebeet crop.The
variation in soil infestation after thebeet cropwas
accounted forby 73.4% of crop infection. The crop
infection was also significantly correlated with the
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yield increase.
Onplots of 60m2 at the OBS experimental farm, the
soil infestation (MPN) was related to the yield in
threeyears There appeared to be a large fluctuation
in the yield reduction due to Rhizonmania between
years on comparable soil infestation levels.
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In an experiment concerning interaction of five soil
types with the development of yield reduction, there
were no significant effects, except in the case of a
loess soil witha lowpH which is unfavourable for the
virus vector,
Thisresearch is reported in a PAGVpublication.

De waardplantgeschiktheid van groenbemestingsgewassen
voor het noordelijkwortelknobbelaaltje
The host specificity of green manure crops for rootknotnematodes
ir.J.G. Lamers,PAGVen ing.Js.Roosjen,HLB

Inleiding
De EEG heeft een braakregeling ingesteld omde
overproduktie, en daarmee de uitde hand gelopen
kosten voor ondersteuning vanhetprijsbeleid, in de
handtehouden enteverminderen.Tegen eengeringe vergoeding kunnen telers nu land uit produktie
nemen, datanders bestemd wasomgesubsidieerde
gewassen op te verbouwen. Deze braakgelegde
gronden dienen beteeld tezijn metgroenbemesters.
Na een aanzienlijke verruiming vande regeling door
Mc Sharry kanookzwarte braak worden toegepast.
De teelt van groenbemesters als braakgewas kan
zowel positieve als negatieve invloeden hebben op
de bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid. Door
het gebruik maken vandepositieve invloeden wordt
het toepassen vaneenbraakgewas eerder lonend.
Het vermijden van denegatieve invloeden iszondermeer noodzakelijk omdeopbrengstcapaciteit vande
overige gewassen niet ingevaar tebrengen.
Zo was hetnog inonvoldoende mate bekend wat de
waardplantgeschiktheid was van groenbemestingsgewassen geteeld als hoofdgewas voor een aantal
ziektenenplagen.Op lichte gronden vormt hetnoordelijk wortelknobbelaaltje een grote bedreiging voor
de teelt vanonder andere peen, schorseneer, aardappelen en suikerbieten. Door rekening te houden
met dewaardplantgeschiktheid vanbepaalde groenbemesters (door het telen van niet-waardplanten)
kan voorkomen worden, dathetvolggewas te lijden
krijgt van het noordelijk wortelknobbelaaltje enkan
bespaard worden opde kosten voor de bestrijding
vanditaaltje met behulp van nematiciden.
Er was reeds bekend,datgrasachtigen geenwaardplant zijn. Niet bekend was welke dicotyle gewassen
ook geen waardplant zijn endaarnaast oferverschil
was inde mate van waardplantgeschiktheid, wat tot
uitdrukking komt inde vermeerdering vanhet noordelijk wortelknobbelaaltje op de diverse dicotyle
groenbemesters.
Het onderzoekwerd uitgevoerd insamenwerking met

(Meloidogyne

hapla)

het HLBte Assen in 1989 en 1990. Naast de twee
veldproeven in het veenkoloniale gebied werden
gelijktijdig twee kasproeven uitgevoerd met meer
groenbemesters en meer herkomsten vanhet noordelijk wortelknobbelaaltje (Veninga en Lamers,
1991). Uit deze kasproeven bleek, dat naast de
monocotylen ookdamastbloem en afrikaantjes geen
wortelknobbels vormden op besmette grond. De
vraag blijft dannoghoegroot deze effecten onder
veldomstandigheden zijn. Van hetproject isheteindverslag invoorbereiding. Daarom wordt hier volstaan
metde vermelding vandebelangrijkste resultaten.

Materiaalen methode
De proeven werden aangelegd in suikerbietenpercelenteAlteveer en Gasteren (2%organische stof, pHKCI = 5,2),waar tevoren een besmetting methet
noordelijk wortelknobbelaaltje was vastgesteld. In
januari werd de grond verzameld ten behoeve van
de kasproef, waarin diverse groenbemesters en
gewassen werden getest. De zaadfirma's steldenhet
zaad ter beschikking, waarnaar onze dank uitgaat.
Bij inzaai eind april/begin meien aanhet eindvan
het groeiseizoen, eind oktober/begin november, werd
1 m vanieder veldje bemonsterd (16 prikken met 3
cm boor). Demonsters werden binnen enkele maanden ineenslabiotoets ophetPAGV getoetst omde
begin- (Pi) en eindbesmetting (Pf) vast te stellen.
Vanaf half meiwerd in 1990door middel van een
biophenometer detemperatuursom boven 8°Cvastgesteld opzeven centimeter diepte onder een grasveldje. De groei van de groenbemesters werd gevolgd. Na zaadvorming werdenze afgevoerd.
Bij de statistische verwerking werd een logtransformatie op de besmettingsniveaus uitgevoerd, omdat
de variatie bij lage besmettingsniveaus lager was
dan bijhogere besmettingsniveaus. Daar waar nodig
werd gecorrigeerd voor de aanwezige verschillen in
de beginbesmetting (covariable log (Pi+ 1)).
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Resultaten

