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Woordvooraf
Het doet ons genoegen u het Jaarboek 1995/1996
voor de akkerbouw aan te bieden. Het Jaarboek bevat de samenvattende verslagen van afgesloten onderzoekin1995. Omdatmetingangvan 1997gestart
wordt met een nieuw publicatiebeleid is de voor u
liggende uitgave de laatste indeze serie. Vanaf 1997
zullen onze publicaties onder de PAV-huisstijl (Praktijkonderzoek Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt)
verschijnen. Bij deze nieuwe opzet komt er in de
plaatsvan hetJaarboekvier maal perjaar een uitgave onderde naam PAV-bulletin.Wijhopendatmetde
nieuwe opzet er beter ingespeeld kan worden op de
actualiteit en dat het beperktere aantal onderwerpen
per uitgavede leesbaarheidzalverhogen.
De overgang naar een andere presentatievorm mar-

keert ook de afronding van het reorganisatieproces
vande afgelopenjaren.
Ondanks alle zorgen en spanningen die de veranderingenvoor de onderzoekers opde ROC's enop het
PAGV veroorzaakten, wil ik er mijn erkentelijkheid
voor uitspreken dat de kerntaak, het uitvoeren van
het onderzoek, daar niet onder geleden heeft. Ik
hoop dat de gepresenteerde resultaten uit dit laatste
Jaarboek u van nut zijn bij de bedrijfsvoering of de
uitoefening van uw functie. Tevens vertrouw ik erop
dat u ook in de toekomst geïnteresseerd blip in de
resultatenvanhetpraktijkonderzoek.
Dedirecteur PAGV
Ir.A.J.Riemens

Onderzoeknaardematevanknolbeschermingdoor
Phytophthora-bestrijdJngsmiddelenbijaardappelen
Potato tuberprotection againstPhytophthorainfestansbydifferentfungicides
Ing.J.K.Ridderenir.C.B.Bus,PAGV

Inleiding

Proefopzeten uitvoering

De 'aardappelziekte' Phytophthora infestans tastzowelhet loof alsde knollen vanaardappelen aan.De
meest gebruikte manier om Phytophthora tevoorkomen, ishetpreventief bespuitenvanhetloof meteen
fungicidezodatdeschimmelgeenkanskrijgt.Alsde
ziekte nietin het loof komt, kunnen ook de knollen
nietworden aangetast. Daaromrichtdemeesteaandachtzichopdeloofbescherming.Tochkanloofaantasting vaak niet volledig worden voorkomen. Dan
dientzichdevraagaanwelk middeldebesteknolbescherminggeeft.

Deopzetwasomeen proef aante leggen waarinin
augustus in een groen gewas, na een kunstmatige
besmetting, de verschillende behandelingen zouden
worden aangelegd (middelen, doseringen). Het loof
diende op één moment gelijkmatig over het hele
proefveldtewordenaangetast.Omvoldoendefungicide op het gewas enopde grondte krijgen,moest
echter enkele keren worden gespoten (met éénenkele bespuiting wordt het verschil tussen fungiciden
nietvoldoendeduidelijk).

Uit eerder onderzoek, dat in 1991werdsamengevat
door het IKC-agv uit PD-proefver-slagen uitdejaren
1950/1960, bleek dat globaal gezien de knolbescherming van tin, maneb-fentin en chloorthalonil
drie keer beter is dan die van de dithiocarbamaten
maneb en zineb. In deze PD-proeven werden de
middelenechter getestineenzogenaamddoorspuitschema. Erwerddus hetheleseizoenmethetzelfde
middelgespotenwaarbijhetresultaatdehoeveelheid
knolziekwas.
Het kan dandus zijn dat het ene middel een betere
loofbescherming geeft en het andere een betere
knolbescherming.
Met dit gegeven als achtergrondinformatie is in dit
onderzoek nagegaan welke gangbare preventieve
middelen de beste knolbescherming tegenPhytophthora bieden. Hiertoe zijn gedurende drie jaar op
twee plaatsen proeven aangelegd met een vatbaar
en een minder vatbaar ras en twee doseringen van
meerderemiddelen.

Ditspuitengebeurdevóórennadathetgewaskunstmatigwasbesmet.Nadatdeschimmelgroei goedop
gangwas gekomen,veel loof was afgestorven,veel
sporen waren gevormd en op de grond waren terechtgekomen, werd het gewas doodgespoten en
werdendesporeningeregend.
Hetonderzoek is uitgevoerdop ROC Kollumerwaard
(1992, 1993en 1994) enop het PAGV-bedrijf (1993
en1994).
De varianten in het onderzoek zijn vermeld in het
volgendeschema.
Deproefvelden werden met behulp vaneentrekkerspuit gespoten. Er is laat gepoot (circa half mei)om
eindaugustusnogeengroengewastehebben. Vanaf een gewashoogte van20 cm werd de hele proef
drie tot vijf keer, wekelijks, gespoten met maneb
80%. Vervolgenswerdendrietotvier keerdebehandelingen At/m Euitgevoerd.Daarna werdtweewekennietgespotenomervoortezorgendathetgewas
kunstmatig geïnfecteerd kon worden. In object O is
met maneb 80%doorgespoten in de dosering van
100% tot twee weken voor de kunstmatige besmetting. Nade kunstmatige besmetting met Phytophtho-

Agria;resistentieloof-5,5/knol-7
Bintje;resistentieloof-3/knol-3
A-Liromatin(maneb-fen-tin):2,5kgperha
B-Daconil(chloorthalonil):3,5literperha
C-TopperDF(cymoxanil-mancozeb):3kgperha
D-Shirlan(fluazinam):0,4literperha
E-koperoxychloride:9kgperha
O-onbehandeld nade kunstmatige inoculatie (dit object is in 1993 en 1994toegevoegd)
1-100%
2-65%
2

rassen
middelen

doseringen
herhalingen

ra(fysio 1.4)ishetloof,nadatdeaantastinggoedop
gangwasgekomen,doodgespoten.Naongeveer 14
dagen zijn de knollen gerooid en ongeveer een
maand later gewassen en op aantasting door Phytophthorabeoordeeld.
Voor de exacte uitvoering van de proeven op ROC
Kollumerwaard wordt verwezen naar de ROCjaarverslagen(RidderenBus,1993,1994,1995).
In 1993 was het weer in juli en augustus aan de
koele en sombere kant met regelmatig regen;septemberwaszeersomberennat,enkoel.
In1994washetweerinjulizeerdroogenwarm;ging
inaugustusover inwatkoelerweerenafentoebuien.Demaandseptemberwassomberenzeernat.
Voor de mate van loofaantasting door Phytophthora
infestans werd gebruik gemaakt van de PD-schaal
(zietabel1).
Tabel1 .

code

Resultaten
Op ROC Kollumerwaard werd in 1992 in de proef
maar één keer met de verschillende middelen/doseringengespoten(zesdagennadekunstmatigeinfectie).Erontstondeenzwareaantastinginhet
loof, waarbij Agria en Bintje nauwelijks verschillen
vertoonden. Het percentage knolaantasting verschilde betrouwbaar tussen de rassen Agria en Bintje
(respectievelijk 0,8 en 6,1%). Tussen de middelen/doseringenkondengeenbetrouwbareverschillen
wordenaangetoond(RidderenBus,1993).
In 1993 werd zeven keer metde verschillende middelen/doseringen gespoten en raakte de proef als
gevolg van aantasting in een nabij gelegen andere
proef,incombinatiemetzeer natteweersomstandigheden begin augustus, van nature besmet. Op 30

DePD-schaalvoorbeoordelingvanPhytophthorainhetloofluidtglobaalalsvolgt:

omschrijving

10

nietaangetast;

9

5-10%plantenaangetastmet1-5 ziekeblaadjesperplant;

8

10-20%plantenaangetastmet±5ziekeblaadjesperplant;

7

>20%plantenaangetastmet± 10ziekeblaadjesperplant;

6

veelplantenaangetast. 10%vanalleblaadjesziek;

5

bijnaalleplantenenalleblaadjesaangetast;

4

dehelftvanallebladisvernietigd;

3

75%vanhetbladisvernietigd;

2

nogenkelegroeneblaadjes,destengelsnoggroen;

1

vrijwelallebladerenzijndood;destengelszijnafgestorvenofwordenbruin.

augustus,toencirca75% vanhetbladdoordeziekte
vernietigd was, zijn de aardappelen van de proef
doodgespoten.
Deaantasting inhet loofwasbijBintje ietszwaarder
ennamietssnellertoedanbijAgria.BijBintje raakte
gemiddeld 8,1% en bij Agria 1,1%van de knollen
aangetast. In deze proef beschermde cymoxanilmancozeb het loof het best, vervolgens fluazinam,
chloorthalonil, maneb en maneb-fentin. Koperoxychloride gaf in deze proef de minste loofbescherming. De invloed van de verschillende middelen op
dematevanknolaantastingisnietduidelijkgeworden
(RidderenBus,1994).
In 1994 werd de kunstmatige besmetting op 7september uitgevoerd. Deaantasting in het loof namin
de tweede helft van september (tabel 2) snel toe.
Verschillen inloofaantastingtussenrassen,middelen
endoseringenwerdennauwelijksgevonden.
BijBintjewerdenwelbetrouwbareverschillen inknolaantastinggevonden(tabel2).Bijdevergelijkingtussendedoseringen gafde65%-doseringindemeeste gevallen iets meer aangetaste knollen dan de
100%-dosering, behalve bij cymoxanil-mancozeb en
fluazinam.
Tabel2.

Ophet PAGVwerdin 1993op4augustusdeeerste
(natuurlijke) aantasting in de randen van de proef
gevonden, die zich nadien ook in de netto veldjes
flink,maar onregelmatig, uitbreidde. De Phytophthora-aan-tasting inhetloof namvanafongeveer 20augustus zeer sneltoe (tabel 3),nadat ook nogkunstmatig geïnfecteerd was op 19en 26 augustus.Tussen de middelen was enig verschil waar te nemen
evenalstussendedoseringen.Deaantastingvanhet
loof nam bij het ras Agria duidelijk minder snel toe
dan bij Bintje. De aantasting van de knollen was bij
Agriaveel lagerdanbij Bintje,circa 2%ten opzichte
van7-20%. BijAgriawarendeverschillen tussende
middelenendoseringen statistisch niet betrouwbaar.
BijBintjewasditwel hetgeval.Dithoudtonderandereindatvande 100%-dosering,develdjesdiewaren
behandeld met chloorthalonil, cymoxanil-mancozeb
en fluazinam betrouwbaar meer aangetaste knollen
haddendandeandereveldjes.Bij65%-doseringwaren deze verschillen niet zo duidelijk, al gaf chloorthalonilookhierdehoogsteaantasting. Eenverband
tussen loof-enknolaantasting kon niet worden aangetoond; de veldjes met de zwaarste en vroegste
loofaantasting hadden veelal de geringste knolaantasting. Wellicht heeft sporulatie plaatsgevonden in

Loofaantasting door Phytophthorainfestansop7en 26 september (volgens PD-schaal)en de knolaantasting op 18 november
(%); Kollumerwaard 1994.
Bintje
loof(PD-schaal)
7 september

26september

9,3
9,3
9,8
9,3
9,3
9,5

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

8,7

2,0
2,5
2,0
2,0
2,0

Agria
knol (%)

loof(PD-schaal)

knol (%)

18november

7 september

26september

13november

38,2

9,3

20,1

33,8

9,0
9,8
9,8
9,8
9,5

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

0,8
0,9
0,6
0,6
0,8
0,6

45,0

9,3

44,6

58,4

9,0

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

0,7
0,9

26,8

9,3
9,0
9,3

100%-dosering
maneb-fentin
chloorthalonil
cymoxanil-mancozeb
fluazinam
koperoxychloride
manebtot27-7

45,5
48,4
28,0

65%-dosering
maneb-fentin
chloorthalonil
cymoxanil-mancozeb
fluazinam
koperoxychloride
LSD(0,05)middelxdosering

9,8
9,5
9,5
9,3
25,7

37,2

1,2
1,0
1,1

Tabel3.

Loofaantasting door Phytophthora infestonsop23 augustus en6 september (volgens PD-schaal) en de knolaantasting op 14
oktober(%);PAGV1993.

Bintje
loof(PD-schaal)
23augustus

6september

maneb-fentln

4,8

chloorthalonil

5,5

cymoxanil-mancozeb

5,6

fluazinam
koperoxychloride

8,0
5,0

manebtot 15-7

Agria
knol (%)

loof(PD-schaal)

knol (%)

14oktober

23augustus

6september

14oktober

1,9

7,2

6,0

4,8

1,9
2,0

19,8

6,0

3,0

1,9
2,5

18,8

7,8

19,7

8,3

8,8

6,3

2,1

1,6
0,5

4,1
5,3
3,3

2,4

2,9

11,8

3,3

1,3

1,5
1,3

100%-dosering

1,6
2,2

65%-dosering
maneb-fentln

4,3

1,5

12,4

5,4

2,9

chloorthalonil

5,3

1,5

17,0

5,5

2,0

1,5

cymoxanil-mancozeb

5,3

14,5

6,8

1,8

11,2
13,4

5,9
5,8

2,9
2,5

fluazinam

5,5

1,5
2,0

koperoxychloride

4,4

1,3

LSD(0,05)middelxdosering

3,1

2,8

1,9
1,8

eenperiodediemindergunstigwasvoorknolaantasting.

Discussieen conclusies

In 1994 konden in de proef op het PAGV-bedrijf op
30 augustus (na de kunstmatige infectie op 24 augustus) inhetrasBintje,inhetloofdeeersteduidelijke vlekjes als gevolg van Phytophthora worden
waargenomen; in Agria waren de vlekjes toen nog
niet zo duidelijk. De aantasting van het loof nam
vooral in de tweede week van september sneltoe.
Deverschillentussendemiddelen,doseringenende
beide rassen waren heel gering (tabel 4). Inde eerste20dagenvanseptember regendehetbijnadagelijks. Uit tabel 4 blijkt dat bij Agria het percentage
aangetaste knollen desondanks zeer gering was.Bij
Bintje heeft hetobjectmaneb,waarbijniet isdoorgespoten na de kunstmatige infectie, statistisch betrouwbaar meer knolaantasting gegeven dan deandereobjecten.Tussende100%en65%-doseringen
tussendemiddelen,zijndeverschillenstatistischniet
betrouwbaar. De behandelingen met maneb-tin,
100% en65%,enchloorthalonil 100%,lijken indeze
proef echter wel wat beter dande andere behandelingen.

Uit dit onderzoek bleek dat het heel moeilijk is om
loof- en knolaantasting onafhankelijk van elkaar te
bestuderen alsreedsvoor kunstmatige infectiesprake is van loofaantasting. Knolaantasting is, behalve
van de plaats van de knollen in de rug en de mate
van knolresistentie, sterk afhankelijk van het vochtgehaltevandegrond,dehoeveelheidneerslagende
bodemtemperatuur. Dit betekent dat verschillen in
tijdstip van loofaantasting de mate van knolaantasting sterk kunnen beïnvloeden. Een betere beschermingvanhetloof endaardoor eenlatereloofaantasting kaner danonder natteomstandigheden toe leidendatmeerknollenwordenaangetast.
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Dit onderzoek heeft niet geleid tot duidelijkheid over
welkpreventief middelhetbesteingezet kanworden
zodrainhetloof Phytophthoraaanwezigis.Daarvoor
waren de resultaten in de verschillende proeven te
wisselend.Erisdusooknietaangetoonddatdeinde
inleidinggenoemdetin-offentinbevattende middelen
ofchloorthalonilbeterofslechterzijndanandere.

Tabel4.

Loofaantasting door Phytophthora infestansop 6 en 19september (volgens PD-schaal)ende knolaantasting op 18nobember
(%); PAGV1994.

Bintje
loof(PD-schaal)

Agria
knol(%)

6september

19september

18november

maneb-fentin

5,1

1,3

chloorthalonil

5,7
5,6

1,3
1,3

koperoxychloride

5,3
5,0

manebtot11-7

loof(PD-schaal)

knol(%)

6september

19september

18november

16,9

5,8

1,5

0,1

18,2
24,2

6,2
6,2

1,5
2,0

0,1
0,3

1,3

23,5

5,9

2,0

0,4

1,0

26,4

5,3

1,5

0,3

5,6

1,0

31,8

6,3

1,5

0,3

maneb-tentin

5,4

1,3

18,5

5,6

chloorthalonil

5,4

24,6

5,7

1,5
1,5

0,1
0,3

100%-dosering

cymoxanil-mancozeb
fluazinam

65%-dosering

cymoxanil-mancozeb

5,3

1,3
1,0

26,3

5,8

1,8

fluazinam

4,3

1,0

23,0

5,7

1,5

0,7
0,0

4,8

1,0

24,8

5,6

1,5

0,8

koperoxychloride
LSD(0,05)middelxdosering

11,7

Erwaseengrootverschilindematevanknolaantasting tussen de rassen Bintje en Agria;dit is in overeenstemming met het Rassenlijstcijfer. Voor rassen
die weinig of geen resistentie hebben tegen Phytophthora in de knol, blijft het Phytophthora-vrij houden van het loof de aangewezen methode om de
knollentegenPhytophthoratebeschermen.

Literatuur

scherming van Phytophthora-bestrijdingsmiddelen (KW 145).

Samenvatting

schermingvanPhytophthora-bestrijdingsmiddelenbijaardappelen

Ridder, J.K. en C.B. Bus. Vaststellen van de mate van knolbe-

Proefveldverslag 1992 voor de klei-akkerbouw in Groningen en
Friesland,p.69-70(1993).

Ridder, J.K. en C.B. Bus. Vaststellen van de mate van knolbe-

(KW 176). Proefveldverslag 1993voor de klei-akkerbouw in GroningenenFriesland,p.65-67(1994).

In 1992, 1993 en 1994 werd op twee proeflocaties
onderzocht of er tussen de gangbare preventieve
Phytophthora-bestrijdingsmiddelen verschillen bestaan in mate van knolbescherming tegen Phytophthora infestans. Ditgebeurde iniedereproefmet
twee rassen (Agria en Bintje) en twee doseringen
(100% en 65%).
Er is in deze proeven echter geen duidelijk verschil
tussen middelen en doseringen aangetoond. Wel
bleekdathetrasAgriatenopzichtevanBintje,onder
de in de proeven aangelegde zware Phytophthoradruk,eenopvallendgoedeknolresistentiebezat.

Ridder, J.K. en C.B. Bus. Vaststellen van de mate van knolbeschermingvanPhytophthora-bestrijdingsmiddelenbijaardappelen
(KW220). Proefveldverslag 1994voor de klei-akkerbouw in GroningenenFriesland,p.83-85(1995).

Summary
In 1992, 1993 and 1994, in 2 cultivars, Agriaand
Bintje,fivedifferent fungicides, in twodoses, 100%
and 65%, were tested, to control late blight
(Phytophthora infestans) inpotatotubers, at two locations. The differentprotectants(maneb-fentinace-
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täte, chloorthalonil, cymoxanil-mancozeb, fluazinam
differenceinamountoftuberblightresistance,
andcopperoxychloride) anddosesdidnot resultin
Cv. Agria showingmuch more tuberblightresistance
significantdifferencesintuberinfection. Between the
althoughthedifferencesinfoliarblightresistance wecultivarsBintjeandAgria, there wasaverysignificant
rerathersmall.
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Risicovan chloorschade bijvoorjaarstoepassingvan
dierlijke mestop zetmeelaardappelen
Riskofchlorinewithslurryinspringonstarchpotatoes
Ing. K.H.Wijnholds,regionaalonderzoekerSIO

Inleiding
De akkerbouw op de lichte grond in noordoostNederland isom prijstechnische redenen mogelijkbereid om in het voorjaar mest te gebruiken voor zetmeelaardappelen. Hetontbreekt echter aan duidelijke
onderzoeksresultaten over de effecten van chloor in
mest op het uitbetalingsgewicht. Oudonderzoekmet
toepassing van kalizout geeft aan dathetuitbetalingsgewicht nogaldaalt bijtoepassing vanaf 125kgchloor
per hectare. In hettraject van 0tot 125 kgchloor zijn
echter geen metingen verricht.Bijtoepassing van varkensdrijfmest volgens de bestaande advisering en/of
regelgeving (dosering ± 20m3)wordt ongeveer 40 kilogramchloorperhectaregegeven.

Opzetenuitvoering
Omdat partijen mest kunnen variëren inchloorgehalte,
is steeds eenpartij varkensdrijfmest gezocht met een
relatief laag gehalte aanchloor. Door verspuitingvan
eenCaCI2-oplossingmetdenormaleveldspuitzijnvier
chloortrappen (0,30,60 en 120kgchloor per ha) aangelegd metenzonder drijfmest. Werd uitsluitendmet
kunstmeststikstof bemest, dan werd respectievelijk
126,176 en226kgNperhaverstrekt. Bijtoediening
van drijfmest werd 108kg werkzame N per ha verTabel5.

strekt, waaraan respectievelijk 0,50en100kgN per
ha (als KAS) werdtoegevoegd. Indedrijfmest bevond
zichruim30kgchloor perha.
Het onderzoek werd in de periode 1992-1994 uitgevoerdopveenkoloniale dalgrond.Alsras werd steeds
Elles gepoot, navoorvrucht suikerbieten. Behalvede
onderzoeks-objecten werdendeoverige teelthandelingenvolgensgangbarenormen ingezet.

Waarnemingen
Regelmatig tijdens hetgroeiseizoen is hetgewasbeoordeeldopstandenontwikkeling.Tevens werdgekeken naar eventuele chloorschade inhet gewas.Uiteindelijk is de opbrengst en het onderwatergewicht bepaald perveldje enis eenstatistische analyse uitgevoerd omde effecten vanmest, stikstof enchloor te
toetsen (tabel5).

Resultaten
Tijdenshetgroeiseizoen isingeen van dejaren schade door chloor in het gewas geconstateerd. De stikstofwerking van demest (dosering 20m3 perha met
eeningeschatwerkingspercentagevoordestikstof van
70% door detoepassing vaninjectie) wastevergelijken met dewerkingvan kunstmest. Bij debeoordeling

Analysevande mest

analysevandemestinkgperton perjaar
jaar

ruwas

organischestof

N-totaal

P2O5

K2O

102

26
32

7,4
7,8

28

7,8
8,5
7,7

3,9
4,8

86

52
70
58

4,6

7,7

drogestof

1992

78

1993
1994

chloor

1,6
1,5
1,6
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Tabel6.

Veldgewicht,onderwatergewichten uitbetalingsgewichtbijtoepassingvan welengeenmest,verschillendehoeveelhedenchlooren
stikstof.

kunstmest
N-totaa kg/ha
chloortotaalkg/ha

126

176

drijfmest+KAS

226

-

-

-

101

100

100

95
101

101

101

-

-

101

98

97
99
99

98

97

98

-

-

-

-

-

-

102

101

102

97
101

-

120
150

99
99

relatiefonderwatergewicht(100= 456gramper5kç

ishetproefveldgemiddelde)

-

-

-

102

100

101
100

99
98

98
97
97

103

101

102

100

102

100

99
99
99

-

-

-

102

99

99

-

-

-

-

-

-

101

98

95

-

-

-

relatiefuitbetalingsgewicht(100= 66.7tonperhais

105
100

101

104

100

100

-

-

102

96

-

-

van de stand en ontwikkeling van het gewas waren
alleen de stikstoftrappen te onderscheiden door een
duidelijkdonkerder kleurvanhetgewas bijhet hoogste
stikstofniveau.
Uitde resultaten intabel6blijktdat bijdeze proevenin
de jaren 1992 totenmet1994 reeds bijdelage stikstofgift, van108kgNperhabijhetgebruik van drijfmest of 126kg N per ha bij het gebruik van alleen
kunstmest, demaximale opbrengst wordt gehaald.Bij
het onderwatergewicht isereen duidelijke tendenstot
daling aanwezig bijtoenemende stikstofgiften. Gemiddeld ishetonderwatergewicht bijhetgebruik van drijfmest, bijhetniveau vantotaal 150kg chloor perha
lager dan bijhetniveau van 30kgchloor perha. Verschillen inuitbetalingsgewicht door verschillende doseringenchloorwaren nietsignificant aantoonbaar.
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208

100

101

0
30
60
90
120
150

158

relatiefveldgewicht(100 =65.6 ton perha ishetproefveldgemiddelde)

0
30
60
90

0
30
60
90
120
150

108

hetproefveldgemiddelde)

99
95
101
•

97
•

104

100

102

100

95
95

102

96

95

-

-

-

104

98

95

Conclusie
De behoefte aan stikstof was indeze proeven bij gebruikvanhetrasEllesniethoog.Bijhetlaagsteniveau,
werd in alle jaren reeds het hoogste uitbetalingsgewicht bereikt. Chloorschade inhetgewas isniet zichtbaar geconstateerd. In het traject totongeveer 120kg
per hachloor en,bijhetgebruik van drijfmest, tot ongeveer 150kgchloor, isergeen duidelijke invloedop
het uitbetalingsgewicht.
Een praktische conclusie kanderhalve zijn, datin het
traject tot60kgchloor, alsmaximum aanwezig in20
m3 drijfmest perha,verlies aan uitbetalingsgewichtals
gevolgvanchloornietisopgetreden.

Samenvatting

appelen. Onderzoek 1993, Stichting Interprovinciaal Onderzoekscentrum voor de akkerbouw op zand- en veenkoloniale grond in
middenoost-ennoordoost-Nederland,p.46-48(1994).

In drie jaren onderzoek naar de mogelijke negatieve
effecten opmet name hetonderwatergewicht van zetmeelaardappelen door chloor in varkensdrijfmest zijn
geen duidelijke negatieve effecten ophetuitbetalingsgewicht aangetoond.Inhetpraktische trajecttot 60 kg
chloor is verlies aan uitbetalingsgewicht niet te verwachten.
Het gebruik van varkensdrijfmest kan dan ookzonder
risicovandirectechloorschade toegepastworden, mits
de gift is afgestemd opde behoefte vanhetgewas,
rekeninghoudendmetdewerkingvan stikstof.

Wijnholds, K.H. Effecten van chloortioeveelheden in mest bij aardappelen. Onderzoek 1994, Stichting Interprovinciaal Onderzoekscentrum voor de akkerbouw op zand- en veenkoloniale grond in
middenoost-ennoordoost-Nederland,p.62-64(1995).

Wijnholds, K.H. Effecten van chloortioeveelheden in mest bij aardappelen.Eindverslagoverdejaren1992t/m1994.Onderzoek1994,
StichtingInterprovinciaalOnderzoekscentrumvoordeakkerbouwop
zand- en veenkoloniale grond in middenoost- en noordoostNederland,p.64-66(1995).

Literatuur

Summary

Wijnholds, K.H. Effecten van chloortioeveelheden in mest bij aard-

Inthisexperimentyieldreductionasaresultofchloride
by spring application of organic manure in theyears
1992 till 1994 wasratherlittle.
A practical dose of20 m3 pig-slurry per hectare, this
means about 60kilogramsofchlorideperhectare has
noeffectonyieldofstarch-potatoes.

appelen. Onderzoek 1992, Stichting Interprovinciaal Onderzoekscentrum voor de akkerbouw op zand- en veenkoloniale grond in
middenoost-en noordoost-Nederland,p.37-39(1993).

Wijnholds, K.H. Effecten vanchloortioeveelheden in mest bij aard-
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Toetsing inde praktijk van hetadviesmodel Rhizoctoniabestrijding pootaardappelen
Farmscale testingofthediseaseriskestimationmodelforthecontrol ofRhizoctonia solaniinseedpotatoes
Ing.J.K. Ridder, PAGV

nia, maarwasnogonvoldoende indepraktijk opgebruikswaarde getoetst. Het doel van het onderzoek
wasom het adviesmodel op een aantal bedrijven te
toetsen enop basis vandezetoetsing het modelzo
nodigbijtestellen.

Inleiding
Het aanwezig zijn van lakschurft op de knol alsgevolg van Rhizoctonia is bij pootaardappelen nietgewenst.Hetligtvoordehanddattelersbijdeteeltvan
pootaardappelen hun best zullen doen om dit te
voorkomen door teeltmaatregelen en zo nodig een
knol- en/of grondbehandeling. Het terugdringen van
het gebruik van chemische middelen is ommilieureden en uit een oogpunt van kostenbesparing gewenst.Geziendegrotefinanciëleconsequentiesvan
lakschurftaantasting kan de teler zich echter weinig
risico'sveroorloven.

Opzeten uitvoering
Het onderzoek is uitgevoerd bij pootgoedtelers die
aangesloten waren bij een studiegroep. In 1994 en
1995hebbentweestudieclubsdeelgenomen;inmidden Drenthe "Westerbork e.o.' (zandgrond), en in
Noord-Groningen, 'de Marne' (zavelgrond). Het was
debedoelingompergebiedminimaal20percelenin
het onderzoek te betrekken, waarbij de adviesbehandeling zou worden vergeleken met een meer of
minder intensieve behandeling. In 1994 is dit aantal
van 20 percelen niet gehaald, waarbij ook nog een
paarpercelenafvielen(zietabellen7en 9).

Het PAGV heeft een adviessysteem ontwikkeld,
waarbij op basis van een groot aantal waarderingen
vanonder anderepootgoed,ras,lakschurftbezetting,
grondsoort en vruchtwisseling, door middel van een
puntensysteemwordtgeadviseerdwaterineenspecifiek geval gewenst is aangaande een knol- en/of
grondbehandeling. Hetadviesmodel isontwikkeldop
basis van kennis en veel onderzoek rond RhizoctoTabel7.

De onderzoeksvarianten zijn in overleg tussen teler
en onderzoeker vastgesteld. Centraal stond het

Aantalpercelenmettoegepaste doseringMoncereen(literper ha) alsgrondbehandeling Inderijvolgenshetadviesmodel (S)ende
praktijk(P)optweelocatiesin1994and1995.
Marne

Westerbork

1994
dosering

0
2.5
5
7.5
10
aantalpercelen

16

1995

1994

1995

S

P

S

P

S

P

S

P

0

0
0
0
3
15
18

0
0

0
0

1
1

13
1
5
22

3

2
0
14
16

2
0
1

2

3
10

2
1

0
5
18

3
16
22

0
13
16

3
4
14
23

0
9
11
1
23

Tabel8.

Aantalpercelen indepraktijk(P)meteengelijke,hogereoflagerehoeveelheidfungicide alsvolgenshetmodel (S) in 1994en 1995
optweelocaties.
Marne

P=S

P>S
P<S
aantalpercelen

1995

1994

1995

5
13
0
18

6
15
1

13
0
3
16

3
2
18

22

praktijkobject, dit is de wijze zoals de teler op basis
van eigen inzicht zowel de knol- als grondbehandeling uitvoerde. Nadien is vastgesteld of deze wijze
overeenstemde methetadviesmodel,waarbijopbasisvanpootgoed-enperceelsgegevensdebehandelingen zijn beoordeeld. Kwam deze wijze niet overeen met het adviesmodel dan werd als het tweede
objecthetadviesmodelingebracht.Kwamdepraktijkinvulling overeen met het advies, dan werden per
perceeléénoftweeafwijkendeobjectentoegevoegd.
Het pootgoed werd beoordeeld op Rhizoctonia,
waarbij ook op de vitaliteit van de Sclerotien werd
gelet. De vitaliteit is een maat voor de groei van
schimmeldradenuitstukjeslakschurftop deknol.
Gedurende het groeiseizoen zijn er op de percelen
waarnemingen aan het gewas verricht aangaande
stengelaantasting en gewasontwikkeling. Bij deloofdoding en de oogst zijn knolmonsters genomen om
delakschurft-bezettingvasttestellenenduidelijkheid
te krijgen omtrent de uitgevoerde bestrijdingsobjecten.

Tabel9.

Westerbork

1994

23

Resultaten
Bijde loofdodingendeoogstzoudenter vaststelling
van de ziekte-aantasting knolmonsters worden genomen.Helaas isditopeenaantal percelen nietgebeurd, wat de betrouwbaarheid beperkt en het trekkenvanconclusies bemoeilijkt. Nadeoogst zijnvan
alle objecten de lakschurft-indexen vastgesteld en
vergeleken.
In het gebied van de Marne werd in.de praktijk,in
beidejaren een hogere dosering Moncereen toegepastdanhetadviesmodel aangaf. Voor 1994werd3
maal2,5liter,10maal5literen5maal10litergeadviseerd,terwijldepraktijk3maal7,5 literen 15maal
10literalsrijenbehandelingtoepaste.Voor 1995was
dit overeenkomstig (tabel 7 en 8). De Rhizoctoniaindex is bij praktijk en advies in de Marne, zowel in
1994 als in 1995, veelal gelijk (tabel 9). De hogere
doseringMoncereenwasnietechtnodig.Werdinde
Marne een lagere dosering gebruikt dan hetadvies,
dangafditin1994nietmeerlakschurft,maarin1995
inbijnadehelftvan degevallenwel(tabel10).

Aantal praktijkpercelen (P) meteen gelijke,hogere of lagere lakschurft-index danvolgens het model (S) in 1994en 1995op twee
locaties.
Marne

PsS
P>S
P<S
geeninformatie

Westerbork

1994

1995

1994

1995

12
1
0
5

21
0

12
0
0
4

11

0
1

5
1
6
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Tabel10. Variantenmetlageredosering (V) meteengelijkeofhogerelakschurft-indexdanvolgenshetmodel(S)In1994en 1995optwee
locaties.

Marne

Westerbork

1994

1995

VsS

12

21

9

10

V>S

0

0

3

6

Deknolontsmetting is in 1994 inde Marne driemaal
geadviseerdenin1995eenmaal,waarbijgeeneffect
op de lakschurft-index is waargenomen vanwege
zeerlageindexenindetotalegroep.
InWesterbork is in 1994 indrie gevallen eenlagere
dosering Moncereen als grondbehandeling in de
praktijk gebruikt dan het advies aangaf. Tochwaren
er geen duidelijke verschillen in de lakschurft-index
(tabel 9). Een lagere dosering (V) dan de praktijk
leidde inslechts3vande12gevallentoteenhogere
index (tabel 10). In 1995 zat men met de dosering
van Moncereenop 18percelenonder hetadvies;dit
leidde in5gevallentot meer lakschurft (tabel 9).De
variant met lagere dosering hadechter in 10vande
16 gevallen een vergelijkbare index met het advies
en6maaleenhogereindex(tabel10).
In 1994isbijdegroepWesterbork in7gevalleneen
adviesgegevenvoorknolontsmetting;ditheeftinalle
gevallen een lagere lakschurft-index gegeven dan
zonder knolontsmetting,terwijl in 1995dit negengevallen betrof met vier maal een gelijke en vijf maal
eenlagereindex.Hierbijmoetwordenopgemerktdat
metnamein1995hetuitgangsmateriaalzwaarbezet

1994

1995

wasmetlakschurftendatookheteindproduct inernstigemateSclerotienbevatte.
Hanteringvanhetadviesmodelbiedttelersdemogelijkheideenproductpootaardappelen teoogstenmet
een gelijke of lagere lakschurft-index dan volgens
eigen inzicht. Gebleken is, dat de telers van deze
studieclubs vaak een oplossing zoeken, overeenkomstighetadviesmodel.Hetisechteropvallenddat
inhetgebiedvandestudiegroepde'Marne'depraktijk inde meeste gevallen overdoseert als eensoort
verzekeringspremie voor de afzet van lakschurftvrij
pootgoed.Inhetgebied"Westerbork" bestaat eerder
de neiging om een lagere dosering aan te houden,
terwijl daar juist meer lakschurft voorkomt gelet ook
opderesultatenvantabel 11. Inde 'Marne'heeftde
lakschurft-index van het geoogste pootgoed, bij
hanteringvanhetadviesmodel, ineenpaar gevallen
deNAK-normoverschreden(tabel11).
Inhet gebiedvandestudieclub 'Westerbork'wasdit
veelmeer; in 1994bijeenindexvan>3,3zelfs bijna
alle gevallen en moet dit als onvoldoende worden
beschouwd.Deoorzaakhiervoorlagbijdezeerzwa-

Tabel11. Aantal keren datde lakschurft-index vanadviesmodel(S),praktijk (P) envariant met lageredosering (V) die boven NAK-norm
uitgaat(1994en1995).

jaar

S

P

V

Marne >3,3

1994

4

(10%licht)

1995

4
2

3
7

13
21

2
3
10
9
7
7

13
21
12
17
12
17

NAK-normindex

>8,3

1994

2

(25%licht)

1995

Westerbork>3,3

1994

0
11
9

(10%licht)

1995

>8,3

t994

(25%licht)

1995

18

6
8

3
2
0
11
11
9
10

percelentotaal

rebezettingmetSclerotienvanhetbasispootgoed.

de geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solaniinaardappelen. IKC-Informatie4,2, p.51-59(1993).

Samenvatting

Ridder,J.K. en E.Theissens. Optimalisering en toetsing van het
adviesmodel Rhizoctonia solani in pootaardappelen. Onderzoek

HetadviesmodelRhizoctoniabestrijdingisgetoetstbij
34 percelen/deelnemers in 1994 en 45 percelen/deelnemers in 1995 voor pootaardappelen. Het
adviesmodelwasdaarbijgelijkof beterdandepraktijkmethode wat betreft de lakschurft-index van het
geoogste product. Door hierbij het adviesmodel te
volgen, is het mogelijk om het gebruik van de hoeveelheidfungicidetebeperken.
Literatuur
Lamers,J.G.Winstoppunten.Boerderij-akkerbouw 78,6 (1993).

Lamers,J.G.enH.E. Campmans.Eennieuw adviessysteem voor

1994,uitgavevandeStichting InterprovinciaalOnderzoekcentrum
voor de Akkerbouw en Groenten in de Vollegrond op zand-enveenkoloniale grond in middenoost en noordoost-Nederland, p.
84-85(1995).

Summary
The diseaseriskestimationmodelforcontrollingRhizoctoniaistestedinseedpotatoes on farmscale with
34participants in 1994 and45 in 1995. The model
was equaltoorbetterthan standardfarmerpractice
concerning thesclerotiumindex of the harvestedpotatoesandconcerning the totalamountoffungicides
applied.
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Wassenen knolontsmettenvanaardappelenter bestrijding
vanbacteriënen bodempathogenen
Washingand tuberdesinfection onpotatoes tocontrol bacterialdiseases and
soil pathogens
Ing.J.K.Ridder, PAGV

Inleiding
Voordekwaliteitvanpootaardappelen ishetvanbelang dat het pootgoed vrij is van ziektekiemen. Met
dehuidigeteeltwijzen endemechanisatie vanoogst
enverwerking ishetoptredenvanziektenenplagen
de laatste jaren toegenomen.Voorbeelden vanprobleemziekten zijn aardappelmoeheid, zwartbenigheid, stengelnatrot, fusarium en phoma. Het gaat
hierbijomorganismen dieviadegrondkunnenwordenverspreid enook met het pootgoedviaaanhangende grond over kunnen gaan. Eveneens kunnen
rotte knollen, als gevolg van bacterie- of schimmelziekten,tijdensdeverwerking vandepootaardappelengezondeknolleninfecteren.
In het verleden was het gebruik van kwik als ontsmettingsmiddel hiervoor de oplossing. Met het verdwijnenvankwikisergeennieuwmiddelofmethode
voor depraktijk beschikbaar gekomen.Decombinatie van wassen en ontsmetten van pootaardappelen
zou een oplossing kunnenzijn. Bij het wassen kunnen cysten, schimmels en bacteriën worden verwijderd. Wel moet herbesmetting tijdens dit wassen
wordenvoorkomen. Het isverder ookvereistomde
aardappelen nahetwasseneneventueelontsmetten
sneltedrogen.
In de onderzoekerswerkgroep 'knolontsmetting'
(1992) zijn twee middelen naar voren gekomen,die
afzonderlijk en in combinatie perspectiefvol voor de
praktijk bleken.Verder isindepraktijkgeëxperimenteerd met ozon om in combinatie met wassen een
schoonenziektekiemvrijproductteleveren.
Hetdoelvanditonderzoek isomnategaanofdoor
ontsmetting en ozonering incombinatie metwassen
de overdracht van ziekten en cysten met pootaard-
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appelen kan worden tegengegaan. Het onderzoek
richttezichmetnameopdeoverdrachtvanbacterieziekten. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruiktwordenvoortoelatingsaanvraag.

Proefopzet en uitvoering
Hetonderzoek is in samenwerking met de bedrijven
G.J. vanTilburgteBiddinghuizenenAgriTechnicste
Doetinchem uitgevoerd in 1993 en 1994. In despeciale wasbaan van het eerstgenoemde bedrijf, bestaande uit een rolienband en pulserende spuitdoppen, wordt50à100literwatergebruiktdatvrijisvan
ziektekiemen.Nahet wassen wordt hetaanhangende water van de knollen geblazen metventilatoren.
Deinfectie met Erwinia caratovora susp.Atroseptica
(Eca) is aangebracht door na het beschadigen de
aardappelentedompelen ineenbadmetverpulverde Erwinia-rotte knollen. De aardappelen waren uitwendigbeschadigddoorzeineenijzerenmandrond
telatendraaien.
Naonderstaandebehandelingenzijndeaardappelen
ineenopslagruimte gebracht,waarindetemperatuur
lager was dan de temperatuur van deaardappelen.
Deze omstandigheden bewerkstelligden een vlotte
drogingvandeknollen.
Het onderzoek is uitgevoerd met de rassen Bintje,
AgriaenSpunta.
Debehandelingenwarenalsvolgt:
O- nietwassen,geeninfectieenbehandeling;
A- aardappelen wassen en beschadigen, geen infectie;
B- aardappelen wassen en beschadigen, infectie
metEca-bacteriën;
C- als Benvijf minuten besproeid metozonverrijkt

water(redoxpotentiaal>600);
D- als Ben twee minuten gedompeld in eenoplossingmetmiddelx;
E- als Bentwee minuten gedompeld in eenoplossing met middel xen nadien eveneens tweeminutenineenoplossingmetmiddely.
Demogelijkekansopdeontwikkelingvanrotwerdin
hetonderzoekvan 1993vierenvijfwekennadebehandelingenvastgestelddoordeknollen ineenmistkamer bij20°Cte plaatsen (LundenKelman,1977).
Naeenweek geeftdit bijaangetaste knollen rot,wat
isvastgelegd.
In 1994isdoormiddelvaneenserologischetest,de
immunofluorescentie koloniekleuring (IFC-toets), de
besmettingmetEca-bacteriënvastgesteld.
Naast voornoemde toetsing zijn er in 1994 en 1995
per object 400 knollen in het veld uitgepoot om
eventuele Erwinia-symptomenofphytotoxische reactiestekunnenwaarnemen.

Resultatenendiscussie
Het wassen gaf een schoon product pootaardappelendat nadien goedwaste behandelenmetdeontsmettingsmiddelen.Alleaardappelen werdenbewust
beschadigd,meerdanindepraktijk methetwassen
plaatsvindt. Dit is gedaan om de bacteriën een invalspoorttegeveneneffectenvaneenbesmettingte
kunnen vaststellen. Het onderzoek werd op 25 november 1993 voor het eerst uitgevoerd met het ras
Agria.Ondankssneldrogennahetwassenbleekdat
een groot deel van de gewassen en beschadigde

knollen circa drie weken na behandeling verrot was
tot80%perobject.
Het onderzoek is daarom opnieuw uitgevoerd op 9
februari1994,waarbijookhetrasBintjeinhetonderzoek is opgenomen. Hierbij kwamen geen rotte
knollen in de partij voor, maar wel bij de test in de
mistkamer,ingezetvoor eenweekop8en 15maart
1994.
Hieruit bleek duidelijk het verschil in reactie tussen
de beide rassen;Agria vertoonde meer rotte knollen
danBintje,ooknaontsmetting (zietabel 12).Bijbeide rassen gaf de infectie met Eca een groot aantal
rotteknollentezien.Ozoneringreduceert deaantastingduidelijk maarnietafdoende.Dewerkingvande
middelen indeobjecten Den Ewarenwisselenden
sterkafhankelijkvanhetras.
Ommeerduidelijkheidtekrijgen,werdhetonderzoek
in december 1994 uitgevoerd met de rassen Agria,
BintjeenSpuntaenisdeaanwezigheidvanErwiniabacteriënvastgesteldmetdeIFC-toets.Deresultaten
van dit onderzoek zijn vermeld in tabel 13, waarbij
het aantal bacteriën per ml als bijzonder laag wordt
aangemerkt in alle objecten. Bijde objecten Den E
was sprake van eenduidelijke vermindering tenopzichte vanobject Benwerdhetniveau vanobjectA
(nietgeïnfecteerd) benaderd.Bijde rassen Bintje en
Spunta lagditongeveer gelijk,terwijl Agria bijobject
E afweek en dit object geen vermindering gaf. Het
effectvanozon(objectC)alsbestrijdingvan Erwinia
waszeerbeperkt.
Wanneer deobjectenAtenopzichte vanOindetabellen 12 en 13 worden vergeleken, dan geeft het
wassen geen extra risico,zelfs wanneer deaardappelentijdenshetwassenwordenbeschadigdzoalsin

Tabel12. Gemiddeldaantalrotteknollennaéénweekineenmistkamer(20° C)respectievelijkvierenvijfwekennadestartvanhetonderzoekop9februari1994.
Agria
object

0
A
B
C
D
E

Bintje

18 maart

25 maart

gem.