pratensë) enluzerne (Medicago sativa), betrouwbaar
hoger. Maar toch bleef de eindbesmetting veronder
die van 1989.
De eindbesmetting hing inbeide jaren niet afvande
beginbesmetting. Develdproef ende kasproef kwamen in diezin overeen, dat daar waar in de veldproef vermeerdering optrad, ookindekasproef wortelknobbels zichtbaar waren. Bij de gewassen met
een sterke afname vande besmetting waren inde
kas geenwortelknobbels zichtbaar.

In 1989 was debeginbesmetting vrij zwaar (log (pi +
1) = 1.4;23 knobbels per 100ml grand), terwijlde
eindbesmetting sterk afhankelijk was vanhetgeteelde gewas. Na de monocotylen wasde besmetting
licht geworden (afname 80-90%). Na zwarte braak
varieerde debesmetting over de herhalingen ingrote
mate, waardoor deze gemiddeld ophetzelfde niveau
was gebleven. Na de dicotyle gewassen wasde
eindbesmetting zwaar. Alleen stoppelknollen (Brassica rapa) gaven niet helemaal diesterke vermeerdering te zien alsde overige gewassen. In 1990 was
de beginbesmetting licht (log (pi + 1) = 0.55; 4,9
knobbels per100mlgrond). Deeindbesmettingwas
na monocotylen ennaafrikaantjes (Tagetesminuta)
en damastbloem (Hespehs matronalis) bijna niet
meer aantoonbaar. Een lichte besmetting bleef er
over na zwarte braak, stoppelknollen enalle afrijpende dicotyle groenbemesters meteen korter groeiseizoen. Daarentegen wasde besmetting nade groen
blijvende dicotyle gewassen, rode klaver (Trifolium

In 1990 wasde temperatuursom boven 8°Cop20
juli 519 graaddagen enop13september 997 graaddagen. De gewassen groeiden voorspoedig met
uitzondering van rode klaver, waarvan de grondbedekking injuni enjuli niet boven de 10% uitkwamen
in september nog maar 30%bedroeg (vreterij van
hazen). Daarentegen had luzerne vanjuni tot september minimaal 80% grondbedekking. Op 13september waren alleen Engels raaigras (Lolium perenne), afrikaantjes, damastbloem, rode klaver en luzerne nog groen van betekenis.

Tabel145. Deeindbesmetting (log (Pf + 1);aantalwortelknobbels indeslabiotoets per 100mlgrond) in 1989en 1990.Vandegewassen
staataangegevenofdezeindebraakmogenwordentoegepastenofdezebijdeeindbemonsteringnoggroenwaren.
gewas
Engels raai,Citadel3'
rogge,Halo
damastbloem3'
afrikaantje,Nemanon
zwartebraak
stoppelknol,Polybra
bladrammenas,Resal
gelemosterd,Emergo
spurrie
Serradelle
gelelupine
blauwelupine
bitterelupine,Kubesa
bolderik
Phacelia
Phacelia,Gipha
rodeklaver,Rotonde3'
witteklaver,Retor3'
luzerne,Maya

inbraakregeling

+

-

+
+
+

groeiduur
toteind

+

-

+

-

+
+
+
+

LSD
Alleeninmengsels inbraakregelingopgenomen.