18 maart

25 maart

gem.

0
0
64
48
68

4
0
68
12
64

2
0
66
30
66

0
0
28
4

0
0
16
0

0
0
22
2

0

28

32

30

28

0
8

18

0
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Tabel13. HetaantalEca-bacteriënpermlvanhetschilextract(IFC-test)vanderassenAgria,BintjeenSpuntavierwekennadestartvan
hetonderzoekop9december 1994.

object

Bintje

0
A
B

0,2x10'

C
D
E

4,8x10 3

5,3x10'
7,9 x 103

8,6x10'
6,1x10'

ditonderzoek isgebeurd.Bijnormaalwassen mogen
derhalve geen problemen worden verwacht, ookniet
bij het ras Agria. Het toevoegen van een ontsmettingsmiddel aanheteinde vandewasstraat zou het
risico vanbesmetting kunnen verminderen, indiener
bij hetwassen rotte knollen aanwezig zijn. Zie hiervoor devergelijking tussen deobjecten DenB.Verder blijktdat bijhetrasAgria beschadigingtijdenshet
wassen zoveel mogelijk moetworden beperkt.
In 1994 en 1995 zijn van alle objecten knollen uitgepoot inveldproeven. Dezezijngevolgdin opkomsten
ontwikkeling, waarbij geen duidelijke stengelnatrotplant iswaargenomen. Met denacontrole van 2x 25
knollen per veld, via de Elisa-toets, zijn eveneens
geen Erwinia-bacteriën aangetoond. In de veldproeven is in geen van de objecten een phytotoxische
reactie in het gewas opgetreden als gevolg vande
behandeling metéénvande middelen.

Spunta

2,4x10'
0,4x10'
1,2x10=
1.6X104
9,0 x102
3,0x10<

2,9x10'
2,7x102
6.1X104
3,6x104
3,1 x 102
2,1x10'

hoefttegevenmitsde knollengoedgedroogdworden,
kan toevoeging van eenontsmettingsmiddel aanhet
eindevandewasstraat dekansopknolrot verder verminderen.

Literatuur
Lund, B.M.en A. Kelman. Determination of the potential fordevelopmentofbacterialsoftrotofpotatoes.AmericanPotatoJournal,54,
p.211-225(1977).

Ridder,J.K.Geeftwassenvanpootaardappelen kwaliteitsverbetering? Boerderij-akkerbouw 81,2,p.22-23AK(1996).

Vuurde,J.W.L. van en N.J.M. Roozen. Comparison of immunofluorescence colony-staining in media. Netherlands Journal of
PlantPathology96, p.75-98(1990).

Summary

Samenvatting
Het onderzoek was opgezet om het risico van rotte
knollen vast testellen,wanneer ergewassen wordtin
een commerciële wasstraat en ontsmettingsmiddelen
worden gebruikt. Dechemische ontsmettingsmiddelen
x en y gaven een ras-afhankelijke vermindering van
Erwinia-bacteriën,wat metde IFC-toetsbetertotuiting
kwamdanmetdetoetsindemistkamer.Heteffectvan
ozonwaszeer beperkt.
In veldproeven met knollen vande verschillendeobjecten zijn geen Erwinia-zieke planten waargenomen
eneveneensgeenphytotoxische reacties.
Hoewel hetonderzoek heeft aangetoond datzorgvuldig wassen van pootaardappelen geen rotte knollen
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The research wasset uptoassess therisk oftuber
rotting, using a commercial wash street and some
chemical disinfectants. Thechemicals x andy were
able toreduce tuber infection with Erwiniacaratovora
susp.Atroseptica,butthe effectsdepended on potato
variety. Howeveritwasmoreclearby theIFC-testthan
by testinginamist chamber. Theeffectofozone was
ratherlimited.In thefieldplots from tubersofthevarious treatmentsdidnotshowany symptomsofErwinia
diseasenorphytotoxicity.
Although the experiments have shown, that careful
washing of seed potatoes does not result in rotting,
provided the tubersarewelldried,additionofadisinfectantat theend ofthe washstreet could furtherreducethehazardoftuberrotting.

Voorkomenvan roodrot(Phytophthora erythroseptica)
bijhetgroenrooien
Preventionofpink rot (Phytophthora erythroseptica) ingreen-crop-lifting
Ing.J.K.Ridder,PAGV

Inleiding
Het groenrooien en weer onderdekken van pootaardappelen gaat gepaard met een mechanische
wijze van loofdoding. Bij dit systeem wordt het loof
doorgaans zeer kort geklapt. Vervolgens worden de
aardappelen voorzichtig gerooid, de grond ten dele
uitgezeefd en de knollen met overblijvende stengelstompen weer neergelegd enondergedekt. Tweetot
zeswekenlaterwordtdefinitiefgerooid.Hetisgebleken dat deze wijze van loofvernietiging goed bruikbaaris,maardatonderbepaaldeomstandighedenbij
deoogstmeer rotteknollenaanwezigzijndanbijhet
traditioneelloofklappenendoodspuiten.
Hoewelbij hetgroenrooien voorzichtigheid wordtbetracht ten aanzien van beschadiging, is er bij deze
wijze van loofvernietiging altijd enige ontvelling.Onder bepaalde condities, bij warm weer en vochtige
omstandigheden, kan de schimmelPhytophthora
erythrosepticadebeschadigdeknollenbinnendringen
enroodrotveroorzaken.
Inhetonderzoek isgetrachtrottingvanknollentegen
te gaan door bijhet groenrooien eenchemischebestrijdinguittevoeren.

Proefopzeten uitvoering
Hetonderzoek isin 1995uitgevoerdophet ROCDe
Waagte Creil. Deopzetwasomhetgroenrooien uit
te voeren op momenten met hoge temperatuur en
vochtige bodemomstandigheden. Daartoe zijn op
twee data, 25 april en 22 mei, aardappelen van het
ras Mondial gepoot. Er is voor twee pootdata gekozen om gedurende een langere periode een groen
gewas te hebben voor uitvoering van de onder-

zoeksobjecten. In de periode eindjuli/ begin augustus was de bodemtemperatuur hoog en devochtigheidvandegrondvoldoendeomhetonderzoek uitte
voeren.
Degroenrooidatawaren25juli,28juli,2augustusen
7 augustus. De aardappelen van de beide eerste
rooidatawerdenop18augustusgeoogst;dievande
laatste rooidata op 28 augustus. De behandelingen
zijn vermeld in tabel 14. Fungiciden, respectievelijk
de middelen M,C en P, werden gespoten met 200
liter water per haenzijn eveneens vermeld intabel
14.

Resultaten
Bijhetgroenrooien washetgewasvolledig groenen
nogvolopindegroei.Weliswaarwashetgewasvan
de pootdata van22 meiduidelijk jonger dan van 25
april, terwijl de loofdodingsdata dichter bij elkaar lagen.
Op het moment van groenrooien werden geen rotte
knollenwaargenomen,terwijldatbijdeoogstwelhet
geval was en verschilde per behandeling. Bij de
oogst nadeeerstetwee momentenvangroenrooien
op 18augustuswarenerduidelijk meer rotteknollen
danbijdederde envierdeoogst nahet groenrooien
op 28 augustus. Het object A (loofklappen en
doodspuiten) had duidelijk minder rotte knollen dan
deoverige objecten. Hetobject B, groenrooien zondertoevoeging,gaf bijdrievandevier rooitijdenduidelijkmeerrotteknollen.HetmiddelbijobjectEheeft
bij het groenrooien op 25juli, 28juli en 2 augustus
het aantal rotte knollen duidelijk beperkt. Van de
middelen bijdeobjecten Cen Disdit minderduidelijk.
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Tabel14.

Invloed van behandelingen op het percentage knollen met roodrot {Phytophthora erythroseptica) op vier groenrooidata in
pootaardappelen;ROCDeWaagteCreil,1995.

pootdatum

25april

22 mei

7augustus

groenrooien

25juli

28juli

2augustus

7augustus

oogsten

18augustus

18augustus

28augustus

28augustus

bodemtemperatuur

21,7-28,4

21,6-25,1

22,9-25,5

23,3-26,2

objecten

%

%

%

%

A

loofklappen+doodspuiten

0,7

groenrooienzondertoevoeging

3,9

1,1
4,8

0,0

B

0,0
2,7

C

groenrooien+middelM

D

groenrooien+middelC

4,1
4,2

2,6
2,7

0,4
0,2

E

groenrooien+middelP

1,1
2,0

0,0
2,0

LSD(0,05)=

1,7
2,0

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

Hetlijkt erverder opdat indezeproef hetgewasstadium van invloed is geweest op het optreden van
rotte knollenbijhetgroenrooien.Juist bijhetjongere
gewas (pootdatum 22 mei)washet percentage rotte
knollenzeergering.

Hetonderzoek heeft uitgewezendat éénfungicidein
drie van de vier rooitijden enige reductie aan rotte
knollen heeft opgeleverd. Deze reductie was echter
onvoldoende om het onderzoek met succes voort te
zetten.

Samenvatting

Summary

Het groenrooien en onderdekken van pootaardappelen geeft soms rotte knollen bij de oogst, wat
meestal wordt veroorzaakt door de schimmelPhytophthora erythroseptica. Beschadiging van de schil
bijhetgroenrooien iseenbelangrijkeinvalspoortvoor
infectie.Metnameonder bijzonder warme envochtige weersomstandigheden veroorzaakt de infectie
rotteknollen.
Het onderzoek was opgezet met de toepassing van
een aantal fungiciden bij het groenrooien onder de
kritischeomstandighedenvandeziekte.
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Green-crop-lifting in seedpotatoes sometimes give
rotting tubers at harvest,mostly caused byPhytophthoraerythroseptica. Tuber skin damageoccurred at themoment ofgreen cropliftingisanimportantinfection courtand the infection mainlygives
rotting tubers underhotandmoisture weatherconditions. The research was setup with theuse ofsome
fungicides atthemoment ofgreen croplifting under
the criticalconditionsofthedisease.
Theresearch showed onlyonefungicide that gave
somereductionintuberrottinginthreeoffourcases,
butthatthisreduce was notconsidered to continue
the researchsuccessfully.

Optimalisering biologisch-dynamische en ecologische
pootgoedteelt
Optimizationofbio-dynamicand ecologicalcultivationofseedpotatoes
lr.A.J.T.M. Hospers, LouisBolkInstituut

Inleiding
Van 1992tot en met 1995 is een onderzoeksproject
'Optimalisering van de biologisch-dynamische en
ecologische pootgoedteelf uitgevoerd. Dit project is
uitgevoerdineensamenwerkingsverbandtussenhet
Louis Bolk Instituut en het PAGV.Hetisgefinancierd
door het Ministerie van LNV en de Pootaardappel
ContactCommissie(PCC),iedervoor50%.
Tegendeachtergrond vanhet groeiende areaalbiologisch pootgoed,endegroeiende behoefte aanonderzoek op dat gebied,werd het zinvol geacht een
aantal veelbelovende ontwikkelingen in een breed
opgezetonderzoekbijelkaartebrengen.

Uitvoering
Gedurendedriejaarzijnexperimenten uitgevoerdop
biologisch werkende praktijkbedrijven, vooral ten
aanzienvandebeheersingvanRhizoctoniasolanien
Phytophthora infestans. Ook zijn praktijkervaringen
en innovatieve ontwikkelingen op de bedrijven bijeengebracht door middelvan een bedrijfsonderzoek
op een 15-tal biologisch werkende praktijkbedrijven.
Daarbij is gedurende drie jaren de teelt van pootaardappelen op deze bedrijven gevolgd en vastgelegd.

Rhizoctonia-beheersing
In een aantal experimenten zijn de mogelijkheden
vanmechanischemaatregelen rondomdeloofdoding
onderzocht (wortelsnijden, groenrooien, looftrekken).

Daarnaast isonderzoek gedaan naar de biologische
bestrijding van Rhizoctonia met behulp van eenantagonistischeschimmel(antagonistA).
Wortelsnijden had geen betrouwbaar effect op de
Rhizoctonia-besmetting van aardappelen. In droge
jarenkonwortelsnijden echterwèldeloofdodingduidelijk verbeterenten opzichte van alleen looftrekken
ofloofklappen.
Looftrekken bleek in de meeste proeven eenzelfde
Rhizoctonia-aantasting van de knollen te geven als
loofklappen. Dit is integenspraak meteerder onderzoek, waarin na looftrekken minder Rhizoctonia op
deknollenwerdgevondendannaloofklappen.Hetis
niet duidelijk waardoor deze afwijking van eerdere
resultatenisopgetreden.
Groenrooien zonder antagonisten bleek niet effectief
tegen Rhizoctonia. Soms werd na groenrooien zelfs
méér Rhizoctonia gevonden dan na looftrekken of
loofklappen. Groenrooien biedt echter goede mogelijkheden voor het toepassen van een biologische
bestrijding.
Biologische bestrijding van Rhizoctonia met behulp
vanantagonistAgafpositieveresultaten.Toepassing
vanantagonist Ainhetvoorjaar bijhet potenkonde
besmetting van geoogste knollen met Rhizoctonia
betrouwbaar verminderen.Devitaliteit vanRhizoctoniawerdindezeproevennietbeïnvloed.Toepassing
van antagonist A tijdens groenrooien verminderde
vooral de vitaliteit van Rhizoctonia. Toepassing van
antagonist Abij het inschuren van aardappelen kon
de hoeveelheid Rhizoctonia en de vitaliteit daarvan
verminderen. Hoge temperaturen na het inschuren
vergroten in deze proeven het effect van debehandeling.
Inhetjaar volgend op hetjaar van een behandeling
met antagonist A bleek het niveau van aantasting
door Rhizoctonia in behandelde aardappelen in de
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regel lager te liggen dan het aantastingsniveau in
onbehandeldeaardappelen.

pelen.LouisBolkInstituut/PAGV,80p.(1996).
Hospers, M. Optimalisering van de biologisch-dynamische en

Phytophthora-beheersing

ecologische pootgoedteelt. PAGV-verslagnr.210,100p.(1996).

Summary
Er zijn enkele middelen getoetst die mogelijk in een
biologische teelt ingezet kunnen worden tegen Phytophthora. Geen van deze middelen heeft in de uitgevoerde proeven de Phytophthora-infectie voldoendekunnenterugdringen.
Ineen gewas met een actieve Phytophthora-infectie
in het blad wordt het gewas eerst volvelds gebrand
alvorens andere bewerkingen uitte voeren. Proeven
hebben uitgewezen dat dedoding van Phytophthora
praktisch gelijk op gaat met de doding van aardappelblad. Besparing van energie en arbeid door minder intensief tebranden isderhalve riskant,alsdaarbijdeloofdodingonvolledigis.

Bedrijfsonderzoek
Hetbedrijfsonderzoek heefteenschataangegevens
opgeleverdbetreffendedepraktijkvandebiologische
pootgoedteelt. Onder meer metbehulpvandezegegevens is een Teelthandleiding voor de biologische
teelt van pootaardappelen geschreven. Enkele innovatieveontwikkelingenopdebedrijvenzijn inhetexperimentele onderzoek direct getoetst(wortelsnijden,
minder intensief loofbranden).Andere innovaties zijn
het zeer snel na de loofdoding in kisten rooien van
pootaardappelen, het streven naar eengeslotenbedrijf metbetrekkingtot pootaardappelen,eneencreatieve strategie voor de onkruidbeheersing op bedrijfsniveau. Dergelijke innovaties worden aanbevolen voor nader onderzoek. Een groot knelpunt blijkt
de stikstofbemesting te zijn, met name de beschikbaarheidvanstikstof inhetvoorjaar. Opditpuntiser
eengrotebehoefteaannaderonderzoek.
Andere knelpunten zijn, conform de verwachtingen,
debeheersingvanRhizoctoniaenPhytophthora.
Literatuur
Hospers, M. Teelthandleiding biologische teelt van pootaardap-
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Aresearch project"Optimization of the bio-dynamic
and ecologicalcultivationof seed potatoes" took
placefrom1992 to 1995. Thisproject was carriedout
in ajointventurebetween the LouisBolkInstitute and
thePAGV. It wasfinanced 50/50by theMinistry of
Agricultureand Fisheriesand the Pootaardappel
ContactCommissie (PCC). (Seed Potato Contact
Commission).
Inabroadlybasedstudy, variousaspectsofthecontrol of the diseases Rhizoctonia solani and
Phytophthora infestans werestudiedin a biological
cultivation system. Experiments werecarried outon
organic farms. In addition a farmstudywas carried
out in whichthe cultivation of seed potatoes was
followedandrecordedforaperiodofthree years on
15organicfarms.
Rhizoctoniacontrol
Inanumber of experiments, thepossibilities ofmechanicalmeasures forhaulm destruction were investigated(rootcutting, greencrop harvesting, haulm
pulling). Inaddition research was carriedoutinto the
biological controlof Rhizoctonia withthe aid of an
antagonistfungus(antagonistA).
Rootcuttinghad no reliableeffecton Rhizoctonia
infection ofpotatoes. Indry years, however, rootcutting clearlyimproved haulm destruction incomparison withhaulmpullingorhaulmstrippingonly.
Inmostof thetrials, haulm pullingled to the same
Rhizoctonia infection of the tubersas haulm stripping.This contradicts earlierresearch in which less
Rhizoctonia was foundon thetubersafterhaulmpulling than afterhaulm stripping. Itisnotclear whythis
deviationfrompreviousresultsoccurred.
Green crop harvesting withoutantagonistsproved to
havenoeffectagainstRhizoctonia. Infactevenmore
Rhizoctonia wassometimes foundaftergreen crop

harvestingthan after haulmpulling of haulm stripping.Ontheotherhand, greencropharvestingprovides goodpossibilities fortheuse ofbiologicalcontrol.
Biologicalcontrolof Rhizoctonia with thehelpofantagonistAproducedpositive results. Use ofantagonistAinspringatplanting timereliablyreduced the
infection of harvested tuberswithRhizoctonia. The
vitalityofRhizoctonia wasnotaffectedinthese trials.
The useofantagonistAduringgreencropharvesting
particularlyreducedthevitalityofRhizoctonia. Use of
antagonist A during the storageperiod sometimes
reducedthe level and vitalityof Rhizoctonia. High
temperatures during storageperiod increased the
effectoftreatmentintheseexperiments.
Inthe yearfollowing theyearoftreatment with antagonistA, thelevelofinfection by Rhizoctonia in treatedpotatoeswas usuallylowerthanthe infection
levelinuntreatedpotatoes.
Phytophthoracontrol
A numberof methods weretestedforpossible use
againstPhytophthora on organicfarming. Noneof
thesemethodswereableto adequately reduce the
Phytophthorainfectioninthetestswhich werecarried
out.
When destroying thehaulm ina cropwith an active
Phytophthora infection in thefoliage, theentire plot
wasburntprior to othertreatment. Experiments revealedthatPhytophthora is virtually simultaneously
killedoff with thedestruction of thepotato foliage.

Savingenergyandlabourbyburning less intensively
istherefore riskyifitleads toincomplete haulm destruction.
Farmresearch
The farm research produceda wealth ofinformation
concerning theparcticalities of biological cultivation
ofseedmaterial.
Forexample, with thehelp ofthis information a Cultivation Guide was written forthe biologicalcultivation
ofseedpotatoes.
Several innovative developments on thefarms were
directlytestedin the experimental research (rootcutting, lessintensive haulm burning). Otherinnovationsareliftingandboxingseedpotatoes veryquickly
afterhaulmdestruction, endeavouring to achieve a
closedfarm with regardtoseedpotatoes, anda creativestrategyforweedcontrolatafarm level. These
innovationsarerecommendedforfurtherresearch.
Amajorproblem appears tobenitrogen fertilization,
andparticularly theavailability ofnitrogen in spring.
Thereis a greatneedfor furtherresearch onthis
point.
As anticipated, otherproblemsare controlofRhizoctoniaandPhytophthora.
Asaresultoftheproject, a "Cultivation Guide forthe
biologicalcultivationof seed potatoes"has been
written inaddition tothisreport. Thiscultivationguide
ispublishedbytheLouisBolkInstituteinDriebergen.
It can be orderedfrom the LBI; ordering via the
PAGVisalsopossible.
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Beperkingvande productievanbessenenzaadin
aardappelenmetbehulpvanMCPAenheteffectdaarvanopopbrengstenkwaliteit
Reduction ofberry andtrueseedproduction inpotato by MCPAapplication and
theeffects onyield and tuberquality
lr.A.Veeimanen ir.CD.vanLoon, PAGV

Inleiding
Sommige aardappelrassen vormen na de bloei veel
bessen metdaarinvaak groteaantallenkiemkrachtigezaden.Ditzaadkanmeerdan 10jaarkiemkrachtig in de bouwvoor overleven (Lawson, 1983).Aardappelopslag uit zaad is in sommige gewassen een
moeilijk te bestrijden onkruid, bovendien kunnendiverseziektenenplagenzichopopslaginstandhoudenofzelfsvermeerderen.
Eerder PAGV-onderzoek heeft laten zien dat besvorming in aardappelgewassen voor consumptie en
zetmeel grotendeels kan worden voorkomen door
eenbespuiting metMCPA(Veerman, 1991;Veerman
envan Loon,1993).Ditonderzoekwerdmetslechts
één ras (Van Gogh) uitgevoerd. In dit onderzoek
bleek het resultaat van de bespuiting met name afhankelijktezijnvanhetgewasstadiumwaarindebespuiting wordt uitgevoerd. Hoewel niet mag worden
verwacht dat rassen fundamenteel anders reageren
opeenbespuiting metMCPA,ishetwelmogelijkdat
het effect van de bespuiting op besvorming, opbrengst, sorteringen kwaliteit bijhet ene rassterker
is dan bij het andere. Daarnaast zou het optimale
toedieningstijdstip en de optimale dosering van
MCPA tussen rassen kunnen verschillen. Om een
indruk te krijgen van de mogelijke grootte vandeze
verschillen,werdonderzoek uitgevoerd metmeerdererassen.
In eerder genoemd onderzoek (Veerman, 1991;
Veerman en van Loon, 1993) werd uit oriënterende
waarnemingen duidelijk dat MCPAniet alleen inveel
gevallen de vorming van bessen, maar ook de
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zaadinhoud van de bessen beperkte. Een tweede
doelvanhetonderzoek wasdanook omnategaan
inhoeverredezebeperkingvandezaadinhoudaltijd
optreedt en in hoeverre die afhankelijk is van ras,
toepassingstijdstipendoseringvanMCPA.

Materiaal en methoden
In 1994 werd op het PAGV te Lelystad een experiment aangelegd met de rassen Asterix, Bildtstar,
Disco, Elles,Saturnaen Felsina.Naastonbehandelde controleveldjes (C) werden vier behandelingen
aangelegd. Er werd gespoten in het vroegeknopstadium (S1) en in het volle-knopstadium (S2);
op deze tijdstippen werd met twee doseringen gespoten: 1liter MCPAper ha (D1) en 1,5 liter MCPA
perha (D2).
In 1995 werden alleen de rassen Asterix, Bildtstar,
DiscoenEllesopgenomen.Inditexperimentwerdin
dezelfde stadia gespoten (S1 en S2) als in 1994,
echteralleenmetdelage,aanbevolendosering(D1).
Hetexperimentvan 1995isaangepast opbasisvan
deresultatenvanhetexperimentvan1994.
Alle bespuitingen werden uitgevoerd met 600 liter
water per ha. De experimenten werden beide uitgevoerdinvierherhalingen.Intabel 15iseenoverzicht
gegevenvanenkeleproefveldgegevens.
Destikstofbemesting bedroeg in beide jaren 200 kg
Nperha,verdeeldin150kgvoorhetpotenen50kg
na knolaanleg. De bodemvoorraad (0-60 cm) bedroegin199421 kgNperha; in 1995wasdat 13kg
Nperha.

Tabel15. Poot-,opkomst-enbespuitingsdata in1994en1995.

1994

1995

5 mei

2 mei

Asterix

4juni

28 mei

Bildtstar

3juni

30mei

Disco

1juni

29 mei

Elles

31 mei

31 mei

Saturna

30 mei

Felsina

1juni

-

23juni Bildtstar,Elles,Saturna

23juni

poten
opkomst

bespuitingen
vroege-knopstadium(S1)

27juniAsterix, Disco,Felsina
volle-knopstadium(S2)

30juniBildtstar,Elles,Saturna

4juli

1juliAsterix,Disco,Felsina
doodspuiten

8september

Na het doodspuiten zijn de bessen verzameld van
driestrekkendemetersaardappelrug.Debessenzijn
geteld,bovendienwerdvan 10bessen per veldje(of
minder indien minder dan 10 bessen aanwezig waren)dezaadinhoudbepaald.
Van de veldjes (netto 12 m2) werden de knolopbrengst,desortering,deuitvalenhetonderwatergewicht bepaald. Van oogst 1994 werd in januari de
kleurindexvoorfritesvastgesteld.
De resultaten werden verwerkt met behulp vanvariantie-analyse. In de tabellen 16 en 17 is het kleinst
betrouwbare verschil aangegeven (KVB). Dit werd
berekendbijeenonbetrouwbaarheidvan5%.

Resultaten
Effectenophetgewas
Bekend isdat een bespuitingvan aardappelloof met
MCPAeenvrijheftige reactie geeft. Ook indezeexperimenten was dat het geval.Vooralde eerstedagennadebespuitingwashetgewas enigszinsingezakt en verwelkt en waren de stengeltoppen kromgetrokken. Ook langere tijd nade bespuiting onderscheidden de bespoten gewassen zich nog van de
controleveldjes indevormvaneenwat lagergewas

8september

en loof dat iets donkerder en iets meer 'glimmend'
was.
Het loof van de rassen reageerde in verschillende
mate op de MCPA-bespuitingen. Met name de rassenAsterixenBildtstar blevenin1994nadebespuitingen achter in loofontwikkeling, vooral bij de hoge
dosering. In deze gevallen bleef een deel van de
achterstand in loofontwikkeling het hele seizoen bestaan, waardoor enig productievermogen verloren
ging. De achterstand had vooral te maken met het
feitdatdegrondbedekkingophetmoment vanspuitennognietvolledigwas.
Opderassenwaarbijdegrondbedekking bijbespuiting wel (bijna) volledig was,was er ook enig effect
opdeloofontwikkeling,maardithadweiniggevolgen
voor de grondbedekking. Het ras Felsina reageerde
hetminstheftigopdebespuitingen.

Effectenopaantallenbessenenzaden
De variabiliteit in aantallen bessen en zaden (tabel
16)wasgroot;dit komtooktot uiting ingroteKBV's.
Dit werd met name veroorzaakt doordat de rassen
Asterix, Saturna en Felsina in de betreffende jaren
weinigbessenvormden,waardoorveld-enmonstervariatie een relatief grote rol hebben gespeeld. Het
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Tabel16. Aantalbessenperm2, aantalzadenperbesenaantalzadenperm2vanzesrassennabespuitingmet 1literMCPAperhectare
intweegewasstadia.
aantalbesser perm 2

ras

stadium

dosering

Asterix

controle

-

vroegeknop
Bildtstar

Disco

Elles

Satuma

Felsina

aantalzadenperm2

1995

1994

1995

1994

1995

1.8

1liter

0.3
0.0

volleknop

1liter

0.6

17.6

16
15
0

-

3.2

25.7

20
33
0
214

33
0
19

controle

58
0
21
158

1032

5776

vroegeknop

1liter

0.1

9.0

54

229

1710

volleknop

1liter

2.2

16.8

controle

-

11.1

66.1

11589

1liter

8.3

27.1

878

4033

volleknop

1liter

7.6

13.7

588

1545

controle

•

13.9

66.8

2261

12509

vroegeknop

1liter

8.4

30.8

86
165
148

14
176
145
116
189

1360

vroegeknop

59
114
101

24
92

158

1266

4912

volleknop

1liter

4.0

8.2

118

74

551

844

controle

-

0.1

1liter

0.2

volleknop

1liter

controle

-

4.6
3.9

vroegeknop

1liter

volleknop

1liter

0.3
1.4

10
15
0
107
32
0

-

vroegeknop

-

•
-

4
7
0
576
42
0

•
-

2.8

10.7

56

50

451

2025

KBV(0,05)

laagste aantal bessen werd bij de rassen Asterix,
Bildtstar, Saturna en Felsina bereikt na eenbespuiting in het vroege-knopstadium, bij de rassen Disco
enEllesnabespuitinginhetvolle-knopstadium.
Bijalle rassenwasdetrendaanwezigdat nadevolle-knoptoepassing de zaadinhoud van de bessen
sterker werd verlaagd dan na de vroegeknopbespuiting.Indemeestegevallenwaarzaad-en
besvorming vanbetekenis plaatsvond,wasdezaadproductie het geringst na bespuiting in het volleknopstadium.De- niettoegelaten -doseringvan1,5
liter (niet weergegeven) gaf in de meeste gevallen
een sterkere reductie van zowel het aantal bessen
alsvandezaadinhoudvandebessen.

Effectenopopbrengstensortering
BijderassenAsterixenBildtstartradenopbrengstreducties op die in enkele gevallen meer dan vijf ton
bedroegen (tabel 17). Bijhet rasAsterix was het effect op de opbrengst boven 50 mmsterker dan het
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aantalzaden perbes

1994

0.1

•

381

effect op de opbrengst boven 40 mm. Er was een
trenddat deschade minder grootwas nabespuiting
inhetvolle-knopstadium. Bijderassen Disco,Saturnaen Felsinatrad minder schade op,variërendvan
geentotenkeletonnenopbrengstderving.Deschade
bijdeopbrengst boven40respectievelijk 50mmwas
van vergelijkbare grootte. Bij het ras Elles werd de
opbrengstdoordebespuitingenlichtverhoogd.
Bij alle rassen was de opbrengstderving het grootst
bij de (niet-toegelaten) dosering van 1,5 liter MCPA
(niet weergegeven). Het uitvalpercentage werd in
1994bij het ras Ellesverlaagd bij beidedoseringen.
Bijhet ras Saturnawasdat alleen bijdehogedosering het geval.Deover de rassen gemiddelde lichte
stijging van het uitvalpercentage in 1995 was niet
statistischbetrouwbaar.

Effectenoponderwatergewichtenbakkleur
Bijalle rassenwerdenzowel lichte stijgingen alsda-

Tabel17. Nettoknolopbrengst (tonper ha)boven40en50mmenuitvalpercentage vanzes rassennabespuiting met 1 liter MCPAper
hectare intwee gewasstadia.
netto>40mm

(ton perha)

ras

stadium

dosering

1994

1995

1994

1995

1994

Asterix

controle

-

55.8

44.9

34.1

18.8

vroegeknop

1liter

51.1

38.1

25.2

13.5

1.5
1.7
0.9
0.5
1.6
0.6
3.2

Bildtstar

Disco

Elles

Satuma

Felsina

netto>50mm(tonperha)

volleknop

1liter

54.1

38.6

29.0

15.3

controle

-

56.0

41.4

38.7

17.7

uitval%

vroegeknop

1liter

49.7

35.1

30.5

12.0

volleknop

1liter

51.9

37.3

32.9

14.5

controle

-

50.2

38.7

36.8

19.3

vroegeknop

1liter

48.6

39.8

34.5

20.5

volleknop

1liter

48.4

38.0

32.8

18.4

3.4
3.1

controle

-

44.1

45.3

30.4

17.5

11.9

vroegeknop

1liter

45.7

47.2

29.6

18.6

7.7

volleknop

1liter

46.4

45.7

32.0

20.7

controle

-

40.7

1liter

40.4

-

16.9

vroegeknop
volleknop

1liter

38.4

•

15.5

controle

-

56.5

-

47.2

vroegeknop

1liter

55.0

•

44.7

volleknop

1liter

55.2

-

44.4

•
•
-

8.0
6.3
6.3
6.5
2.4

4.0

3.5

4.3

2.8

KBV(0,05)

lingen van het onderwatergewicht ende bakkleurindexaangetroffen (nietweergegeven).Inverrewegde
meeste gevallen waren ze niet statistisch betrouwbaar.

Discussie

17.8

1995

2.4
4.3
3.3
0.9
0.8
1.2
1.9
2.9
2.8
2.7
3.0
3.1

1.5
1.8

•
-

2.5

1.5

goed.
Dereactiesvanhetgewasopdebespuitingbetekenen niet per definitie dat er schade aan de knolopbrengst wordt gedaan. Eventuele opbrengstderving
hangt af van het gewasstadium,de conditie vanhet
gewasenvandeweersomstandigheden zoalshierna
nogzalwordenbesproken.

Effecten op het gewas
Effecten opaantallen bessen en zaden
Vooraldeeerste 2à3dagen naeenbespuitingmet
MCPAzijn de effecten op het loof goedte zien: het
gewas zakt wat in,het loof wordt wat donkerder en
glimmender en de Stengeltoppen trekken krom. Na
deeerstedagen blijvensommige effectenaanwezig.
Vaakblijft hetgewasietslager,enookhetdonkerder
en glimmender zijn van de bladeren blijft lange tijd
zichtbaar. Deze effecten zouden in pootgoedgewassendeselecteerbaarheid ernstig bemoeilijken;daaromisdetoepassingdanookniettoegelaten inpoot-

Net als in eerder onderzoek met het ras Van Gogh
(Veerman, 1991, Veermanenvan Loon,1993)bleek
ookbijdeinditonderzoekopgenomenrassendatde
vorming van bessen in hoge mate kan worden beperktdooreenbespuitingmetMCPA.
Opgrondvan het effect vande bespuitingen op het
aantal bessen lijkt er verschil te zijn in het optimale
toepassingstijdstip. Dezaadinhoud van de resteren-
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de bessen was echter bij alle rassen geringer bijde
volle-knop-toepassingdanbijdevroege-knoptoepassing (tabel 16). Dit had als resultaat dat detoepassing in het volle-knopstadium invrijwel alle gevallen
degeringstezaadproductiegaf.

Effectenopopbrengstensortering
Inhet eerder uitgevoerde onderzoek met VanGogh
(Veerman, 1991,Veerman en van Loon, 1993) trad
vooralopbrengstdervingopinhetvolle-knopstadium.
Indehierbesprokenexperimentenwasermetname
bijde rassenAsterixen Bildtstar sprake vanschade
nabeidetoepassingstijdstippen.Ditkomtwaarschijnlijknietdoordatdezerasseninhetbijzonder gevoelig
zijn voor MCPA, maar meer doordat ze op hetmomentvandebespuitingennoggeenvolledigegrondbedekking hadden bereikt. De vertraging in loofontwikkeling als gevolg van de bespuiting heeft dantot
gevolg dat er minder licht wordt onderschept, waardoordeproductie lager is.Ditverliesaan lichtonderschepping treedt (vrijwel) niet op als het gewas op
het momentvanbespuiting reeds een(vrijwel)volledige grondbedekking heeft bereikt. Dit wordt geïllustreerd door de geringere opbrengstderving bij de
rassen Asterix en Bildtstar na de toepassing in het
volle-knopstadium in 1994 (tabel 17). In de zeven
dagen tussen de bespuitingen had het gewas zich
verderontwikkeld,waardoordeschadenabespuiting
inhetvolle-knopstadium geringer was. Bijdeandere
rassentradditeffectnietop, omdatzebijdevroegeknopbespuitingreedsmeerloofhadden.
Wat de opbrengstderving betreft moet nog worden
opgemerkt dat in afzonderlijke experimenten altijd
verschillen optreden in de weersomstandigheden
voor en na de bespuitingen. Deze omstandigheden
zijnvaninvloedopdegevoeligheidvandegewassen
endematewaarinalofgeenschadeoptreedt.
Bijhet ras Ellestrad eenopbrengstverhoging op.Dit
wordt toegeschreven aan het feit dat het ras Elles
voor het indit geval beschikbare groeiseizoen meer
loof maakte dan infeite nodig was. Door deMCPAbespuitingwerddeproductievanhetoverbodigeloof
geremd. De geproduceerde koolhydraten die bij het
controle-object voor loofproductie werden gebruikt,
kwamen bijde bespoten objectenten goede aande
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knollen.
DelagereuitvalpercentagesbijhetrasEllesenbijde
hogedosering(nietweergegeven)ophetrasSaturna
zijnhetgevolgvanhetbestrijdende effectvanMCPA
op misvormingen als gevolg van doorwas (Bus en
van Loon, 1987). Doorwas trad in 1994 massaal en
ernstigop(VeermanenvanLoon, 1995).Derassen
Elles enSaturna zijn kennelijk gevoeliger voordoorwasdandeanderevier.

Effectenoponderwatergewicht en bakkleur
Van de MCPA-bespuitingen hoeven geen negatieve
effectenophetonderwatergewicht endebakkleurte
wordenverwacht. Ditwerdook reedsgeconcludeerd
uithetonderzoekmethetrasVan Gogh(Veermanen
vanLoon,1991).

Conclusies
Dereductievandegeproduceerde hoeveelheidzaad
door een bespuiting met MCPAis hetgrootst nabespuiting in het volle-knopstadium. Dit is later dan in
eerder onderzoek opbasisvangeproduceerde aantallenbessenwerdgeadviseerd.
Toepassing in het volle-knopstadium is tevens gunstigvooreengeringerekansopopbrengstdervingals
gevolgvaneennogbeperkte loofontwikkelingophet
moment van de bespuiting. Schade bleek namelijk
vooraloptetredennabespuitingopeenmomentdat
hetgewasnognietgeslotenwas.
Negatieve effecten van de MCPA-bespuiting op onderwatergewicht en bakkleur hoeven niet te worden
verwacht.
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1L MCPA (500 g/L)reduced bothnumberofberries
perplantandnumber of seeds per berryinpotato
cultivar Van Gogh. Two experiments were conducted
inordertodetermine whetherMCPA was ableto reduceberryandseedproductioninothervatieties too.
The experiments showedthatreduction ofberryproductiontendedto be strongest after application at
earlybudstage.

142(1993).

Veerman,A.enCD.vanLoon.Doorwas,glazigheidenwaterzakken in aardappelen:een overzicht naar aanleiding van doorwasjaar 1994. Jaarboek 1994/1995 akkerbouw, PAGV-publicatie nr.
78A,p. 16-20(1995).

Summary
Earlier research showed thatcanopy treatment with

However, reduction of seednumber per berrywas
strongest afterapplication at fullbudstage, resulting
inlowestnumbers ofseedsperhecare.Yield reduction tendedtobelessafterapplication atfullbudstage,when thecanopycoveredalargerpercentage of
thesoilthanatearlybudstage. Basedonnumbersof
seeds produced and theriskofyield reduction, full
budstage isconsidered tobe theoptimum stage of
application.
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Verbeteringvandeeffectiviteitvanloofdodingsmiddelen
bijpootaardappelen
Improvement oftheefficacyofchemicalhaulmkillersinseedpotatoes
Ir.C.B. Bus,PAGV

Door het AB-DLO inWageningen wordt almeerdere
jarenonderzoek gedaan naarverbetering vande effectiviteit van bestrijdingsmiddelen door toevoeging
van hulpstoffen. Uit dit onderzoek bleek dat dewerkingvan Dosanex (werkzame stof metoxuron)tegen
melganzevoet sterk werd verbeterd door toevoeging
van 4 liter emulgeerbare olie aan400 liter water per
hectare. Mede op grond van deze ervaring isnagegaan of het mogelijk is door toevoeging van hulpstoffen de loofdodende werkingvan Purivel,werkzamestofeveneensmetoxuron,teversnellen.AlsPurivel niet in combinatie met andere middelen wordt
gespoten, is dit middel momenteel niet interessant
voor pootaardappelen vanwege de trage werking.
Purivel is zodanigtraag dat de eerste week naeen
bespuiting nognauwelijks eenreactie van het loof is
waar te nemen. Tegen de achtergrond van de problematiek met Finale in 1994endediscussies rondom DNOC in olie, waardoor het aantal geschikte
loofdodingsmiddelen in pootaardappelen sterk zou
worden beperkt,iserechter behoefte aanalternatieven voor een goede loofdoding. In een veldproef is
naastdetoevoegingvaneenemulgeerbare olie,ook
nagegaan wat het effect was van alleen een emulgator, van een lagere dosering Purivel en van toevoegingvandezehulpstoffen aaneenanderloofdodingsmiddel, te weten Trakefon (werkzame stof buminafos).

volgendeelfobjectenzijnaangebracht:
a. Reglone5literperha(controle);
b. Trakefon20literperha;
c. Trakefon20literperhaplusemulgator;
d. Trakefon20literperhaplusemulgeerbareolie;
e. Trakefon5literperha;
f. Trakefon5literperhaplusemulgeerbareolie;
g. Purivel3kgperha;
h. Purivel3kgperhaplusemulgator;
i. Purivel3kgperhaplusemulgeerbareolie;
j. Purivel0,75kgperha;
k. Purivel0,75kgperhaplusemulgeerbareolie.
De hoeveelheid spuitvloeistof bedroeg 500 liter per
ha, de hoeveelheid emulgator 0,5 liter per ha ende
hoeveelheidolie 5liter perha.Alsolie isgebruikgemaakt van een raapzaadolie, beschikbaar gesteld
door Luxanenalsemulgatorvan LutensolAO5,beschikbaargestelddoorBASF.
Deproef istweekeeruitgevoerd.Op17juliwerdgespoten op een iets vochtig gewas, bij half tot zwaar
bewolktweer,eenrelatieveluchtvochtigheidvan85%
encirca20°C;op21 juli bijzonnigweer,eenrelatieveluchtvochtigheidvan65% encirca27°C.Opbeide
behandelingsdata was het gewas ongeveer 80 cm
lang, stond tamelijk rechtop en bedekte de grond
voor80-90%.
Deeerstedagen na17juliwaserweinigzon,op18
juli regende het 7 mm.Op 19,20 en 21juli liep de
temperatuur op tot boven de 25 graden. De eerste
dagendaarnawashetietskoeler enbleefdetemperatuuronderde25graden.

Proefopzeten uitvoering

Resultatenendiscussie

In 1995 isop het PAGV,indrievoud,een proef aangelegdinhetrasAgria,waarbijoptweetijdstippende

Bij Reglone was na één dag het grootste deel
(>50%)vanhetbladennadriedagenbijnaalleblad

Inleiding
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(>93%) dor en begonnen ook de stengels bruin te
worden.
BijTrakefon,20liter per ha(deobjecten b,c,d)verliepdeafsterving ietstrager. Naééndagwasernog
weinig te zien, maar na drie dagen was het meeste
blad dood (>85%) en begonnen ook de stengels te
verbruinen.Deobjectenwaarbijdeemulgator (object
c) en de emulgeerbare olie was toegevoegd (object
d)stiervennietduidelijksnelleroflangzameraf.
Trakefon, 5 liter per ha, was duidelijk te weinig om
het looftevernietigen.Nadriedagenwas nogmaar
20-40%vanhetbladdood.Doortoevoegingvaneen
emulgeerbareolie,werddewerkingnog vertraagd.
BijPurivel,ookmettoevoegingvaneenemulgeerbareolie,was nadrie dagen nog maar weinigverschil
tezienmethetonbehandeldegewas.
Na éénweek was het blad bij Reglone enTrakefon
nauwelijksverder afgestorvendannadriedagen.De
stengelswarenbij Reglonevoor45%afgestorvenen
bij Trakefon voor ongeveer 10%.Wel begon zich al
nieuwe uitloop te ontwikkelen, bij Reglone nieuwe
stengelstot 10cmenbijTrakefontot5cmlang.
OpPurivel reageerde hetgewasheelandersdanop
de andere middelen. Het loof verkleurde langzaam
via geel naar bruin ende stengelswerden eerstwaterig enverdroogden daarna. Eendeelvandestengeltoppenbleefwatlangergroenalvorensteverkleurenenaftesterven.Deverschillenzijnweergegeven
intabel18.
Uit deze tabel blijkt dat de afsterving door zowelde
emulgator als door de emulgeerbare olie werd versneld maar dat de werking beperkt was.Vandezevendetotde tiendedagnabehandeling met Purivel
verkleurde het loof snelviageelgroen naar bruin.Dit
gebeurde ook bij de 0,75 kg dosering, maar minder
snel.

Tabel18.

Bijvergelijkingvandeeerstespuittijdmetdetweede
bleekdedodingbijdetweedespuittijdietssnellerte
verlopen;vooral bij Purivel.Nietduidelijk iswat hiervan de oorzaken zijn: Gedacht kan worden aan het
ietsoudere gewasopdetweede spuitdatum,dehogere temperaturen op endirect na de tweede spuitdatum of het drogere gewas op de tweede spuitdatum.
Voorts was opvallend dat bij Purivel heel weinig
nieuweuitloopvoorkwam.