log(Pf+1)
1990

0.35
0.43

0.00

+
+

-

+/-

+
+
+
+

log(Pf+l)
1989

-

+/+/-

-

1.10
1.77
1.99
2.02
2.12
2.23
2.23
2.33

-

+
+
+

2.20
2.18
1.97
0.41

0.01
0.06
0.39
0.10
0.11
0.47

0.31
0.38
0.55
0.40
1.17
0.90
0.52

Bespreking

Conclusie

De veldproef van 1989 had bij het begin van de
proef een zware besmetting laten zien, maar de
afstervende groenbemesters lieten de besmetting
nog verder toenemen. In 1990 was de besmetting bij
het begin licht en bleef licht na de afstervende dicotyle groenbemesters. De temperatuursom boven 8°C
bleek op 13september altegen de 1000 graaddagen
te belopen, zodat dan al bijna twee generaties rond
kunnen zijn (550 graaddagen voor de eerste generatie. De vermeerdering was blijkbaar zeer beperkt
(parasitering?). Er bleek een duidelijk verschil te zijn
voor de afstervende dicotyle groenbemesters, die
maar één generatie konden rondzetten en de groenblijvende groenbemesters, die er zeker twee konden
rondzetten. In 1989 was dit verschil in vermeerdering
niet naar voren gekomen, waarschijnlijk omdat de
populatiedichtheid na de afstervende dicotyle groenbemesters al op een maximum zat.
Een verder opvallend feit is het geringe verschil in
vermeerdering tussen rode klaver en luzerne in
1990, ondanks het grote verschil in de mate van
bovengrondse ontwikkeling. Een grondbedekking van
5 - 30% van rode klaver is blijkbaar voldoende om
onder die omstandigheden een zelfde vermeerdering
te geven als 80 -100% van luzerne.
Van afrikaantjes is bekend,dat thiofenen in de wortel
een verlammende werking hebben op het vrijlevend
wortelaaltje Pratylenchus penetrans. Of deze extra
werking boven de natuurlijke uitzieking ook optreedt
tegen het noordelijk wortelknobbelaaltje kan uit het
beschikbare materiaal niet worden afgeleid. De lichte
besmetting was tot nul afgenomen. Het ras Nemanon is in de handel in voldoende mate verkrijgbaar.
Andere afrikaantjes-soorten, Tagetespatuia, geven
een betere doding van het wortellesieaaltje.
Onder zwarte braak was de afname van Meloidogyne beperkt, of bleef in stand. In 1989 en 1990 werd
ongeveer vanaf één tot twee meter van de rand van
het veld bemonsterd. Doordat de braakveldjes ook
een bemesting hebben gekregen (voor suikerbieten)
is het mogelijk dat wortels vanaf de rand het veld
afgraasden voor mineralen en daarbij voor een vermeerdering hebben gezorgd. Doordat het onkruid in
de braakveldjes regelmatig werd verwijderd, is het
niet waarschijnlijk dat deze een vermeerdering hebben veroorzaakt.

Op percelen, waar in het gewas volgend op een
braakjaar schade kan optreden van het noordelijk
wortelknobbelaaltje, dienen geen dicotyle groenbemesters als braakgewas gezaaid te worden, anders
dan afrikaantjes of damastbloem. Monocotylen kunnen uit dit oogpunt veilig toegepast worden.

Samenvatting
In de braakregeling kunnen een aantal groenbemesters geteeld worden, waarvan niet bekend is wat de
waardplantgeschiktheid is voor het noordelijk wortelknobbelaaltje. In twee veldproeven uitgevoerd te
Alteveer en Gasteren in de veenkoloniën bleek dat
onder monocotylen, afrikaantjes en damastbloem de
populatie met 80 - 100% kan afnemen. Onder de
overige dicotyle groenbemesters bleef de populatie
in stand (1990) of nam verder toe (1989). Groenblijvende dicotyle groenbemesters gaven in 1990 een
sterkere vermeerdering te zien dan afstervende dicotyle groenbemesters, omdat zich hierop twee generaties konden vermeerderen.
Literatuur
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Summary
In two field experiments on sandypeat soils, a number of green manure crops were tested for the hostspecificity of Moloidogyne hapla, the northern rootknotnematode. The green manure crops were sown
at the beginning of May as a crop in the set-aside.
All the dicotyledons except Tagetes minuta 'Nemanon'and Hesperis matronalis, either increased orleft
unchanged the population level of the nematode.
Under monocotyledons and Tagetes erecta and
Hesperis matronalis the population decreased by
80 -100%.
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Teeltfrequentie-effecten bijerwten, veldbonen, bruine bonen,
snijmaïs, vlasenzaaiuien 1
Cropping frequencyexperiments with peas,fieldbeans, kidneybeans, foragemaize,flax and
onions.
ing. Th. Huiskamp en ir.J.G.Lamers, PAGV

Inleiding

Methode vanonderzoek

Technisch-economische ontwikkelingen in de landbouw hebben totgevolg datdeinkomens van akkerbouw- en vollegrondsgroentenbedrijven de laatste
decennia min ofmeer voortdurend onder druk staan.
Aangezien oppervlaktevergroting voor de meeste
bedrijven niet te realiseren is, worden de mogelijkheden tot inkomensbehoud of inkomensverbetering
veelal gezocht inopname inhetbouwplan van enkel
de hoogst salderende gewassen. Een andere mogelijkheid, waarmee gevolgen voor de bodemgezondheid eventueel kunnen worden ontlopen, isdeopname van financieel interessante andere of 'nieuwe'
gewassen.
Eind jaren zeventig kwam men tot hetbesluit dat er
in het onderzoek, behalve die aande grote akkerbouwgewassen aardappelen, suikerbieten engraan,
ook aandacht besteed moest worden aandevruchtwisselingsaspecten van 'kleinere' gewassen.

In 1979 zijn op het proefbedrijf van het PAGV te
Lelystad continuteelten opgezet van de gewassen
erwten [Pisum sativum), zaaiuien (Allium cepa),
bruine bonen (Phaseolus vulgaris),vlas (Linumusitatissimum), veldbonen (Vicia faba) en snijmaïs(Zea
mays). De aanleg vond plaats in de vorm van een
eenvoudige blokkenproef in enkelvoud, met velden
van 50x45meter. Ter beoordeling van hetgroeiverloop vormden deeerste zes proefjaren praktijkvelden
op het PAGV-bedrijf de refentiegewassen.
Om betere referentiepunten te hebben voor de gewassen incontinuteelt ishetproefveld in 1985 uitgebreid meteenruime rotatie vandezelfde gewassen
in de vruchtopvolging: veldbonen - vlas - erwten snijmaïs -bruine bonen -zaaiuien.
In 1990, na twaalf jaar onderzoek, is de veldproef
afgesloten.

Het feit datnogonvoldoende informatie voorhanden
was over de grootte vanende oorzaken achter te
verwachten teeltfrequentie-effecten opeenvruchtbare zavelgrond in Nederland, heeft geleid tot de beslissing in 1979 een veldproef te starten op het
proefbedrijf van het PAGV te Lelystad. Develdproef
zou tevens mogelijkheden kunnen bieden onderzoek
te doen naar de oplossing van opkomende problemen.
Doel van hetonderzoek was viacontinuteelt voorde
gewassen landbouwerwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en zaaiuien zo snel mogelijk te
komen tot inventarisatie van eventuele frequentieeffecten.

De proef is aangelegd op eenzavelgrond met een
lutumfractie van 0,020 (30%afslibbare delen),een
massafractie organische stof van 0,026 (2,6%) en
een pH-KCI van 7,4.
De gewassen zijn zoveel mogelijk geteeld volgens
de normen en methoden dieookin de praktijkgebruikelijk zijn. Er is gestreefd naar optimale toepassing van (anorganische) bemesting en beschikbare
gewasbeschermingsmiddelen. Organische bemestingen zijn niet toegepast.

Resultatenenconclusies
Frequente teelt (continuteelt) van dezesonderzochte gewassen leidde inalle gevallen tot opbrengstverlies ten opzichte van de teelt in(ruime) rotatie (zie

Ditonderzoekisvollediggepubliceerdin PAGV-verslagnr. 143. Indeze bijdrage zijndebelangrijkste resultaten
weergegeven.
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Tabel 146 Gemiddelde opbrengsten van de gewassen in de periode 1985-1990 in
het procentueel opbrengstverschil tussen continuteelt en rotatie.

gewas
erwten
zaaiuien
bruine bonen
vlas (zaad + stro)
veldbonen
snijmaïs (drogestof)

opbrengsten
continuteelt

3525
58800
2690
5320
3875
14100

tabel146).
De landbouwerwten gaven in continuteelt gemiddeld
een significant opbrengstverlies van 38%te zien met
een uitschieter tot 90% oftewel een totaal mislukt
gewas. Oorzaak vormden schimmels die het zogenaamde voetziektecomplex vormen: Phoma medicaginis var. pinodella en Aphanomyces euteiches traden het meest naar voren, naast Mycosphaerella
pinodes, Pythium spp. en Fusarium. Een afdoende
bestrijding is niet gevonden. Ook valse meeldauw
(Peronospora viciae), dat middels een zaaizaadontsmetting met metalaxyl te bestrijden is, bladvlekkenziekten {Mycosphaerella pinodes en Botrytis cinerea)
bladrandkevers {Sitona lineata) en onkruid traden
verhevigd naar voren.
Continuteelt van veldbonen kostte gemiddeld 24%
korrelopbrengst. Dit significante opbrengstverlies
werd met name veroorzaakt door wortelrot (Fusarium
spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp. en Phoma
medicaginis var. pinodella) en Verticillium dahliae.
Bladrandkevers traden, evenals in erwten, frequent
opVan de peulvruchten gaven bruine bonen de geringste opbrengstreductie te zien, namelijk gemiddeld
14%. Fusarium spp., Pythium en Rhizoctonia solani
leken de voornaamste oorzaken. Incidenteel speelde
Sclerotiniasclerotiorum een rol.
Analoog aan wat op zandgrond is geconstateerd gaf
snijmaïs in continuteelt op zavelgrond een gemiddeld
13% significant lagere drogestofopbrengst. Hoewel
de mate van wortelrot niet opzienbarend was, lijken
schimmels uit de groep van de Oömyceten (o.a.
Pythium spp.) en mogelijk bacteriën hoofdoorzaak.
Vlas bracht bij continuteelt gemiddeld 47% significant
minder op dan bij teelt in rotatie. De schimmel Thielaviopsis basicola lijkt een (belangrijke) rol te spelen.
Zaaiuien gaven de geringste maar wel een signifi-