Samenvatting
In een veldproef is nagegaan of het mogelijk is de
werkingvanhettrageloofdodingsmiddelPuriveldoor
toevoegingvanhulpstoffen zodanigteversnellendat
dit middel bruikbaar wordt in pootaardappelen. De
loofdodendewerkingvan Purivelkoninderdaaddoor
bepaalde hulpstoffen worden versneld, maar het effectwaste geringvoor een praktischetoepassingin
pootaardappelen. BijTrakefon bleken deze hulpstoffendeloofdodingnietteversnellen.
Literatuur
Ruiter, H.de.Verhoogde effectiviteit van herbiciden door toevoeging van hulpstoffen. Gewasbescherming 22, 5/6, p. 135-140
(1991).

Summary
In TheNetherlands Purivel(a.i.metoxuron) is permitted asa desiccant ofpotato haulms. Inseedpotatoes itisnotuseddue toitssloweffect. Inafield

Hetloofzevendagennadebespuiting(17juli)metPurivel.

object

kleur*

percentagegroenblad

87

g. Purivel3kg

4

h.Purivel3kg+emulgator

4

77

k.Purivel3kg+emulgeerbareolie

3

60

I. Purivel0,75kg

5

98

m.Purivel0,75 kg+emulgeerbare olie

4,5

90

*Score:10=frisgroen; 5=geelgroen;2=geel;1=bruin,dor.
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experiment, additives(rapeseed oil, 1%,and an
emulsifier) wereexamined to accelerate its wayof
action. Indeed the additives accelerated theeffectof
Purivel but thiseffectwasnotenough tomake Pu-
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rivelinterestingasadesiccantinseedpotatoes. Additives didnotaccelerate theeffect of the desiccant
Trakefon (a.i. buminafos).

Praktijkonderzoek 'Geïntegreerde bestrijding vanbewaarziekten bij pootaardappelen'
On farm research: 'Integratedcontrolofstorage diseases inseed potatoes'
Ir.CD. vanLoon,PAGV

Inleiding
In de periode 1992-1994 is een praktijkonderzoek
uitgevoerd naar mogelijkheden voor een geïntegreerde bestrijding vande bewaarziekten Fusarium,
Phoma en zilverschurft in pootaardappelen. Dit onderzoek is tot stand gekomen op initiatief van de
WerkgroepTBZ,waarindePootaardappelcommissie
van het Landbouwschap, de NFP, PAGV, IKC-AGV
enDLVwarenvertegenwoordigd.
Het doel van het onderzoek was het reduceren van
het middelengebruik bij de bestrijding van bewaarziekten. Eendergelijke reductiewasomdevolgende
redenengewenst:
- omte bereiken dat er minder behandeldbovenmaats pootgoed op de consumptie-aardappelmarktterechtkomt;
- omallergische reactiestevoorkomen bijmensen
diebehandeldeaardappelensorteren;
- om de doelstellingen van het Meerjarenplan Gewasbeschermingtehalen;
- omeenaanzienlijke kostenbesparingtebereiken
(behandeling met eencombinatiemiddel kost circa1,5centperkg).
Bijdestartvanhetprojectwerdgeschat,dat80-90%
van de pootaardappelen chemisch tegen bewaarziektenwordtbehandeld.Deskundigen warenechter
van mening dat op slechts 5-10% van de bedrijven
min of meer ernstige problemen met Fusarium en
Phomavoorkomen.Weliswaarwordtvaakooktegen
hetoptredenvanzilverschurft behandeld,maar hiervoor isinveelgevalleneengoedalternatief beschikbaarindevormvansnelledrogingvandeknollenna
de oogst. Risicopartijen, die naar verre bestemmingen worden geëxporteerd, kunnen desgewenst na

hetsorterenwordenbehandeld.
Eengeïntegreerdebestrijdingvanbewaarziektenzou
inprincipedevolgendeelementenkunnenbevatten:
1. Toepassingvaneenaantalteelt-enbewaarmaatregelen, zoals:
- matigingvandeN-bemesting;
- twee-fasenoogst;
- tijdig oogsten,dat wil zeggen bij nog relatief
hogebodemtemperaturen;
- vermijdenvanknolbeschadigingbijdeoogst;
- eensnelledrogingnahetinschuren;
- het inacht nemen van eenwondhelingsperiode;
- hetvermijden vancondens op de knollen bij
het uitschuren, na bewaring in mechanisch
gekoelderuimten.
2. Toepassing van knoltoetsen om na te gaan of
een behandeling tegen Fusarium en Phomanodigis.Voor Fusarium kan hierbijgebruik worden
gemaakt van de Nielsen/Johnson-toets en voor
Phoma van de kneustoets. Deze toetsen geven
aan of genoemde ziekten in een zodanige mate
op de knol of in aanhangende grond aanwezig
zijn, dat ze een min of meer ernstige aantasting
kunnenveroorzaken.Opbasisvan uitdezetoetsenverkregeninformatiezoukunnenwordenbeslotenof eenbehandeling van het pootgoedmet
eenfungicidealdannietnodigis.VoorFusarium
kandeuitslagvandetoetsreedsbijdeoogstbekendzijn,bijPhomapasviertotnegenwekenna
deoogst. Inhet laatste gevalzou eenbehandeling pas bij het sorteren kunnen worden uitgevoerd.
3. Voor zilverschurft is meermalen aangetoond dat
eensnelle droging (binnen eenweek) envervol-
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gens drooghouden van de partij uitbreiding van
deziekteeffectieftegengaat.

of een kist niette behandelen ende monsters inde
hoopte leggen.Opdezewijze konheteffect vande
behandelingworden nagegaan.Tevenskoneenverband worden gelegd tussen het resultaat van de
toetsendematevanaantasting indeonbehandelde
monsters. Dit bood in principe de mogelijkheid om
aantegevenbijwelketoetsuitslagbehandelingnodig
is.
Tenslotte is door de deelnemers per partij een enquêteformulier ingevuld met gegevens over teelt,
bewaringeneeneventuele behandeling metfungiciden.

Organisatievan hetonderzoek
Dit praktijkonderzoek is uitgevoerd innauwesamenwerking met een aantal handelshuizen enpootaardappelstudieclubs. Ruim 100 telers hebben aan het
onderzoek deelgenomen. Alle deelnemers hebben
vooraf een korte cursus aardappelbewaring gevolgd
bijhetAOCinEmmeloordofSchoondijke.Denadruk
lagbijdezecursusophetdrogenvanaardappelen.
Ruim 14dagenvoor deoogst zijnbijdedeelnemers
monsters van 50 knollen per perceel genomen voor
de Nielsen/Johnson-toets met het oog op de vaststellingvan Fusarium-aantasting.Bijdezetoetsworden de knollen overlangs doorgesneden en vervolgens in bijvoorbeeld een papieren zak enkele keren
rondgedraaid,zodatde snijvlakken metaan deschil
hangende grond in aanraking kunnen komen. De
knolhelften worden vervolgens in een papieren zak
gedurende 14dagen bij eentemperatuur van 15°C
en een hoge relatieve luchtvochtigheid bewaard.
DaarnawordenzebeoordeeldopdematevanFusarium-aantasting, uitgedrukt in een index,die kanvariërenvan0-75.

Resultaten
Gebleken is dat het bij de gekozen opzet van deze
praktijkproef lastig was om voldoende bruikbare gegevenste verzamelen, dat wil zeggen volledig ingevulde enquêteformulieren en gegevens over hetoptredenvan rot inpartijen enmonsters. Dedaardoor
betrekkelijk kleine aantallen bruikbare partijen lieten
danook geen uitgebreide bewerking toe om relaties
metteelt- enbewaaromstandigheden vasttestellen.
Indit artikel zullen enkele resultaten van deseizoenen 1992/1993en 1993/1994,die het volledigstwaren, wordenweergegeven.

Monsters voor de Phoma-toets (100 knollen) zijn bij
de oogst genomen,waarna de kneustoets istoegepast. Hierbij worden de knollen beschadigd en vervolgens gedurende twee weken bij 5°C en daarna
twee weken bij 15°C bewaard ('korte kneusmethode') of negen weken bij 5°C bewaard ('lange
kneusmethode'). Vervolgens vindt een beoordeling
ophetvoorkomenvanPhomarotplaats.

Intabel 19isaangeveninwelkematedeelnemende
bedrijven in het verleden problemen hebben gehad
methetoptredenvanFusarium-enPhomadroogrot.
Deze cijfers bevestigen de eerder genoemde schatting dat slechts een klein deel van de pootgoedbedrijvenproblemenmetbewaarziektenheeft.
Uit tabel 20 blijkt dat de meeste monsters in beide
toetsen een negatieve uitslag opleverden. Bij de
Fusarium-toets bleek echter dat het overgrote deel
van de positieve uitslagen een zeer lage index had
(tabel21).

Alseenpartijvoorhetinschurenwerdbehandeldmet
eenfungicide isdetelers gevraagdenkele monsters

Tabel19. PercentagebedrijvenmetproblemenmetFusariumenPhomaInhetverleden.

Fusarium

Phoma

1992/1993

1993/1994

1992/1993

ja

10

8

1

0

nee

90

92

99

100
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1993/1994

Tabel20. Uitslag Fusarium-enPhomatoetsvandeoogsten 1992en 1993(percentagevanhettotaleaantalpartijen).

Fusarium

Phoma

1992/1993

1993/1994

1992/1993

positief

20

26

17

11

negatief

80

74

83

89

1993/1994

Tabel21. Verdeling van de uitslagen van de Fusarium-toets (in procenten) naar de hoogte van de Fusarium-index (oogsten 1992 en
1993).

1992/1993

index

1993/1994

0

81

73

>0 -0.5
0.5-1.0

15
2
2

21

>1.0

Later in het seizoen uitgevoerde Fusarium-toetsen
lietenveel hogere Fusarium-indiceszien. Bovendien
is gebleken dat sommige monsters niet altijd aanhangendegrondvanbetekenishadden,waardoorde
kans op infectie met Fusarium na snijden van de
knollenkleiner is.Beidefactorenkunneneenverklaringzijnvoordelageindicesdieinhetonderzoekzijn
gemeten. Een en ander betekent wel dat de Nielsen/Johnson-toets niet geschikt is voor toepassing
vóórdeoogst.
Inbeidejarenishetmerendeelvandepartijenbijhet

3
3

inschurenmeteenfungicidebehandeld(tabel22).
Hetaantalpartijendat niet of pas bij hetsorteren is
behandeld, was in 1993 aanmerkelijk groter dan in

1992/1993.
Uittabel23blijktdathetaantaldroogrotteknollenper
ton in partijen met droogrot in het algemeen gering
totzeer geringwas.In6vande 77partijen kwamen
6ofmeerdroogrotteknollenpertonvoor.
Ten aanzien van zilverschurft bleken in het voorjaar
van 1994 van de in totaal 67 bedrijven er 47 geen
problemen te hebben. Van de overige 20 bedrijven

Tabel22. Fungicidenbehandeling (aantallenpartijen) vandeoogsten 1992en1993.

1993/1994

1992/1993

behandeling
bijinschuren

45
6
17

55

bijsorteren

3

onbehandeld

5

Tabel23. Aantalpartijenmetaantallendroogrotteknollenpertonenaantallenrotteknollenpermonstervan200knollenin1993/1994.

aantal
rotteknollen

onbehandeld
behandeld

partijen

monsters

0

30

24

20

1
2- 5
6-10
>11

7

5

0

4

1

3

1

1

0

3

1

0
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werd 18xweinig, 1xmatigen 1xveelzilverschurft
gemeld.

Conclusies
- FusariumenPhomaspelenopslechtseenbeperkt
aantalbedrijveneenrolvanbetekenis;hetisdaaromzeker nietnodigomallepootgoedchemischte
behandelentegendezeziekten.
- Een snelle droging gaat de uitbreiding van zilverschurft effectief tegen; voor verre bestemmingen
kanpootgoeddesgewenst nahetsorterenworden
behandeld.
- De Nielsen/Johnson-Fusariumtoets voldoet niet
vóórdeoogst.
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Summary
Intheperiod1992-1994about 100seedpotato farms
were involvedinanonfarm research project aiming
foranintegratedcontrolofthe storage diseases Fusarium dry rot, gangreenand silver scurf.It was
shownthatFusarium dryrotandgangreen only occurredat a smallnumberof farms.An attemptto
predictdiseaseincidence ofFusarium before harvest
withthe Nielsen/Johnsontest and gangreen shortly
afterharvestwith thebruisetestwasnotsuccessful.
Silverscurf can be controlledeffectively by rapid
drying of thecropimmediatelyafterharvest. Chemicaltreatmentaftersizegradingcouldbeusedtoprevent occurrence of thisdisease in caseof long distancetransportation towarmcountries.

Invloedvanfosfaat-bladbemestingopdeopbrengsten
hetknolaantalvanpootaardappelen
Effectofphosphate foliarfertilizationontheyield andnumberoftubersofseed
potatoes
A.H.J. Rops,ROCDeWaagenROCProf.Dr.Ü.M.VanBemmelenhoeve enH.W.G.Floot,
ROC Kollumerwaard

Inleiding
Bij pootaardappelen bepaalt de totale opbrengst en
de maatverdeling inbelangrijke mate het rendement
van de teelt. Daarom zou het interessant zijn indien
demaatsortering,vooralvangrofgroeiendeenweinig
knollenvormende rassen,dooreenbehandelingmet
een vloeibare fosfaatmeststof zou kunnen worden
verbeterd. Door enkelefirma's zijn goedeervaringen
opgedaan met het toepassen van een fosfaatbladbemesting op het moment dat de plant er grote
behoefte aan heeft. Vastgesteld is dat dit bij de
meeste rassen enkele weken na opkomst het geval
is, zodra de stolonen gaan verdikken (begin knolaanleg). Bij enkele rassen is vastgesteld dat twee
bespuitingen gewenst zijn. Door deze toepassingen
zoueengroteraantalknollentotontwikkelingkomen
enzoudeopbrengstnogietswordenverhoogd.
Omdat hierover geen objectieve informatie beschikbaar was,hebben enkele RegionaleOnderzoekcentra (ROC's) insamenwerking met het PAGV in 1994
en1995eenonderzoekuitgevoerd.

Proefopzeten uitvoering
Het onderzoek is in beide jaren uitgevoerd op de
ROC'sProf. Dr.J.M.van Bemmelenhoeve teWieringerwerf, Kollumerwaard te Munnekezijl en DeWaag
teCreil.OpelkvandezeROC'siseenproef meteen
aantal rassen aangelegd. In het onderzoek waren
dat: Bintje, Agria, Morene en Remarka. De fosfaatbladbemesting is uitgevoerd met de in de handel
zijnde vloeibare bladbemesters Solafos en Seni-

phos/Hydrophos. Ter vergelijking is ook de goedkopere,goedinwater oplosbare,vaste fosfaatmeststof
mono-ammoniumfosfaat opgenomen. Het tijdstip
waarop de meststoffen zijn gespoten, is in overleg
met de leveranciers van Solafos en Seniphos vastgesteld.
Een aantal algemene proefveldgegevens van de
ROC'sin1994en1995isweergegevenintabel24.

Resultaten
Omdat het rendement in belangrijke matewordt bepaalddoor detotale opbrengst en de maatverdeling
vanhetgeoogste product,geeft eenvergelijkingvan
dezeonderdelen eenindrukover deeffecten vande
middelen.Voordeopbrengstenhetaantalknollenis
dit mogelijk door de relatieve cijfers in depootgoedmaten 28/55 mm met elkaar te vergelijken. Van
oogstjaar 1994zijndeopbrengsten vermeldintabel
25.
De resultaten laten zien dat de opbrengsten van
proefplaats tot proefplaats, van ras tot ras en van
fosfaatmeststof tot fosfaatmeststof verschillen. De
vastgestelde verschillen zijn statistisch niet betrouwbaar, zodat op grond van deze gegevens geen oordeel over het effect van een fosfaat-bladbemesting
kan worden gegeven. Bij enkele rassen was soms
een lichte verschuiving te zien naar de kleinere maten, terwijl ook het omgekeerde voorkwam.Tenopzichtevandeinde handelzijnde bladbemestersSolafos en Seniphos zijn de resultaten van monoammoniumfosfaatnietongunstig.
De verschillen tussen de opbrengstniveaus lijken
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Tabel24. Algemene proefveldgegevens perROCin 1994en1995.

DeWaag

Kollumerwaard

v.Bemmelenhoeve

1994

1995

1994

1995

1994

1995

6
16
44

18
12
28

20

40
24
34

29

Pw-getal

6
16
43

pH-KCL

7,5

7,7
9,3

7,6
9,5

7,4

3,2

7,7
2,9

7,4

CaC03

7,7

7,4

voorvrucht

iris

iris

crocus

wintertarwe

wintertarwe

wintertarwe

N-mineraal

1kg

1,2 kg

35 kg

31 kg

17 kg

25 kg

rasssen

Morene

Morene

Bintje

Bintje

Agria

Agria

Remarka

Remarka

Agria

Agria

Désirée

Remarka

pootdatum

22april

27april

29april

24april

4 mei

5april

bladbemester

alleROC's :Solafos 17,5l/ha,Seniphos 10l/ha,

6juniDésirée

12juniRemarka

7juniAgria

12juni+4juliAgria

afslibbaar%
K-getal

16
22

17
26

mono-amm.fosf.10kg/ha

Agriain 1995,Hydrophos2x5l/ha
spuitdatum

3juni

12juni

6juniBintje

6juniBintje

11 juniAgria

6juni+28juni

meerveroorzaakttezijndoordeomstandighedenop
het ROCwaar de proef heeft gelegen,dan door de
bladbemester die istoegepast. Ditzelfde beeldkomt
voorbijhetaantalknollen.
Geconcludeerd moet worden dat het effect van de
fosfaat-bladbemesting onduidelijk is geweest. In dit
jaar (1994) kan dit mede veroorzaakt zijn door de
summiere gewasontwikkeling ophetmomentvande
bladbespuiting.Doorhetvochtige,koelevoorjaarwarendeplantenbijdevolveldsbespuiting nogvrijklein
eniseengrootgedeeltevandemeststofopdegrond

Agria

gespoten.
Vanoogstjaar 1995zijndeknolopbrengstenvermeld
intabel26.
Deze resultaten geven aan dat het effect van een
bespuiting met Solafos en Seniphos op de knolopbrengst bijde rassenAgria en Remarka geringwas.
Delagere opbrengst bij Remarkaop ROCDeWaag
isvermoedelijk veroorzaakt door eente latebespuiting. De rassen Morene en Bintje laten een gering
positief effect zien op de knolopbrengst, maar ook

Tabel25. Invloedfosfaat-bladbemestersop de relatieve knolopbrengstenhetaantalknollenvanpootaardappelen inde maat28/55 mm
(onbehandeld=100)opdrieROC'sin1994.

Desiree

Bintje

Morene

Remarka

BEM

KW

BEM

WG

WG

114

-

106

-

107

109

-

-

91

-

-

104

95
100

105

102

100

100
108

Agria

KW
knolopbrengst
Solafos

mono-ammonium fosfaat

112

92
95

onbehandeld

100

100

100

115

-

107

-

101

-

91
95
100

-

104

-

-

101

101

100

100

101
100

95
100

Seniphos

aantalknollen
Solafos
Seniphos
mono-ammonium fosfaat

117

onbehandeld

100
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Tabel26. Invloed fosfaat-bladbemesting op de relatieve knolopbrengst en het aantal knollenvan pootaardappelen in de maat 28/55 mm
(onbehandeld= 100)opdrie ROC'sin1995.
Morene

Bintje

KW

Agria

BEM

KW

Remarka

WG

WG

BEM

99
99

100

100

103
103
100

101
104

102
100

89
98
97

onbehandeld

98
103
99
100

102

mono-ammonium fosfaat

98
102
102

100
101

95
97

89
99

98
102

98
100

95
100

100
100

102
100

knolopbrengst
Solafos
Seniphos

102
100

aantalknollen
Solafos
Seniphos
mono-ammonium fosfaat
onbehandeld

97
102
101
100

hierbijishetverschilstatistischnietbetrouwbaar.
Een bespuiting met mono-ammoniumfosfaat gaf gemiddeld ongeveer hetzelfde resultaat als met de
bladbemestersSolafosenSeniphos.
Hettotaalaantal knollen werd, met uitzonderingvan
het ras Bintje, bij geen enkel ras positief beïnvloed.
Seniphos heeft bij de proef met Bintje ten opzichte
van de drie andere objecten wel een betrouwbaar
groteraantalknollenopgeleverd.
Alle resultaten van 1995 overziende blijkt er geen
duidelijk effect van fosfaat-bladbemesting op opbrengstenknolaantaltekunnenwordenaangetoond.
Hoewel het gewasstadium op het moment van de
bladbemesting in het algemeen goedwas,voldeden
de resultaten niet helemaal aan de verwachtingen.
Alleenbijdeproef metBintjeenineenietsgeringere
mate bij een proef met Agria is een positief effect
vastgesteld. Hoewel de verschillen tussen de bladbemesters ditjaar niet erggrootwaren,was hetgemiddeldeeffectvanSeniphos ietspositiever danvan
Solafos.In 1994wasdetendensomgekeerd.Deresultaten van mono-ammoniumfosfaat waren ten opzichte van de bladbemesters Solafos en Seniphos
nietduidelijkverschillend.