kg per ha bij continuteelt en

bij teelt in rotatie, alsmede

LSD
(0,05)

verschil

rotatie

5655
65000
3130
10000
5115
16200

2114
5700
534
1666
443
1100

38
10
14
47
24
13

(%)

cante terugval in opbrengst te zien, namelijk gemiddeld zo'n 10%. In sommige jaren was het verschil
met teelt in rotatie zelfs (vrijwel) nihil. Behalve een
verslechterende bodemstructuur en een toegenomen
onkruiddruk zijn geen factoren aangetroffen die van
invloed zouden kunnen zijn op het opbrengstverlies
in geval van continuteelt.
In dit onderzoek zijn zelfs na 12 jaar continuteelt
geen problemen ondervonden van plantpathogene
nematoden. Wel was er sprake van enige differentiatie van aaltjessoort en -aantal naar gewas.
Continuteelt, zonder aanvoer van organische mest,
leidde tot zichtbare negatieve gevolgen voor de bodemstructuur. Met name bij zaaiuien en snijmaïs was
dit het geval.
De chemische bodemvruchtbaarheid is onder invloed
van continuteelt iets gewijzigd voor wat betreft organische stof- en kali-gehalte. Het organische stofgehalte nam met enkele tienden van procenten af,
wellicht het sterkst bij continuteelt vlas. Het kali-gehalte nam het meest af na maïs.Het verloop van de
stikstofmineralisatie in de bodem bleek niet merkbaar
te worden beïnvloed.

Summary
In the period 1979-1990 a field-experiment wascarried out at the PAGV experimental farm near Lelystad to investigate the possible effects of cropping
frequency on peas (Pisum sativum), field beans
(Vicia faba), kidney beans (Phaseolus vulgaris),
forage maize (lea mays), flax (Linum usitatissimum)
and onions (Allium cepa).
Toobtain results as soon aspossible the cropsmentioned were cropped continuously in a simple block
design with only one replication. In 1985 the experiment was enlarged with a six-year rotation of the
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same crops in the cropping sequence: field beans •
flax -peas - maize -kidney beans - onions.All crops
in the rotation were grown each year. The field was
a sandy clay soil with a clayfraction of 20 %, an
organic matter content of2,6% andpH-KCIof 7,4.
The crops were grown according to farmers practice
and methods. Optimal use was made of anorganic
fertilizers and available means of crop protection.
Organicmanure wasnot used.
Compared to cropping in rotation, continuous cropping of all six test-crops led toyield losses.
Peas in monoculture gave yield losses up to 90 %
and on average 38 %from theseventh to the twelfth
year.
Fungi of the so-called footrot complex caused these
significant yield reductions. In addition Mycosphaerellapinodes, Pythiumspp. and Fusarium, particularly Phoma medicaginis var.pinodella andAphanomyces euteiches appeared.
Grain-yield of field beans in monoculture dropped
significantly by an average of24 %, this was caused
by rootrot (Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp. and Phoma medicaginis var.pinodella) and
wilting disease (Verticilliumdahliae). As in monoculture of peas, pea and bean weevils (Sitona lineata)
more often appeared.
Of the threepulse crops, kidney beans in monoculture showed the smallest yield reduction: an average
of 14 %. Fusarium spp., Pythium and Rhizoctonia
solani and incidentally Sclerotinia sclerotiorum seemed tobe the most important yield reducing agents.
Similar to what wasfound onsandy soils, thedry
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matter yield of forage maize on sandy clay soildropped significantly by an average of 14 %. Although
the degree of rootrot was not spectacular, fungi of
the order Peronosporales (including Pythium spp.)
and possibly also bacteria seemed to be the main
causes. The importance of the nematode Pratylenchus neglectus, which appeared in some years in
increased numbers, is only limited.
When flax was cropped continuously, yield decreased significantly by 47 % compared to growth in a
six-year rotation. The fungus Thielaviopsis basicola
seems tobe of (serious) importance.
Onions showed the smallest but nevertheless significant yield losses, with an average of 10%. In some
years the difference in growth in rotation was even
(almost) nil. A deteriorating soil structure and an
increase in weedproblems were the main causesfor
theyield losses with continuous cropping.
Frequent cropping of especially flax, onions and
peas led to an increase in the weed population and
toseriousproblems torealise a adequate control.
Even after 12years of continuous cropping, no major
problems have been experienced with plantpathogenienematodes in this research.
Continuous cropping, especially of onions and forage
maize, without organic manuring, led to clear negative effectson soil structure.
With monoculture (of flax) the chemical soil fertility
showed a slight decrease in organic matter content.
TheK-content dropped most after forage maize. The
course of nitrogen-mineralisation in the soil did not
changenoticeably.

Nogverkrijgbare PAGV-uitgaven 1 )
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kwaliteitvanzomergerst.Ing.R.D.Timmer,J.G.N.Wanderenir. I.D.C. Duijnhouwer,
december1991
ƒ
129. Bepalingvandeinformatiebehoeftenvanagrarischeondernemers.Ir. RW.J. Raven,
ing.H.Drenth,ing.S.R.M.Janssensendrs.A.T.Krikke
ƒ
130. Landbouwtechnische-.economische,bedrijfskundige-enmilieu-aspectenbijhet
toedienenendirectinwerkenvandierlijkeorganischemestindeakkerbouwende
vollegrondsgroenteteelt. Ing.G.J.vanDongen,september1991
ƒ
131. Teeltaspectenvanwintergerstvooropbrengstenkwaliteit.Dr.ir.A. Darwinkel,
september1991
ƒ
132. Groei,ontwikkelingenopbrengstvanwittekoolinrelatietothettijdstipvan
planten.Dr.ir.A.REveraartsenCR deMoei,september1991
ƒ
133. Informationmodellingforarablefarming.Integralevertalingvanverslag67
(HetglobaleinformatiemodelOpenTeelten),oktober1991
ƒ
134. Hetverloopvanwegrottenvanmoederknollenbijpootaardappelen.
Ing.J.K.Ridderenir.C.B.Bus,december1991
ƒ
135. BedrijfseconomischeperspectievenvanakkerbouwbedrijvenopTrichodorusgevoeligegrond.Ing.A.Bosendrs.A.T.Krikke,december1991
ƒ
136. Kwantitatieveaspectenvandeverdelingsnauwkeurigheidvanmeststoffen.
Ing.D.T.Baumann, december1991
ƒ
137. Vergelijkingvanhetbewarenvanfijnepeenophetveld,onderstroenindenatte
koeling.Ing.J.A.Schoneveld,december1991
ƒ
138. Jaarverslag1989proefprojectBorgerswold.Ing.J.Boerma,januari1992
ƒ
139. Deinvloedvandeintensiteitvanhetbouwplanoppootaardappelen,suikerbietenen
wintertarwe(vruchtwisselingsproefveld) FH82).Ing.H.W.G.Floot,ir.J.G.Lamers
enir. WvandenBerg,januari1992
ƒ
140. Deinvloedvanpootgoedbehandelingophetaantalstengelsenknollenbij
aardappelen.Ir. C.B.Bus,april1992
ƒ
141. Analysevanhetgebruikendeacceptatievanteeltbegeleidingssystemeninde
praktijk.Ing.A.Grunefeldenir.W.A.Dekkers,februari1992
ƒ
142. Bestuderingvanhetgroeiverloopvanzaaiuienenbouwvaneengroeimodel.
Ir. C.LM.deVisser,juni1992
/
143. TeeWrequentie-effectenbijerwten,veldbonen,bruinebonen,snijmaïs,vlasen
zaaiuien.Ing.Th.Huiskampenir. J.G.Lamers,oktober1992
ƒ
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0,
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10,
10,
10,
10,
10,
10,