Conclusie
Uit het onderzoek naar de invloed van een fosfaat-

97
108
103
100

bladbemesting op de sortering en de opbrengst van
pootaardappelen dat twee jaar op drie Regionale
Onderzoekcentra is uitgevoerd, kan het volgende
wordengeconcludeerd:
Een fosfaatbladbemesting kan bij sommige rassen
onder bepaalde omstandigheden een positief effect
hebben op de sortering en het aantal knollen. Het
blijkt echter moeilijk om de juiste wijze van toepassingvasttestellenvoor hetverkrijgen vaneenpositiefeffect.
Hetaldannietslagenvaneenfosfaat-bladbemesting
lijktteworden beïnvloeddooronder andere het ras,
hetstadiumvanhetgewas,hetmomentvanknolzetting en de groei-omstandigheden na de bladbemesting.Omdathetnieteenvoudig,zonietonmogelijk,is
omdezefactorenoptimaaltecombineren,isdekans
groot dat een bladbemesting nogal eens tot wisselenderesultatenzal leiden.
Dit isvoorde praktijk minder aantrekkelijk, omdat er
danweinigofgeeneconomischevoordelen uitvoortvloeien. Gebleken is dat de bladbemesters Solafos
en Seniphos geen betere resultaten geven dan de
goedkopere meststof mono-ammoniumfosfaat. MogelijkkaneenverbeteringvanderichtlijnenvoortoepassingvanSolafosenSeniphostoteenverbetering
vanderesultatenleiden.
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Samenvatting
Hetonderzoek overdeinvloedvaneenfosfaat-bladbemesting op de sortering en de opbrengst van
pootaardappelendatin1994en1995opdrieRegionale Onderzoekcentra is uitgevoerd, heeft geleidtot
devolgendeconclusies:
Een fosfaatbladbemesting met Solafos en Seniphos
kan bij sommige rassen onder bepaaldeomstandigheden een positief effect hebben opde sortering en
ophetaantalknollen. Hetblijkt echter moeilijktezijn
omdejuistewijzevandebehandelingvasttestellen
voorhetverkrijgenvaneenpositief effect. Hetaldan
niet slagen van een fosfaat-bladbemesting lijkt te
worden beïnvloed door verschillende factoren. Omdat hetniet eenvoudig,zonietonmogelijk, isomdezefactoren optimaalte combineren isde kansgroot
dat een bladbemesting nogal eens tot wisselende
resultaten zal leiden. Dit is voor de praktijk minder
aantrekkelijk, omdat erdanweinigof geeneconomische voordelen uit voortvloeien. Gebleken is dat de
bladbemesters Solafos enSeniphos geenbetereresultaten geven dan de goedkopere meststof monoammortiumfosfaat. Mogelijk kaneenverbetering van
de richtlijnen tot een verbetering van de resultaten
leiden.

44

Summary
The studyintotheeffectofphosphate foliar fertilizationonthegrading andyieldofseedpotatoes, carriedoutatthree RegionalResearch Centres in 1994
and1995, led to the followingconclusions:
Under specific conditions, phosphate foliar fertilization using Solafos andSeniphos canhave a positive
effectincertain varieties ongrading andthe number
of tubers. It appears tobe difficult, however, todetermine theprecise method of treatment in order to
obtain apositive effect. Whetherphosphate foliarfertilizationissuccessfulornot appears tobeinfluenced
byfactors which include thevariety, thestage ofthe
crop,thetimewhen thetubers areplanted andthe
growth conditions following foliarfertilization. Since it
is not easy, if not impossible, to optimally combine
these factors, there isaconsiderable chance offoliar
fertilizationsometimesleadingtovaryingresults. This
islessattractive forfarmerssince itproduces fewor
no economic benefits. It wasshownthat the foliar
nutrients SolafosandSeniphosgivenobetterresults
than the cheapfertilizermono-ammoniumphosphate.
It ispossible thatan improvement in the guidelines
may leadto an improvementinresults.

VruchtwisselingsproefAGM600
Effectvangewasrotaties,organischestofenstikstofop
de productievanaardappelen, suikerbieten,zomertarwe enhaveropeenveenkolonialegrond
CroprotationexperimentAGM600
Effectofcroprotation,organicmatterandnitrogensupplyontheproductionof
potatoes, sugarbeet,springwheatandoatsonreclaimedmoor
Ing. K.H.Wijnholds,regionaalonderzoekerSIOenir.W.vandenBerg,PAGV

Inleiding
Vanaf 1968 was het toegestaan om in het zetmeelaardappelgebied eenmaal in de twee jaar aardappelen te telen. Naast de inzet van A-resistente rassenwerd eens indevierjaar een natte grondontsmettingtoegepast. Problemenmetaaltjes kwamennauwelijks voor. Het gangbare bouwplan op de akkerbouwbedrijven was zetmeelaardappelen-suikerbieten-zetmeelaardappelen-wintertarwe of een ander graangewas.
Een punt van zorg was of met een dergelijk bouwplan
met 75 % hakvruchten de bodemvruchtbaarheid op de
lange termijn gehandhaafd kon worden. Om een antwoord op deze vragen te krijgen, is door de heer T.
Rozenveld in overleg met deskundigen van de vakgroepen Agronomie en Wiskunde van de LUW, ABDLO, 1RS, PAGV, HLB en het toenmalige Consulentschap voor de Akkerbouw een proefvoorstel geschreven.
In de herfst van 1980, is na goedkeuring van het bestuur van de Stichting Interprovinciaal Onderzoekscentrum op zand- en veenkoloniale grond in middenoost- en noordoost-Nederland (SIO), op de A.G. Mulderhoeve te Emmercompascum de vruchtwisselingsproefAGM600aangelegd.
De probleemstellingen bij de aanleg van het proefveld

waren:
- In hoeverre geeft een bouwplan met 50 % zetmeelaardappelen bedrijfseconomisch het beste resultaattenopzichtevanruimererotaties?
- Is een 1 op 2-teelt van aardappelen op lange termijn vanuit landbouwkundig en teelttechnisch oogpunteenhoudbarezaak?
De uitvoering van de proef is begeleid door de werkgroep AGM 600. De proef is voortgezet tot 1989,
waarna besloten is om het project te stoppen. De
voornaamste reden hiervoor wasdat na negenjaar de
opbrengstverschillen tussen de rotaties nog steeds
geringwaren,en het nietteverwachten wasdat voortzetting van de proef nog nieuwe inzichten zou opleveren.

Doelenopzetvanhetonderzoek
Dedoelstellingvan het projectwas hetvergelijken van
rotaties met verschillende frequenties van de verbouw
van zetmeelaardappelen, waarbij door ontsmetting na
elke aardappelteelt en toepassing van een granulair
nematicide in het voorjaar werd getracht schade door
nematodentevoorkomen.
Nadergeconcretiseerdrichttedeproefzichop:
- fysieke opbrengsten (kwantitatief en kwalitatief) van
degewassen;
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- financiëleopbrengst perrotatie;
- invloed van de rotaties op het optreden van vruchtwisselingsgebonden ziekten enplagen;
- invloedvanderotatiesopdebodemvruchtbaarheid;
- invloedtoedieningvanorganischestof;
- invloedvanhetniveauvandestikstofbemesting.

rotatiesafneemt.

Resultaten
De opbrengsten per gewas in ton per ha, gemiddeld
over de laatstejarenvan de proef zijnvermeld in tabel
28.

Derotatiesindeproefzijnvermeldintabel27.
Rotatie D met50%aardappelen,25 %suikerbieten en
(zomer)tarweofeenander graangewas isde gangbare
rotatie in het zetmeelaardappelgebied. Alle rotaties,
uitgezonderd E, werden met en zonder extra organischestofvoorziening opgenomen in de proef. Door
twee niveaus van organischestofvoorziening op te nemen in de proef, kon worden nagegaan of bij rotaties
met veel hakvruchten opbrengstdepressie ten gevolge
van bijvoorbeeld structuurbederf afneemt door extra
organischestofvoorziening.
Omdat hetonmogelijk isom op hettijdstipvan bemesting in het voorjaar de optimale N-grft exact te voorspellen, werden twee niveaus aangehouden, namelijk:
N1 = adviesgift - 1 5 %en N2 = adviesgift + 15%.Tevens kon zo worden nagegaan of bij een hogere Nbemestingopbrengstdepressie tengevolgevan nauwe

Discussie
Het uitbetalingsgewicht bijdezetmeelaardappelen was
bij rotatie D nietsignificant lagerdan bijde ruimere rotaties A, Ben C.Alleen rotatie H, met continuteelt zetmeelaardappelen bleef significant achter bijde rotaties
B, E, F en G. Opvallend was het hoge uitbetalingsgewicht bij rotatie G. Deze rotatie kwam echter niet voor
in de blokken met de hoogste aaltjesbesmetting. Er
was een significante interactie tussen de frequentie
graan inde rotatieenhetniveauvande stikstofbemesting. Het uitbetalingsgewicht van de zetmeelaardappelenwas inde rotaties met 1:2 en 1:3 graan hoger bij
N2 dan bij N1 en bij de rotaties 1:4 en 1:<»
(aardappelen - suikerbieten) hoger bij N1 dan bij N2.
Debesmetting met het aardappelcystenaaltje gemeten

Tabel27. RotatiecodeenvruchtopvolginginhetproefveldAGM600.
frequentie nprocenten

rotatiecodemetbijbe horendevruchtopvolging

A

zetmeelaard-

aard

biet

tarwe

haver

zomerterwe

suikerbiet

haver

25

25

25

25

zomertarwe

suikerbieten

-

33

33

33

-

suikerbieten

zomertarwe

-

33

33

33

-

suikerbieten

zetmeelaard-

zomertarwe

50

25

25

-

zomertarwe

suikerbieten

50

25

25

-

suikerbieten

-

-

50

50

-

-

zomertarwe

-

-

50

-

50

-

100

-

-

-

appelen
B

zetmeelaardappelen

C

zetmeelaardappelen

D

zetmeelaardappelen

E

zetmeelaardappelen

F

zetmeelaard-

appelen
zetmeelaardappelen

appelen
G

zetmeelaardappelen

H

zetmeelaardappelen
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zetmeelaardappelen

Tabel28. Opbrengsten intonperhapergewas,gemiddeldoverdelaatstejarenvanhetproefveldAGM600.
rotatie

B

C

D

E

F

G

H

69,3

722

70,4

70,1

72,1

71,2

74,6

67,7

10,8

10,3

10,1

10,3

10,3

6,5
5,8

6,3

6,5

6,5

6,5

9,6
6,2

periode

A

uitbetalingsgewicht

1987-1989

suikeropbrengst

1986-1989

zomertarwe

1987-1989

haver

1987-1989

gewas
zetmeelaardappelen

nadeteelt van zetmeelaardappelen was bij frequentie
van aardappelen inderotatie van1:4,1:3,1:2 en1:1
respectievelijk 690,1110,2290 en5000 levende larven
per 100ml.grond gemiddeld over de periode 19871989. Gemiddeld over de jaren 1988-1989 wasde
Rhizoctonia-index vandestoloonaantasting bijderotatiesA,C, DenHbijN1 respectievelijk 18,23,36 en 41
enbijN214,27,48 en60.BijN2wasdetoename van
de index significant groter bijtoenemende frequentie
van aardappelen danbijN1. Buiten hetaardappelcystenaaltje traden geen andere nematoden op. Omdat
late rassenwerdenverbouwdkwam Verticilium dahliae
nietvoor.
Bijdesuikerbieten bleef desuikeropbrengst bijrotatie
F met 100%hakvruchtensignificant achter bijdeandere rotaties, mogelijk door hetoptreden van Aphanomyces cochlioides. De suikerbieten bij rotatie A produceerden significant meer suiker dan bijrotatie B,C,D
en E. Deze verschillen werden voornamelijk veroorzaaktdoorverschillen inwortelopbrengst. Alleen rotatie
F bleef significant achter in suikerpercentage; tussen
de overige rotaties waren er geen significante verschillen. Erwaren geen significante verschillen inhoeveelheid winbare suiker tussen de rotaties. Alleen bij
rotatie F1 (metextra organische stofvoorziening)was
de hoeveelheid winbare suiker significant lager danbij
de overige rotaties. Extra aanvoer van organische stof
verhoogde bij rotatie Fdesuikeropbrengst significant,
bij deoverige rotaties trad een significante dalingvan
desuikeropbrengstop.
Bij zomertarwe bleef de korrelopbrengst bij rotatie G
met 1:2tarwe significant achter bijhet gemiddeldevan
de rotatiesA,C, Den E. Extraaanvoervan organische
stof verlaagde dekorrelopbrengst significant zowelbij

tarwealshaver.
De bodemvoorraad N-mineraal in het voorjaar was
groter wanneer in de voorafgaande herfst de grond
was ontsmet met Telone. Eengroter deel van dehoeveelheid N-mineraal wasdanaanwezigindevormvan
ammoniak. Inclusief depositie waren deN-balansenin
1986-1989 bijrotatie DenHzowel voor aardappelen,
suikerbieten engranen positief.
De fosfaatbemesting is ruim voldoende geweest,omdat bij alle rotaties het Pw-getal steeg gedurende de
proef, vooral in de eerste jaren. De opgestelde Pbalansen bijde rotaties Den H in 1986-1989 waren
ongeveer inevenwicht. Bijderotaties F1 enH1 steeg
het Fw-getalsignificant sterker danbijFen H,doordat
defosfaataanvoer viahetslib nietvollediginmindering
isgebrachtopdefosfaatbemestingviakunstmest.
De K-balans in 1986-1989 was bijde rotaties DenH
negatief bijde aardappelen en positief bijde suikerbieten enzomertarwe. Bijderotaties metweinig hakvruchten, maar veelgraan (Aen G),steeg hetK-getal
gedurende deproef, bijdeoverige rotaties trader een
dalingopvooralbijrotatieF.
Het gehalte aanorganische stof werd niet beïnvloed
door de rotaties,ook nietdoortoevoer van extra organischestof.
Uit debodemfysische waarnemingen kwam geen verschil naar vorenindebodemstructuur tussen derotatiesenniveausvan organischestofvoorziening.
Bijde economische evaluatiewas hetsaldovan rotatie
D hoger danvande ruimere rotaties A,Ben C, wat
veroorzaakt werddoor hethogeopbrengstniveau in de
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proef enhetgrote aandeelvanzetmeelaardappelenin
rotatie D.Bijvariatieinopbrengstniveau,zowelbijhoge
als lage opbrengsten, waren de saldi vande rotaties
A,BenChoger dan van rotatie D.Zonder kostenvoor
grondontsmetting was bijhoge opbrengsten hetsaldo
van rotatie Dhoger danvan rotatie A,B enC.Bijlage
opbrengsten waren de verschillen gering. Alsproblemen metaardappelmoeheid kunnen worden beheerst
met een grondontsmetting eens indevier jaar en een
rijenbehandeling met7,5kgTemik bijelke aardappelteelt, danbleek voor eenpraktijksituatie bij hogeopbrengsten rotatie Deen ruim ƒ 300,- hoger saldo te
hebben danrotatie A.Alsbij rotatie Ametlage AMbesmetting geen grondontsmetting nodig is,ishet saldo van rotatieAvergelijkbaar met dat van rotatie D bij
beperktekostenvoorgrondontsmetting.

mogelijk is. Schade door nematoden werd voorkomen
door toepassing vaneengranulair nematicide tijdens
de elke aardappelteelt eneennatte grondontsmetting
na elke aardappelteelt. Door inzet van late rassen trad
schade door Verticilium dahliae niet op. Deopbrengsten van rotatie Dbleven over een periodevan negen
proefjaren nauwelijks achter bijdie vanderuimererotaties A,BenC. Rotatie Dmet vruchtopvolging aardappelen, suikerbieten, aardappelen en graan, de
gangbare rotatie in het zetmeelaardappelgebied, is
onder deze randvoorwaarden ook opdelange termijn
mogelijk.

Conclusies

bouwopzand-enveenkolonialegrondinmiddenoost-ennoordoost-

In deze proef werd schade door aardappelcysteaaltje
en andere nematoden vermeden door chemischebestrijding en verbouw van resistente aardappelrassen.
Tevens trad bijdegeteelde late zetmeelaardappelrassen de verwelkingsziekte Verticiliumdahliae, nietop.
Deopbrengsten van rotatieDblevenover een periode
van negen proefjaren nauwelijks achter bij dievande
ruimere rotaties A,B enC.Rotatie Dmetvruchtopvolgingaardappelen,suikerbieten,aardappelenengraan,
de gangbare rotatie inhet zetmeelaardappelgebied,is
onder deze randvoorwaarden ook opdelange termijn
verantwoord.Ofmet behulp van eenjuisterassenkeuze endewettelijk aan banden gelegde grondontsmettingditook indetoekomst iste realiseren,isde onderzoeksvraag vanhetin 1990 opgestarte onderzoekop
zowelROC'tKompasalsROCKooijenburg.
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In this experiment yield reduction by nematodeswas
prevented. Late potato cultivars were used insensible
topotatoes wiltdisease Verticilium dahliae. Underthese circumstances thecurrent rotation innorthern-east
of the Netherlands starchpotato-sugarbeet-starchpotato-wheatoveraperiod ofnineyears wassensiblefrom
anagriculturalpointofview.

nische stof en stikstof op de produkbe van aardappelen,suikerbie-
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EffectenvanNitroplusopRhizoctoniaenopbrengstbij
poot-enzetmeelaardappelen
EffectofNitro-plusonRhizoctoniasolaniandonyield ofstarch-enseedpotatoes
Ing. K.H.Wijnholds,regionaalonderzoekerSIO

Inleiding

Waarnemingen

Vanuit de praktijk kwamen signalen dat in Canada bij
de pootgoedteelt geen grondbehandelingsmiddelen
zoals Moncereen tegen Rhizoctonia worden gebruikt.
Wel wordt op grote schaal Nitro-plus toegepast. Dit is
een vloeibare stikstofmeststof die tevens calcium en
eventueel borium en andere sporenelementen bevat.
De stikstof in deze meststof komt langzaam voor de
plant beschikbaar ende calciumzorgtvoor versterking
van de celwanden. De vloeibare meststof wordt in de
vorm van een rijenbehandelingtoegepast ineendoseringvan250-300literproductperhectare.

De waarnemingen waren vooral gericht op de volgendeonderwerpen:

Het isbelangrijk datde meststof wordt aangebracht op
plaatsen waar de dochterknollen worden aangelegd.
Om inzichtte verkrijgen in het effect onder Nederlandse omstandigheden zijn twee jaar achtereen oriënterende proeven in zesvoud aangelegd zowel in pootaardappelenalsinzetmeelaardappelen.

Proefopzet
De gehanteerde objecten en doseringen zijn weergegeveninonderstaandoverzicht.

object
O = onbehandeld
N = Nitro-plus (12%N, 12%Caen3.2%Bo)
gewichtspercentages opvolumebasis
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Rhizoctonia-indexvanhetuitgangsmateriaal;
Opkomstpercentage enverloopbeginontwikkeling;
Opbrengst ensortering;
Rhizoctonia-indexopenkeledata.

Resultaten
Demetde Nitro-plus gegeven 25 respectievelijk 30 kg
N per ha is in 1994 niet en in 1995 wel in mindering
gebrachtopdestikstofgift.Bijhetpotenzijndeschijven
zodanigafgesteld,daterslechtsweiniggrond(± 4 cm)
op de knol terecht kwam. Het uitgangsmateriaal voor
de proeven had in beidejaren met een index van respectievelijk 2 en 6 een lage Rhizoctonia-bezetting. In
1994was het proefveld met pootaardappelen dermate
zwaar aangetastdoor bacterieziekte,dathetniet zinvol
wasomdeopbrengstperveldjetebepalen.
Het opkomstpercentage eind meigeeft aan dat er een
geringverschilinopkomstsnelheidwastennadelevan

dosering
200literperhabijpootaardappelenen250literperha
bijzetmeelaardappelen

Nitro-plus. Bijdeverdere ontwikkeling van hetgewas
was hetopvallend dathetgewasopdemetNitro-plus
behandelde velden iets korter bleef en deplanten iets
breder uitgroeiden. Dit kwam de regelmaat vanhet
gewastengoede.Ookdewortels enstolonen lekenbij
de Nitro-plus behandeling gezonder. De Rhizoctoniaaantastingvandestengelsverschilde echterniet.
Intabel29 isde Rhizoctonia-bezetting ophet geoogste
produkt weergegeven vande oogst die20-30 dagen
naloofvernietigingwerd uitgevoerd.Eris geen verschil
in Rhizoctonia-bezetting tussen debeide objecten.Bij
de bepaling van deopbrengst en desortering in1995
gaf het gebruik van Nitro-plus meer knollen indemaat
boven55mm.Detotaleopbrengst endepootgoedopbrengstverschillen echter niet.
Het eind meibepaalde opkomstpercentage geeftaan
dat deopkomstsnelheid bijhetgebruik van Nitro-plus
iets trager was. Bij de verdere beoordeling vande
stand vanhetgewas gedurende hetseizoen was het
gewas iets korter engroeiden deplanten iets breder.
Dit kwam deregelmaat van hetgewasten goede.Het

gebruik van Nitro-plus resulteerde in een iets lager
veldgewicht eneenduidelijk lager onderwatergewicht,
zodatookhet uitbetalingsgewicht significant lagerwas.
Ten aanzien vande sortering waren er geen significanteverschillen.Zieooktabel30.

Conclusie
Als gevolg vaneenrijenbehandeling met 250 literNitro-plus per hectare groeiden zowel pootaardappelen
als zetmeelaardappelen iets trager indelengte. Visueel leken dewortels enstolonen gezonder door toepassing van Nitro-plus. Zowel bij poot- als zetmeelaardappelen werd de sortering grover, waardoor een
groter deel in de maat boven 55 millimeter terecht
kwam. De verkoopbare opbrengst pootaardappelen
verschilde echter niet. Bijdeteelt van zetmeelaardappelen was hetonderwatergewicht en daardoor ookhet
uitbetalingsgewicht lager doordetoepassingvanNitroplus. Wegens hetontbreken vanduidelijke (positieve)
effecten,ishetonderzoek natweejaar stopgezet.

Tabel29. Gemiddelde effecten over 1994en1995van Nitro-plusalsgrondbehandelingtegen Rhizoctonàsolanib\\ pootaardappelen op opkomstsnelheid,Rhizoctonia-aantastingvandestengels,Rhizoctonia-indexbijde oogst endeopbrengsten per sortering in 1995op
ROCKooijenburg.
percentage

pootgoed-

opkomst

Rhizoctonia-index

eindmei

stengel

knollen

<28

28/35

35/55

55>

totaal

28/55

onbehandeld

67.7

52.0

10.3

3.3

29.9

33.2

62.7

51.9

10.9

29.9

36.2

33.0

3.9

4.5

3.6

0.1

3.1
0.4

1.5
2.4

35.6

Nitro-plus200l/ha

0.8
0.7

1.5

0.5

1.8

1.6

object

L.S.D.

opbrengstpersorteringinton/ha1995

opbrengst

Tabel30. Gemiddeldeeffectenover 1994en 1995vanNitro-plusalsgrondbehandelingtegen Rhizoctoniabijzetmeelaardappelen opopkomstsnelheid,opbrengstpersortering,veldgewicht,onderwatergewichtenuitbetalingsgewichtop ROCKooijenburg.
percentage
opkomst

opbrengstpersortering

onder-

uitbe-

veld-

water-

talings-

object

dosering

eindmei

<28

28/35

35/55

>55

gewicht

gewicht

gewicht

onbehandeld

-

57.7

0.58

29.8

20.1

52.5

250

52.6

0.52

27.3

21.2

51.0

LSD.

3.8

0.09

1.7

1.5

1.4

486
472
6.3

67.4

Nitro-plus

2.1
2.0
0.2

62.9

2.3
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Literatuur

75(1996).