10,
10,
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25,
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144. Innovatiebedrijvengeïntegreerdeakkerbouw/opzeteneersteresultaten.
Ir. F.G.Wijnands,ing.S.R.M.Janssens,ing.Rv.Asperenening.ICB.v.Bon,okt.1992.. ƒ 10,145. Voorjaarstoedieningvandunnedierlijkemestopkleigronden.ing.G.J.M,vanDongen
ening.J.Alblas,oktober1992
ƒ 10,146. BedrijfssystemenonderzoekBorgerswold.Invullinggewijzigdevoortzettingvanaf1991.
Ing.J.Boermaenir.YHofmeester,november1992
ƒ 10,147. Koolviiegbestrijdingmetbehulpvanzaadcoatingmetinsecticideninbloem-en
spruitkool.A.Ester,november1992
ƒ 10,148. Effectenvanwintergewassenopdeuitspoelingvanstikstofbijdeteeltvansnijmais.
Ir. J.Schröder,L tenHolte,ir.W.vanDijk,ing.W.J.deGroot,ing.W.A. deBoer
enir.E.J.Jansen,november1992
ƒ 10,149. Najaarstoedieningvandierlijkemestopkleigronden.Ir. H.Hengsdijk,november1992 ƒ 10,150. Planningvandeoptimalesorteringbijpeen.
Ing.J.A.Schoneveld,december1992
ƒ 10,151. Invloedvanvarkensdrijfmestophetnitraatgehaltevangroenten.Ir.H.H.H.Titulaer,
december1992
ƒ 10,152. Informatiemodel'gewasgroeien-ontwikkeling".Ir.P.W.J. Raven,ing.W. Stol,
dr.ir.H.vanKeulen,ing.R.F.I.vanHimste,dr.M.A.vanOijenenir.H.Marring
maart1993
ƒ 15,153. Arbeidsprestatiebijdeoogstvanijsbergslaenbloemkool;eenverkennendestudie.
Ing.Cl Dekkerening.B.J.vanderSluis,februari1993
ƒ 15,154. Gebruikvaninsektengaasopvollegrondsgroentegewassen.A.Estere.a.,febr.1993 . ƒ 15,155. Produktie-enkwaliteitsverloopbijsnijmais.Ing.D.vanderSchans,
ing.H.M.G.vanderWerfMScenir.W.vandenBerg,april1993
ƒ 15,156. PerspectievenvandeteeltvanbrouwgerstbuitenhetZuidwestelijkkleigebied.
Ing.R.D.Timmer,april1993
ƒ 15,157. Theinfomationmodelforcropprotectioninarablefarming
Ir. A.J.Scheepens,april1993
ƒ 15,158. Biospectron,eensysteemvanmineraalvoorzieningvoorwintertarwe
Dr.ir.A.DarwinkelenA.Bramsvik,juli1993
ƒ 15,159. Onderzoeknaareensysteemvoorgeleidebestrijdingvanbladvlekkenziektein
zaaiuien.Ir. C.LM.deVisser, september 1993
ƒ 25,Publikaties
30. Effectenvangrotedrijfmestgiftenbijdeteeltvansnijmais.Ir.J.J.Schröder,
september1985
ƒ 10,36. Informatiemodel'OpenTeelten'-bedrijf,juni1987
ƒ 10,42. Optimaliseringvandestikstofvoedingvanconsumptie-aardappelen.Ir. CD.vanLoon
enJ.F.Houwing,januari1989
ƒ 20,44. Bouwplanenvruchtopvolging.Ir.T.G.F.M.Aertsenir.WAM.Kromwijk,maart1989. . . ƒ 20,47. Handboekvoordeakkerbouwendegroenteteeltindevollegrond,augustus1989... ƒ 35,50. Geïntegreerdeakkerbouwnaardepraktijk,maart1990.Dr.RVereijkenen
ir.F.G.Wijnands
ƒ 15,59. Bedrijfshygiëneindepraktijk.Ir.YHofmeester
ƒ 15,60. Werkplan1992,februari1992
ƒ 10,61. Jaarverslag1991,april1992
ƒ 15,62. Verspreidingvanonkruidenenplanteziektenmetdierlijkemest-eenrisico-analyse
Ir.A.G.Elemaendr.ir.Scheepens,augustus1992
ƒ 15,63. KwantitativeInformatie1992-1993,september1992
ƒ 30,64. Jaarboek1991/1992,oktober1992
ƒ 45,65. Werkplan1993,februari1993
ƒ 15,-

66. Jaarverslag1992,april1993
67. 28jaarDeSchreef,april1993
68. Planningvandevervangingsinvesteringvaneenmachineofwerktuig.Ir. H.B.
Schoorlemmer,augustus1993
69. Kwantitatieveinformatie1993-1994,september1993
70a. Jaarboek1992/1993akkerbouw,oktober1993
70b. Jaarboek1992/1993vollegrondsgroenteteelt,oktober1993

ƒ 15,ƒ 40,ƒ 20,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 20,-

Themaboekjes
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Snijmaïs,maart1984
Zomergerst,november1985
Kwaliteitszorgbijdeteeltvanwitlof,december1985
Organischestofindeakkerbouw,februari1986
Geïntegreerdebedrijfssystemen,november1988
Vruchtwisseling,november1989
Benuttingdierlijkemestindeakkerbouw,maart1990
Bewaringvanvollegrondsgroenten,december1990
Bodemgebondenplagenenziektenvanaardappelen,november1991
Gewasbeschermingvollegrondsgroenten,november1992
BedrijfssystemenvooreenAkkerbouwmettoekomst,december1992

ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,-

OBS-uitgaven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verslagover1980(mei1983)
Verslagover1981(december1983)
Verslagover1982(mei1984)
Verslagover1983(augustus1985)
Verslagover1984(augustus1986)
Verslagover1985(mei1988)
Verslagover1986(april1991)
Verslagover1987(december1991)
Verslagover1988(februari1992)
Verslagover1989(juni1993)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

25,25,25,20,20,20,15,15,15,15,-

Teekhandleidingen
2.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.

Zaaiuien,maart1985
Prei,december1985
Witlof,augustus1989
Voederbieten,april1983
Bestrijdingvanonkruideninsuikerbieten(incl.degids"Akker-onkruidenenhun
kiemplantenƒ15,-"),maart1985
Knolvenkel, maart1984
Sluitkool,mei1985
Bloemkool,oktober1985
Sla,oktober1985
Suikerbieten,december1986
Andijvie,augustus1987
Wirttertarwe,september1987
Kroten,juli1988

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

10,10,20,10,-

ƒ 12,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,-

25. Luzerne,september1988
26. Graszaad, oktober1988
27. Stamslabonen,november1988
28. Teeltvandrogeerwten,maart1989
29. Teeltvanaugurken,november1990
30. Teeltvanknolselderij,november1990
31. Teeltvanspruitkool,november1990
32. Teeltvanrabarber,februari1991
33. Teeltvantuinbonen,maart1991
34. Teeltvanvlas,april1991
35. Teeltvantriticate,april1991
36. Teeltvanpeen,juni1991
37. Teeltvanschorseneren,oktober1991
38. Teeltvanspinazie,november1991
39. Teeltvanplantuien,november1991
40. Teeltvanradicchio,november1991
41. Teeltvanwinterrogge,december1991
42. Teeltvanwitteasperge,december1991
43. Teeltvanboerenkool,maart1992
44. Teeltvanrammenas,april1992
45. Teeltvanzomergerst,juni1992
46. Teeltvanpeterselieenbladselderij,oktober1992
47. Teeltvangroeneasperges,november1992
48. Teeltvandoperwten,december1992
49. Teeltvanthijm,februari1993
50. TeeltvanDigitalislanata,februari1993
51. Teeltvanbloemkool,april1993
52. Teeltvanzaaiuien,juni1993
53. Teeltvansuikermaïs,juli1993
54. Teeltvanbroccoli,juli1993
55. Teeltvanknolvenkel,augustus1993
56. Teeltvanprei,oktober1993

ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 20,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 35,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,-

Korteteettbeschrijvingen
1.
3.
4.
7.
8.

Teunisbloemen,maart1986
Paksoienamsoi,augustus1986
Bosui,december1986
Courgetteenpompoen,december1988
Chinesekool,november1989

ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 10,-

Nietopgenomeninde reeks
- Bouwboek(inhoud+ ringband;voorhetbijhoudenvanuiteenlopendebedrijfsadministratie),januari1988
- Phomabijaardappelen.Ing.A.Schepersenir. CD.vanLoon,maart1988

ƒ

ƒ 35,5,-

kosebestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad,metvermeldingvande uitgave(n) die uwilt ontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijlc
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t.
akkerbouw
- voHogrondograeiilBpraktijk:
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente-en algemene informatie
- vollegrondsgreentetotaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte informatie,zowelvoordeakkerbouw alsvoorde vollegrondsgroenteteelt
- totaal-varslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoekinformatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaat-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bijeen bepaald pakket-abonnement:
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PAGV-uitgaven

<9

Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve Informatie
publikaties akkerbouw
pubiikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen
prijs per jaar
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X
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X
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X
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ƒ175,-

§

X

X

ƒ100,-

S

X

ƒ75,- ƒ125,-

X

X
X

X

X

X

X

X

ƒ150,- ƒ100,- ƒ250,-

U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermeide 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 inhet betreffende kalenderjaar.
- BesM-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. Uwabonnementwordtautomatischverlengdvooreenvolgendjaar.Wijziging/opzeggingvanhetabonnement
isschriftelijk mogelijktot 1novembervanhetabonnementjaar.