Wijnholds K.H.EffectenvanNitro-plusop Rhizoctoniaenopbrengst

Summary

bij poot- en zetmeelaardappelen. Onderzoek 1994, Stichting Interprovinciaal Onderzoekscentrum voor de akkerbouw op zand- en
veenkoloniale grond inmiddenoost- ennoordoost-Nederland,p.9092(1995).

Wijnholds K.H.EffectenvanNitro-plusop Rhizoctoniaenopbrengst
bij poot- en zetmeelaardappelen. Onderzoek 1995, Stichting Interprovinciaal Onderzoekscentrum voor de akkerbouw op zand- en
veenkolonialegrondinmiddenoost-ennoordoost-Nederland,p.73-
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InthisexperimentNitro-plusappliedintherow resulted
inshorterplants. Theroots intheplots treated with Nitro-plus seemed to be healthier than in the control
plots. Both seed-potatoes and starch-potatoes had
biggersizedtuberswithNitro-plus.
Themarketableyield of seed-potatoes did not change.
In starch-potatoes starch content andthe starch yield
waslower.

Teeltmethodenvanconsumptie-aardappelenopzware
kleigrond
Growing warepotatoes onheavyclaysoil
Ing. H.W.G.Floot,ROCKollumerwaard/Ebelsheerd

Inleiding
Consumptie-aardappelen geteeld op zware grond
zijnvaakvangoedekwaliteit;deopbrengst isechter
meestal lager dan op lichtere grond. De reden voor
delagereopbrengst isdetragere gewasontwikkeling
inhetbeginvanhetgroeiseizoen.
Een ander probleem dat zich op zware gronden
voordoet, is het oogstrisico. Er moet optijd worden
geoogst, omdat anders de kans groot is dat onder
slechte omstandigheden moet worden gerooid.Om
hetgewaszovroegmogelijktelatenafrijpen,zalgetrachtmoetenwordendebeginontwikkelingtebevorderen. Het gebruik van voorgekiemd pootgoed kan
daartoebijdragen.
Op zware grond hebben de aardappelen vaak een
lager knoltal, dus weinig knollen per plant met een
grovesortering.Hetverhogenvanhetaantalknollen
zal de opbrengst in de voor tafelaardappelen geschikte maatmogelijkten goedekunnen komen.Het
plantenvanmeerknollenperhabiedtdaartoemogelijkheden.
Omover deze twee factoren meer informatie te krijgen, zijn op ROC Ebelsheerd in de jaren 1992 t/m
1995 proeven aangelegd waarin pootgoedbehandelingen en plantdichtheden bij twee rassen werden
bestudeerd.

Proefopzet
Voor deze proef is gebruik gemaakt van de rassen
Agria (A) en Bintje (B). De voorbehandelingen bestonden uit voorkiemen in kiembakjes in de schuurkas (V) en in de mechanische koeling tot vlak voor
poten(M).DegehanteerdeplantafstandenvoorAgria

waren 25,30 en35cm envoor Bintje 30,35 en40
cm. De overige proefveldgegevens zijn vermeld in
tabel31.
Tijdens het groeiseizoen werdde gewasontwikkeling
vastgesteld aandehandvande mate vangrondbedekking. Bijdeoogstwerdende opbrengst, deknolsorteringenhetonderwatergewichtgemeten.

Uitvoering
1992
Bij het poten hadden de voorgekiemde aardappelen
eenmooieafgeharde kiemvan0,5-1 cm.Nademechanische koeling had Agria witte puntjes en Bintje
eenkortewittekiem.
Deopkomstdatawaren bijBintje 15en 18meienbij
Agria 21 en 25 mei,voor respectievelijk de voorgekiemdeenmechanischgekoeldepoters.

1993
Bijhet poten hadden de voorgekiemde aardappelen
eenkorteafgeharde kiemvan0,5-0,7cm (Bintje) en
0,1-0,5cm(Agria).Opdepotersdie uitdemechanischekoelingkwamen,zatenbijAgriawittepuntjesen
bij Bintje witte kiemen.De Bintjes werden afgekiemd
omdatze andersbijhetpotenzoudenafbreken.
Deopkomstdatum vandevoorgekiemde Bintjeswas
3 mei. De aardappelen van de overige objecten
kwamenlaterop.

1994
Bij het poten hadden de voorgekiemde aardappelen
een korte afgeharde kiem.Vande poters uit de me-
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Tabel 31. Algemene proefveldgegevens.
EH657

EH689

EH731

1992

1993

1994

1995

pootdatum

22april

1april

5 mei

28april

potermaat

40/45mm

40/45mm

40/45mm

40/45mm

voorvrucht

wintertarwe

wintertarwe

wintertarwe

wintertarwe

EH764

grondanalyse
pH-KCI

7.4

7.2
1.4

CaC03

0.8
4.8
74
60

7.5
1.9

70
18

4.2
65
19

3.8
62
23

kg perhaK20

175
75
75

170
138
300

165
150
300

210
125
125

loofdoding(Reglone)

•

24augustus

12september

-

rooidatum Bintje

16september

31augustus

21september

6 september

Agria

16september

31augustus

21september

15september

humus
%afslibbaar
N-mineraal0-60cm(kgNperha)

6.9
0.8
5.2

bemesting
kg per ha N
kg perhaP2Os

chanische koeling kwamen bij Agria witte puntjes
voor enbij Bintje kortewitte kiemen. Het aantalkiemenper knolwasvoor Agriavoorgekiemd3,5 enuit
de koeling 4,7;voor Bintje was dit 4,4 enrespectievelijk5,7.
Rond30meiwasbij Bintje voorgekiemd80% vande
plantenopgekomen,bij Agriavoorgekiemd en Bintje
uitdekoeling45%enbijAgriauitdekoelingeenenkeleplant.

danbijBintje.Ookeendichter plantverbandversneldedegrondbedekking,zijhetinbeperktemate.
In 1995 wasde opkomst vanwege dedroogte traag
enonregelmatig.Op27juni liep de loofontwikkeling
vanAgria iets achter bijdievan Bintje. Rond24augustus begonnen de Bintjes te verkleuren, terwijl
Agria noggroen bleef.Op5september was hetloof
van Bintje voor 50% afgestorven, terwijl Agria nog
90% grondbedekkingmetgroenloofhad.

1995

Opbrengst

Bij het poten haddendevoorgekiemde aardappelen
een korte afgeharde kiem.Vande poters uitdemechanische koeling kwamen bij Agria witte puntjes
voor en bij Bintje korte witte kiemen. Debodemomstandighedenbijhetpotenwaren matig.

Nadeoogstzijndeknolopbrengstenbepaald,zijnde
aardappelen gesorteerdenishet onderwatergewicht
bepaaldvande sortering 35-55 mm.Intabel 33zijn
deresultatenvandevoorbehandelingsobjecten bijde
tweerassenvermeld;intabel34dievandeobjecten
metverschillendplantverband.

Resultaten
Gewasontwikkeling
Hetvoorkiemengaf eensnellereopkomstengrondbedekking (tabel 32). BijAgria was het effect groter
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Bij Bintje had voorkiemen nauwelijks effect op de
knolopbrengst. BijAgriawerdeenaanzienlijke meeropbrengst (gemiddeldvijf ton per ha) verkregen,die
indrievandevierjarenbetrouwbaarwas.
Van beide rassen had Bintje het hoogste onderwatergewicht,maardaarbijwerdgeeninvloedvanvoor-

Tabel32. Grondbedekking metgroen loof opverschillende data van de rassen Agria en Bintje, welen niet voorgekiemd bij drie
plantafstanden.
ras/
voorbehandeling

1992

1993

plantafstand

10juni

22juni

30 cm

45
39

58
49

37
43
42
40

50

41
43
32
32
28
22

53
51

25 mei

1994
7juni

21juni

28
29

93
93

24
16
18
14

90
92
91
85

58
68
44

25
25
24
6
7
4

93
94
93
79
75
63

Bintje
voorkiemen

35 cm
40cm
koeling

30 cm
35 cm
40cm

54
53
50

50
46
47

Agria
voorkiemen

25 cm
30 cm
35 cm

koeling

25 cm
30 cm
35 cm

Tabel33. Knolopbrengst (tonperha)en

ras

48
46
48
40

58
49
45
42
40
28

onderwatergewicht(g) inafhankelijkheid vanrasenvoorbehandeling.

voorbe-

totaaltonperha
1994

handeling

1992

1993

1995

1992/1995

voorkiemen

58,0

75,8

62,6

52,5

62,2

63,8

54,8

61,8

opbrengst
Bintje
Bintje

koeling

56,9

71,9

Agria

voorkiemen

57,7

75,8

68,2

61,2

65,7

Agria

koeling

50,5

70,4

60,7

61,0

60,7

5,2

5,3

3,4

2,4

1,7

LSDras'methode

onderwatergewicht
Bintje

voorkiemen

Bintje

koeling

Agria

voorkiemen

Agria

koeling

LSD ras'methode

kiemengeconstateerd.
Deeffectenvandeplantafstandopdeknolopbrengst
(tabel 34) waren in alle jaren bij beide rassen beperkt. Bij Bintje werdgemiddeld 1,1 ton en bijAgria
1,4 tonperhameergeoogstalsgevolgvannauwere
plantafstanden.
Bij het sorteren bleek, dat het aandeel grote knollen

362
375
360
357

436
432
409
426

394
398
359
342

397
402
376
375

17

19

11

7

(>55mm)bijnauwerplantenafnam.BijBintjedaalde
hetaandeelvan46naar 41%, bijAgriavan71naar
66%. Deze afname van de grove maat vond plaats
ongeachtdevoorbehandelingvanhetpootgoed.
Ookwathetonderwatergewicht betreftwarendeverschillen beperkt; wel nam bij beide rassen het onderwatergewicht ietsafbijnauwerplanten.
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Tabel34. Knolopbrengst(tonperha)enonderwatergewicht (g)inafhankelijkheidvanrasen plantafstand.

ras

plant-

totaaltonperha

afstand

1992

1993

1994

1995

1992/1995

30 cm

57,9

73,9

63,8

54,0

62,4

35cm

56,5

75,0

63,9

54,8

62,5

40 cm

58,0

72,8

62,1

52,2

61,3

opbrengst
Bintje

Agria

25 cm

54,1

72,3

68,3

61,3

64,0

30cm

56,4

71,5

62,2

62,0

63,0

35 cm

51,8

75,6

62,9

60,0

62,6

6,4

6,5

4,1

2,9

2,1

LSD ras'afstand

onderwatergewicht
Bintje

Agria

35cm

366

430

40 cm

369

25 cm

420
427

385
358

391
382

30 cm

361
362
352

418
407

349

35 cm

345

376
368

20

23

14

9

LSD ras'afstand

Financieelperspectief
Voorkiemen gaf bij Bintje gemiddeld een beperkte
opbrengststijgingvan0,4tonperha; bijAgriawasdit
5 ton per ha. Bij deze uitgangssituatie werden de
kostenvanvoorkiemen bij Bintje zeker nietvergoed;
bij Agria zullen bij een prijs van 20 cent per kg de
kosten van voorkiemen (en aanpassen van het poten)niethogermogenzijndanƒ 1000,-perha.
Vernauwing van de plantafstand betekent een toename van de hoeveelheid pootgoed. Voor vernauwing van de plantafstand van 40 naar 30 cm is bij
Bintje 700kgmeer pootgoed nodig,waarmeeongeveerƒ350,-per ha isgemoeid.BijAgria vraagtvernauwingvandeplantafstandvan35naar25cmcirca
1000 kg pootgoed (35/55 mm) extra of ongeveer
ƒ700,-. De opbrengststijging bleef in dit onderzoek
beperkttot 1,1 tonper habijBintje en 1,4 tonperha
bijAgria.Daartegenover staat,dathetaandeelgrove
aardappelen afnam. Voordelen van nauwer poten
kunnen in dit onderzoek dan ook niet aangetoond
worden.
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371

451

407

399
404

30 cm

400

Conclusies
-

-

Agria reageert sterk, Bintje nauwelijks op voorkiemen van pootgoed. Bij Agria werd daardoor
eenmeeropbrengst verkregen van 5ton perha.
Hetonderwatergewichtwerdbijbeiderassenniet
beïnvloeddoorvoorkiemen.
Bijbeiderassenwerddeopbrengst doornauwere plantafstanden wat verhoogd; het aandeel
grove maten nam iets af; het onderwatergewicht
ietstoe.

Samenvatting
Indejaren 1992tot enmet 1995 is op ROCEbelsheerd onderzoek verricht naar aanleiding van de
vraagofmetvoorkiemenofeennauwerepootafstand
van consumptie-aardappelen op zware klei de opbrengstkanwordenverhoogd.
BijeenlaatrasalsAgriawerdmetvoorkiemendeto-

tale opbrengst met 5ton per ha verhoogd; dit werd
vooral bereikt door een toename van de sortering
>55mmmet3,2tonperha.Bijeenmiddenvroegras
als Bintje werd geen noemenswaardige meeropbrengstbereikt.
Een nauwere plantafstand gaf slechts een geringe
meeropbrengst; bijAgria 1400kgperhaenbij Bintje
1100 kg per ha. Het aandeel knollen >55 mm nam
daarbijwataf.
Voorkiemen zal waarschijnlijk alleen bij een ras als
Agria voordelen bieden, mits de kosten voor voorkiemenbeperktzijn.
Literatuur
Floot,H.W.G. Proefveldverslag voorde klei-akkerbouwinGroningen en Friesland. 1992, p. 71-72 (1993); 1993, p. 68-69 (1994);
1994,p.86-87(1995);1995,p.62-63(1996).

Summary
From 1992to 1995research was carried out at
EbelsheerdRegionalResearch Centre asaresultof
thequestion asto whetherit ispossible to increase
theyieldbypre-germination or a closerspacing of
ware potatoes onheavyclay. In thecaseof alate
varietysuch asAgria, pre-germination increased the
totalyield by 5 tonsper hectare.This was largely
achievedbyanincrease ingrading > 55mmby3.2
tons perhectare. Inthecase ofamedium-early varietysuchas Bintje,no significant increase inyield
wasobserved. Closerspacing whenplantingonlyled
toaverysmallincreaseinyield: inthecase ofAgria
1400kgperhectare andinBintje1100kgperhectare. The percentage of tubers > 55 mm fell slightly.
Pre-germination isprobablyonlybeneficial in avarietysuch as Agria,providedthat the cost ofpregerminationislimited.
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Terra:prototypevaneen begeleidingssysteemvoorbeheersingvan aardappelmoeheid
Terra:prototype ofadecision support system forsoilpathogen management
Ing. S.R.M. Janssens, ing.J.G.Groenwold, ir.H.Janssen,ir.J.Schering,LEI-DLO, ir.H. Nijboer, ir.LP.G. Molendijk, ing. A.Grunefeld, PAGV en ir.A.Scheepens,ATC

Inleiding
Eind tachtiger jaren heeft de Nederlandse overheid
aangeven dat het gebruik van nematiciden in 2000
met 70% moet zijn afgenomen (MJPG, 1990). De
ontwikkeling van eenperceelsgericht, praktisch hanteerbaar (teelt)begeleidingssysteem voor de akkerbouwerwerdgezienalseenperspectiefvol alternatief
om de eventuele nadelige gevolgen van deverminderde inzet van nematiciden te minimaliseren. HiertoestarttenhetLandbouw-EconomischInstituut(LEIDLO) en het Proefstation voor de Akkerbouw ende
Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) in 1990 een
samenwerkingsproject. Aanvullende expertise is ingebracht door het Instituut voor Planteziektenkundig
Onderzoek (IPO-DLO), het Instituut voor AgrobiologischenBodemvruchtbaarheidsonderzoek(AB-DLO)
enhetH.L.Hilbrandslaboratorium(HLB).
Het doel van het project was een begeleidingssysteem te ontwikkelen dat de agrarische ondernemer
ondersteunt bij de besluitvorming betreffende bodemgezondheid. De scope van het te ontwikkelen
systeem isbeperktgehoudentotaardappelmoeheid.
Hierover was -in vergelijking met andere bodemgebonden ziekten en plagen- relatief veel kennis beschikbaar.

Realisatie
DeuitvoeringvanhetprojectwasgeëntopdeLandbouw Informatica Aanpak (LIA) die uitgaat van een
gefaseerdewerkwijze.Ommeerhelderheidtekrijgen
omtrent dewensen eneisen waaraan het te ontwikkelensysteemzoumoetenvoldoen,isonderpotenti-
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ële gebruikers (telers, bedrijfsdeskundigen, onderzoekers en medewerkers van bemonsteringsinstanties) eeninventarisatie uitgevoerd.Voortszijnenkele
reeds eerder ontwikkelde systemen bekeken enbeoordeeldophunvoor-en nadelen.
Door middel van de informatie-analyse is getracht
alle beschikbare kennis en informatie over aardappelmoeheidte structureren envast te leggen ineen
informatiemodel.Ditmaakteduidelijkdatdebeschikbarekennisvanaardappelmoeheid nogteveelwitte
vlekken enhiaten bevatteomsnel metdebouwvan
een prototype te kunnen starten. Bovendien bleek
het op enkele punten noodzakelijk een alternatieve
oplossingtezoekentenopzichtevanhetinformatiemodel'OpenTeelten' (IMOT).
Dezesituatievormdeaanleidingomtestartenmetde
ontwikkeling van een eenvoudig prototype met minstens één en zo mogelijk meerdere adviesmodules.
Omde complexiteit te beperken, is slechts één,namelijkdeintensievebemonsteringsmethode (stroken)
als basis genomen.Naontwikkeling is het prototype
vooralopinhoudelijkeaspectengetestenaangepast.
Aanheteindvanhetprojectiseenaantalworkshops
voor boeren, bedrijfsadviseurs, onderzoekers, docenten en agro-automatiseringsbedrijven georganiseerd. Deopgedane kennis is in internedocumentatie verslagen. In 1996 zal een afsluitende publikatie
indePAGV-verslagenreekswordenuitgebracht.

Registratie
Gedurende het project is een prototype ontwikkeld
datnaasteendatabasemetonder anderenormatieve gegevens (gewassen, rassen en bewerkingen)
een mogelijkheid voor het registreren van bedrijfs-

specifiekegegevensomvat.Viaderegistratiekunnen
gegevensover deplaatsspecifieke besmettingssituatie van een perceel worden vastgelegd. Ook gegevens zoals geteelde gewassen, rassen, uitgevoerde
bewerkingen, waargenomen opslag en dergelijke
moetenwordengeregistreerd.
Met de ontwikkelde oplossing voor het vastleggen
van plaatsgebonden informatie is het mogelijk om
informatie (onder andere uitslagen bemonsteringen,
bouwplan) over de jaren heen te combineren. Op
basisdaarvanwordendestukkengrondonderscheiden die wel of niet besmet zijn met aardappelcysteaaltjes.
Per besmet gebied (stuk grond) wordt aande hand
van de geregistreerde informatie de teeltfrequentie
van aardappelen gecontroleerd en de besmettingssoort vastgesteld. Dit levert bedrijfsspecifieke uitgangspunten opdie van belang zijn voor deadvisering. Ook kan per deelgebied van naast elkaar liggende stroken worden aangegeven of de wettelijke
regelsworden overschreden (maximaleteeltfrequentie, frequentie grondontsmetting). Zowel het vaststellenvandeaardvandebesmettingalshetkennen
vandestukken gronddie besmet zijn, isvanbelang
voordeverdereadvisering.

Advisering
Opbasisvandegeregistreerde gegevens ishetmogelijk met twee adviesmodules te starten, namelijk
'rassenkeuze'en'scenario-advies'.
De belangrijkste beslissing voor beheersing van
aardappelmoeheid is de rassenkeuze. Een juiste
rassenkeuzekandebesmettingvaak redelijkintoom
houden of zelfs verminderen, terwijl een verkeerde
keuze kan leiden tot een aanzienlijke vermeerdering
van de populatie. Het rassenkeuze-advies heeft tot
doel om op basis van de beschikbare bemonsteringsgegevensen-uitslagenaantegevenwelkaardappelras het beste op het betreffende perceelsdeel
geteeldkanworden.
Daarbij wordt rekening gehouden metde individuele
resistentiecijfers (relatievevatbaarheid) perrasende
teeltfrequentie.Indiennoodzakelijkishetmogelijkhet
effect van een andere teeltfrequentie en grondont-

smetting in het rassenkeuze-advies te betrekken.
Omdat de schadegevoeligheid zeker bij zwaardere
besmettingen een belangrijke rol speelt, wordt per
ras tevens een schatting van de verwachte schade
vermeld.
Het scenario-advies heeft tot doel de teler inzicht te
gevenindeconsequentiesvantenemen(teelt)maatregelen (rassenkeuze, bouwplanwijzigingen en/of
grondontsmetting) op de populatie-ontwikkeling en
schade in de toekomst. Met de scenarioberekening
wordtdeverwachte populatie-ontwikkeling endegewasschade voor een plan over een periode vanenkele aardappelteelten in kaart gebracht. Depopulatie-ontwikkeling kan op ieder relevant moment worden getoond;zodoende krijgt de gebruiker inzicht in
de effecten vanverschillende genomen of te nemen
maatregelen.Degevolgen van rassenkeuze, natuurlijkesterftevanaardappelcysteaaltjes injarenzonder
aardappelteelt, grondontsmetting en eventuele aardappelopslag op de populatie-ontwikkeling enschade
wordenzichtbaargemaakt.

Slotopmerkingen
Het ontwikkelde begeleidingssysteem voor beheersing van aardappelmoeheid is in alle opzichten een
prototype. Dit prototype in zijn geheel is inhoudelijk
onvoldoende uitgekristalliseerd voor grootschalige
introductie inde praktijk en alleen geschikt voor bedrijven met rechthoekige kavels die strokenbemonstering toepassen. Het onderdeel rassenkeuzeadvies daarentegen is voldoende uitgekristalliseerd
voor verdere ontwikkeling en implementatie bij bemonsteringsinstanties. Omvoor hetgeheleprototype
toteenpraktijksysteemtekomen,ishetnoodzakelijk
dat de inhoudelijke kennis verder wordt uitgediept
zodat het gecombineerd toepassen van modellen
(voor onder andere schade, populatie-ontwikkeling
en haardreconstructie) en het voorspellen van de
verspreiding van aardappelcysteaaltjes verder kan
wordenverbeterd(onder andere secundaire besmettingen).
Tevensiserbehoefte aaneenverdereverfijningvan
de huidige pathotype-classificatie via een zogenaamde agressiviteitstoets. Beperkingen van dehui-
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dige registratiebasis zijn in de toekomst oplosbaar
door toepassing van een geografisch informatiesysteem(GIS).
Dereacties tijdens de workshopswaren inhetalgemeen positief kritisch. De deelnemers vonden dat
een dergelijk systeem zeker perspectief heeft maar
voorafgaand aan de introductie moet aan telers de
informatiewaarde vanbemonsteringsuitslagen duidelijkwordengemaakt.Essentieelishetom:
• bij het uitvoeren vanbemonsteringen uittegaan
vanéénofmeervastepunten;
• over de jaren heen een vast bemonsteringspatroonArastertehanteren bijvoorbeeld metbehulp
vaneenéénmaligtemaken plattegrond.
Voor verdere ontwikkeling en introductie van onderdelen van het prototype is participatie van één of
meerdere bemonsteringsinstanties onontbeerlijk. Acties hiertoe hebbentot ophedenniet geresulteerdin
vervolgprojecten.
Literatuur
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Summary
Aprototype ofadecision supportsystem forsoilpathogen management has been developed successfully. Dueto thecomplexity of thesubject, and
available knowledge, the aims of theproject have
been restrictedtopotato cystnematodes (PCN). Soil
pathogen managementdemands insightintheprevioushistoryofaparcel. Therefore, historicalcrop data,soilsampling results andotherrelevant informationmustberegistered.
Theprototype'TERRA' contains several interesting
features:
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- Cropand soil information is linkedto aspecific
parcelorpartof aparcel.ThisGeographic InformationSystem (GIS)functionality makes it possible to combineinformation over long periodsof
timeonaspecifiedspotofaparcel.
- Advice onPCN-cohtrolisbasedonboth historical
andrecentdata. Themodelsintheprototypemake
useofparcel-specific dataoversuccessive years
togenerate detailed advises. Theeffects of various cropping measures on thepopulation dynamics of PCN,and therefore the development of
patches,arecalculated by usingscientific based
models.

Economische vergelijkingvanAM-resistente consumptieaardappelentenopzichte vanBintje
An economiecomparisonbetweenAM-resistant warepotatoes andBintje
Ing.A. Bosendrs.A.T. Krikke, PAGV

Inleiding
TotvoorenkelejarenwerdenindeNederlandseconsumptie-aardappelteelt voornamelijk rassen gebruikt
die vatbaar zijn voor aantasting door hetaardappelcysteaaltje. Door intensieve teelt van deze rassen
konden de aaltjes zich vermeerderen. In 1988 werdennieuwewettelijke maatregelen getroffen voorde
beheersingvanaardappelmoeheid (AM).Dezemaatregelen hebben de ontwikkeling van AM-resistente
aardappelrassen sterk gestimuleerd;via hetrassenonderzoek en de handelshuizen kwamen vele AMrassenopdemarkt.
Deteelt van AM-resistente rassen werd ook economisch aantrekkelijk; aardappelmoeheid kon beter
worden beheerst met minder grondontsmettingskosten. De ondernemer kan de intensieve teelt van
aardappelen (goed voor 40% van het inkomen)
handhaven.
Inmiddels zijn deze wettelijke maatregelen vervallen
en moet de teler zelf bepalen welk ras er geteeld
wordt.
OmhetrasBintjetevervangendoordezeaardappelrassen moeten deze rassen kunnen wedijveren met
de opbrengst- en de afzetmogelijkheden van Bintje.
Omgoedtekunnenkiezenuitdebeschikbarerassen
moeterookvoldoende informatiezijnoverdezerassen. Technischeinformatieoverraseigenschappenis
beschikbaar via de Rassenlijst. Economische informatiedaarentegen (opbrengsten,prijzen ensorteringen)isnietbreedbeschikbaar.
Debijdragevandezestudie ishet inzichtelijk maken
van financiële opbrengsten en variabele kosten op
het gebied van de teelt en de uiteindelijke effecten
hiervanop hetsaldovanAM-resistente consumptie-

aardappelentenopzichtevanBintje.

Resultaat
Er is in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen
rassen die geteeldwordenvoor de verwerkende industrie (frites) entafelaardappelen in vergelijking tot
hetrasBintje.
Met gegevens uit onderzoek en gegevens van handelshuizen over vijfjaar (1991-1995) zijnsaldoberekeningen opgesteld. De belangrijkste economische
verschillentussenderassenuitenzichinhetverschil
in opbrengst (% grof) en de daaraan gekoppelde
kwaliteit en prijs (afzet consumptie of verwerking),
prijs van het pootgoed, gebruik van de hoeveelheid
pootgoed (sortering), bemesting en gewasbeschermingsmiddelen.Dezeaspectenvariërenperras.
Uit tabel 35valt op te maken dat de opbrengstprijs
vanBintjehetlaagstis, gevolgddoordeaardappelen
voorverwerking;deopbrengstprijsishethoogstvoor
de tafelaardappelen. De bruto geldopbrengst van
Bintje is ruim duizend gulden lager dan die van de
AM-rassen.Detotaaltoegerekende kostenvoorBintje zijn echter ook lager dan die van deAM-rassen,
vooraldoorlagerepootgoedkosten.Doordatdetafelaardappelen een hogere opbrengstprijs hebben,komenzeopeenzelfdesaldo alsBintje uit. Deaardappelen voor de verwerking tot frites en chips hebben
eenbijna700guldenhogersaldo.

Conclusies
Uit ditonderzoek kunnen devolgende conclusiesgetrokkenworden:
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Tabel35. SaldoberekeningvoorBintjetenopzichtevanAM-rassenvoorfrites-entafeiaardappelopbasisvangewogen(aandeelinareaal)gemiddeldenperhectare.

Bintje

frites

tafel

63,9

66,0

59,1

69

74

66

23,6

24,8

27,6

15060

16360

16100

pootgoed

1200

1930

bemesting

450
110
850
450

410
110
780
450

2200
430
110
830
440

3060

3680

4010

12000

12680

12090

fysiekeopbrengst(ton)*
%verkoopbaremaat
(resp.>50,>50en40-60)
prijs(centper kg)"

brutogeldopbrengst
toegerekende kosten

onkruid
ziektenen plagen
diversen

totaaltoegerekende kosten
saldoeigen mechanisatie
* Proefveldopbrengsten.
" Gemiddeldepoolprijsinmaart.

- Hetsaldo van detafeiaardappel isvrijwel gelijkaan
datvan Bintje.
Het saldo van defrites-aardappel ligt circa 700gulden per hectare hogerdanBintje.
- De opbrengstprijs vandetafeiaardappel isinde onderzochtejaren hogerofgelijkaande opbrengstprijs
van Bintje.
- De opbrengstprijs voor defrites-aardappel is inde
onderzochte jaren altijdhoger dan de opbrengstprijs
van Bintje.
Deze conclusies kunnen niet zonder meer voor alle
AM-aardappelrassen getrokken worden: het aantal
rassen isbeperkt en informatie over prijsen opbrengst
isgebaseerd opeen beperkt aantaljaren (oogst 19901994). Daarnaast geldt datvoor de uitkomst vandit
onderzoek uitgegaan isvaneenpoolprijs.Inde praktijk
komen vele verschillende contractvormen voor, waardoor de voorwaarden waaronder afgeleverd wordt
alsmede de prijzen verschillen. Bijeenvergelijking tussen alle rassen enBintje ishetvan belang omdeuitgangspunten op hetzelfde niveau te brengen
(contractvorm, basisprijs, kwaliteitseisen en overige
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kosten).
Deondernemer kiesttoegepast opzijnbedrijf hetjuiste
rasen vergelijkt de saldi met die van Bintje. Dekeuze
van hetrasendemogelijkheden vande ondernemer
bepalenofhetsaldo hogerof lagerdan Bintje uitkomt.

Samenvatting
Met behulp van gegevens van handelshuizen en gegevens uit onderzoek is een economische vergelijking op basis van een saldoberekening uitgevoerd
voor een aantal AM-resistente consumptie-aardappelrassen tenopzichte vanBintje. Er is onderscheid
gemaakt inaardappelen voor deverwerkende industrie (frites) en voor tafelaardappelen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat tafelaardappelen een vrijwel gelijk saldo behalen alsBintje endefrites-aardappelen eenhoger saldobehalen.
Literatuur
Bos, A. en A.T. Krikke. AM'ers kunnen Bintje aan. Boerderij-
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numberof varieties of AM-resistant ware potatoes
andBintje. Adistinction wasmadebetweenpotatoes
Summary
for theprocessing industry(chips)and table potatoes.
With thehelpofinformation fromtraders anddetails
This research showed thattable potatoes achieve a
from research, aneconomic comparison was carried
balancewhichis virtually thesameas Bintje while
outonthebasisofabalance calculation between a
chippotatoesachieveahigherbalance.
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Vergelijkingvannajaars-envoorjaarsgezaaide bodembedekkersalsstuif-bestrijdende maatregeleninsuikerbieten
Comparison between autumn and spring-sown ground-cover plants as erosion
control measures insugar beet
Ir.C E . Westerdijk, PAGV

Inleiding
Op erosie-gevoelige gronden kan bij een volvelds
grondbewerking of zaaibedbereiding gemakkelijk
stuifschadeontstaan,waardoordeopkomstzekerheid
enhetgewensteplantaantalvandesuikerbieten risico lopen. Het onbegroeide veld moet beschermd
wordentegendewind;dit ismogelijkdoor inhetnajaar een groenbemestingsgewas in te zaaien en in
het voorjaar het perceel dusdanig te bewerken dat
gewasrestenbovengrondsaanwezigblijven.
Alle bodembedekkers die de winter overleven,hebben als nadeel dat ze voor de zaai van de bieten
doodgespoten moetenworden,wat extra kostenmet
zichmeebrengt.Winterrogge heeftdaarnaast alsnadeel dat zaaizaad vaak aangekocht moet worden,
terwijlvanandere wintergranen dieop heteigenbedrijf worden geteeld,wat achter gehouden kan wordenvoor inzaai als bodembedekker. Inde proef van
1993 werd nagegaan of de overwinterende bodembedekkersmechanischgedoodkondenwordenenof
gele mosterd en bladrammenas na afsterven nog
voldoende bescherming tegen stuiven boden. Voor
eenongestoorde groeivande bieten moet degrond
voldoende loszijn,maarvast genoegomwinderosie
tegen te gaan of er moet voldoende mulchmateriaal
aanwezigzijn om bescherming te bieden tegen stuiven.
Inde proeven van 1994 en 1995 werd nagegaanof
in winterrogge, dat maximale bescherming biedt tegen stuiven, drijfmest toegepast kan worden en de
daarmee gepaard gaande insporingvoldoende isop
te heffen zonder stuifproblemen te veroorzaken. Dit
werdvergeleken meteenzogenaamde 'Engelsemethode', waarbij graan twee weken vóór het zaaien
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vandebieten ingezaaidwordt, en met eenmethode
waarbij graan gelijktijdig met de bieten gezaaid
wordt. Deze voorjaarszaai van een anti-stuifgewas
heeft minder teeltkundige nadelen, maar de periode
waarindezeeffectief istegenstuiven,wordtpaslater
bereikt.

Aanleg en uitvoering
Het onderzoek werd uitgevoerd
zandgrondopROCVredepeel.

in 1993-1995 op

Oogstjaar 1993
Ter bestrijding van erosie werden de volgende objecteninhetonderzoekopgenomen:
objecten gewas
ras
winterrogge
Merkator
A+H
Pagode
B+l
wintertarwe
C+K
Hasso
wintergerst
D+L
bladrammenas
Resal
E +M
Italiaansraaigras
Tetila/Urbana
F+N
winterkoolzaad
Honk
Maxi
G+O
gelemosterd
bewerking inhetvoorjaar :
At/m G
doodspuitenmet4 liter Roundupperha
Ht/mO
mulchen (± 5 cm diep frezen) zonder
doodspuiten
De proef werd aangelegd als split piot-proef indrievoudopzandgrondmetpH 5,4,humus2,9,Pw84en
K-HCl 16.Degroottevandebruto veldjeswas 25x
9meter.
Na een voorvrucht granen werden de groenbemestingsgewassen op 17 september 1992 na het ploe-

gen ingezaaid. De groenbemestingsgewassen kregen als bemesting eenstartgift van 30 kg Nperha.
DeN-mineraal(februari) bedroeggemiddeld22kgN
per ha (0-60 cm). In het voorjaar werd nog 300 kg
KASen300kgK-40gestrooid.
Op 19 maart 1993 werden de objecten A t/m G
doodgespoten en Ht/m O gefreesd. De bieten (ras
Evita) werden met een doorzaaimachine, voorzien
van een roggeset, gezaaid op 31 maart. Dezaadafstand bedroeg 16,5 cm.Deontwikkeling vandebodembedekkers werd in najaar en voorjaar visueel
beoordeeld en door middel van gewasmonsters gekwantificeerd.

Oogstjaren1994en 1995
Deaangebrachte objecten zijn in onderstaand overzichtweergegeven:
A1: winterrogge,gezaaideindseptember;
A2: winterrogge, gezaaid eind november (object
alleeninoogstjaar 1994);
B: Engelse methode-winterrogge, twee weken
voorzaaienbieten;
C: Engelse methode-bladrogge (Humbolt), twee
weken voor zaaien bieten (object alleen in
1995);
D: Engelse methode-zomergerst, twee weken
voorzaaienbieten;
E: bladrogge(Humbolt),bijzaaienvanbieten;
F: zomergerst,bijzaaienvanbieten.
Grondanalyse van de percelen: pH 5,0; humus 3,3;
Pw60;K-HCL10.Devoorvrucht bestond uit 'braak'
in 1994enwintertarwe in 1995. Deproef werdaangelegd inviervoud. De grootte van de bruto veldjes
was 1 8 x 6 meter waarvan voor de opbrengstbepalingnetto 15x3 metergerooidwerd.
Voorafgaand aan beideoogstjaren werd nadevoorvruchthetgeheleproefveldinseptemberbemestmet
20 m3 mestvarkensdrijfmest en geploegd. De N-mineraal in het voorjaar (0-60 cm) bedroeg 2-5 kg N
perhaopderogge-objectenen9-18kgNperhaop
deoverigeobjecten.
In het voorjaar van 1994 werd 30 m3mestvarkensdrijfmest per hageïnjecteerd enwerdhetheleproef-

veld met een vaste tand-cultivator met drukrol diep
losgetrokken. De rogge-objecten werden tweemaal
bewerktom eenredelijkzaaibedvoordesuikerbieten
temaken.
Op 17 maart 1995 werd met een ketsplaat 25 m3
mestvarkensdrijfmest per ha uitgereden enwerdhet
heleproefveldéénkeermeteenvastetand-cultivator
metdrukroldieplosgetrokken.
Inbeidejarenwerdendegranen inhet Engelsesysteem twee weken voor de inzaai van de bieten gezaaid. Half aprilwerdendebieten (ras Fiona,pilmet
Gaucho) op 16,5 cm in de rij gezaaid alsmede de
granen in de objecten E en F. De rogge in de Aobjecten werd direct na het zaaien van de bieten
doodgespoten met Gramoxone. Verder werd het
proefveldverzorgdvolgensdepraktijknormen.

Resultaten
Oogstjaar1993
Het zaaien met de doorzaaimachine in de doodgespoten wintergranen leverde alleen problemen op
wanneer het zaai-element precies door een graanrij
moestzaaien.De roggeset kon de taaie massa niet
voldoendedoorsnijden,waardoor hetbietenzaadniet
goed in de grond terecht kwam. Hierdoor was de
stand vande bieten indeze objecten (rogge,tarwe,
gerst en gras) onregelmatig, maar werd het plantaantalperhaernietsignificantlagerdoor(tabel36).
Omdat de bodembedekker door het frezen niet voldoendewerdgedood,zijndeobjecten Ht/m Ovoor
opkomstvandebieten(op13april) noodgedwongen
doodgespotenmet3liter Roundupperha.
Deontwikkelingvanhetwintergewas werdop2april
vastgesteld door middel van een opbrengstbepaling
aandeboven-enondergrondse massa endoormetingvandegewashoogte.Opdezedatumwaservan
de bladrammenas nauwelijks materiaal meer te vinden en van de gele mosterd stond alleen nog wat
stengelmateriaalovereind.Uittabel36blijktdatrogge zich het best ontwikkelde en ook de grootste
wortelmassa had. Dit is gunstig voor de stuifbestrijding. Italiaans raaigras had minder bovengrondse

65

Tabel36. Plantaantalvande bieten (x1000 per ha),biomassa(

1 droge stof per ha),hoogte (cm) enanti-stuifwerkingvandebodembe-

dekker(visueelnahardewind).

aantalbieten
spuiten/frezen

biomassa

gewas-

spruiten

wortels

bescherming

hoogte

spuiten

frezen

winterrogge

66/93

1863

1523

14,2

zeergoed

goed

wintertarwe

88/87

1537

1367

10,3

zeergoed

goed

wintergerst

82/94

1817

967

7,8

zeergoed

goed

bladrammenas

95/92

nihil

ntb*

nihil

geen

geen

Italiaansraaigras

80/89

1373

1500

7,3

zeergoed

goed

winterkoolzaad

74/80

983

360

7,3

matig

slecht

100/94

ntb*

ntb*

14,0

redelijk

geen

gelemosterd
*ntb=niettebepalen.

ontwikkeling, maar ondergronds vormde het wortelstelseleenhechtemat.
Op 28 april waaide het hard en heeft het in hetgebiedflink gestoven.Hierna bleek,dat indeobjecten
met doodgespoten wintergranen en het Italiaans
raaigras geen grondwasverstoven (zeer goedebescherming tegen erosie),terwijl dit in het gelemosterd-objectwelinenigematehetgevalwas(redelijke
bescherming,geen stuifschade aande bieten).Winterkoolzaad gaf een matige bescherming, waarbij
verstuiving van grond en stuifschade aan de bieten
optrad. Alle gefreesde objecten waren wat minder
bestand tegen stuiven (redelijke tot goede bescherming, geen stuifschade), waarbij gele mosterd,winterkoolzaad en bladrammenas helemaal geen bescherming meer boden (geen organisch materiaal
meeraanwezig).
Door omstandigheden werden de bieten pas na de
invalvandevorst in november geoogst. Dedoorde
vorst opgelopen schade maakte opbrengst- enkwaliteitsbepalingenvandebietenonbetrouwbaar.Eventueleverschillen zijn namelijk niet meerterugtevoerenopdeaangelegdeobjecten.

Oogstjaren1994en1995
In 1994leverde het zaaien metdedoorzaaimachine
in de losgetrokken en doodgespoten winterrogge
vooralinobjectAproblemenop.Deforsontwikkelde
rogge lag na de drijfmestinjectie in het voorjaar en
vervolgens twee bewerkingen met de vaste tandcultivatoringrotepollenophetveld,waarindebieten
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gezaaid moesten worden. Dit resulteerde in een lagerplantaantal per ha,eenonregelmatige standvan
de bieten en grote verschillen in bietgroottes (tabel
37). De minder fors ontwikkelde rogge in object A2
gaf minder problemen; het zaaibed met gemulchte
rogge gaf hier echter nauwelijks bescherming tegen
stuiven.
In 1995 werd de drijfmest in het voorjaar bovengronds uitgereden en ondergewerkt door een éénmalige bewerkingmetdevastetand-cultivator,waardooreenredelijkzaaibedvoordebietenontstond.In
plantaantal, opbrengst, kwaliteit en tarrapercentage
vande bietenonderscheidde dit object zich nietvan
de andere en was verhoudingsgewijs beter dan in
1994.
Degerst en rogge indeobjecten Bt/m Fontwikkeldenzichgoedenhadden geen lastvan de lagedosering-bespuitingen tegen onkruid. De rogge bleef
kleiner dandegerst, maar stoelde wat meer uit (zie
tabel37,aantalspruitenperm2).Degerstenderoggewerden bij een hoogte van 15cm doodgespoten
met2literFervinal.
De bescherming tegen stuiven kon in 1994 en 1995
alleen geschat worden aan de hand van de ontwikkelingvandebodembedekkers.Indezejarenwaaide
hetinhetvoorjaar nietzoharddaterverschillentussen de objecten in anti-stuifwerking waargenomen
kondenworden.Ooktradergeenstuifschade aande
bietenop.
Deonkruidbestrijdingleverdegeenproblemenop.De
N-mineraal na de bietenoogst (eind oktober) ver-

Tabel37. Gemiddelde spruitdichtheid van granen alsmede plantaantal (A1:1994/1995), netto wortel-opbrengst over 1994 en 1995en
Rhizoctonia-aantasting in 1995(percentagevanplantaantalperha)vanbieten.
object

A1
A2
B
C
D
E
F
LSD(a<0,05)

aantalspruiten

aantalbieten

wortel

per m 2

x 1000 perha

ton perha

•
102
111
72
107
67
nietvantoepassing

Rhizoctonia-aantasting
percentage vanplantaantalperha

76/84

56,1

92
89

56,5

-

56,5

4,6 b

1,8 a

90
93
92

57,2

4,6 b

57,8

4,9b

54,7

3,1 ab

89

54,9

5,0 b

9,9

ns

1,95

schilde niet tussen de objecten en bedroeg voor de
laag0-60cmongeveer 18kg N.
De wortelopbrengst werd niet duidelijk beïnvloed
door de genomen maatregelen tegen stuiven (tabel
37). Ook de kwaliteit van de bieten werd niet beïnvloed. Hetsuikergehalte was ruim 17%,de winbaarheidsindex ongeveer 92 en het tarrapercentageongeveer 11%.
Ophetproefveldwarenenkelebietenaangetastdoor
Rhizoctonia. In 1995 is deze aantasting nagegaan
(tabel 37). Het significante verschil in Rhizoctoniaaantastingtussendeobjectenlijkteroptewijzendat
roggedeRhizoctoniaheefttegengewerkt.

Discussie
De wintergranen en het Italiaans raaigras gaven
goede bescherming tegen winderosie, zowel na
doodspuiten als naondiepfrezen.Gele mosterdgaf
zonder grondbewerking redelijke beschermingtegen
stuiven, maar na frezen was de beschermingonvoldoende.Winterkoolzaadgaf inbeide gevallenonvoldoende bescherming. Bladrammenas sterft te vroeg
af om nog enige bescherming tegen winderosie te
kunnengeven.Mechanischkondendebodembedekkers niet afdoende worden bestreden en moest er
voor opkomst van de suikerbieten alsnog een bespuiting met Round up uitgevoerd worden.Omproblemenmetdoorzaaien ineendoodgespotenwintergraan tevoorkomen,kunnende granen beter dwars

opdezaairichtingvanhettetelen bietengewasworden gezaaid.
Nadrijfmestinjectieinderoggeinhetvoorjaar waren
twee bewerkingen met de vaste tand-cultivator met
drukrolnodigomeenredelijk zaaibedvoordebieten
te maken, maar bleef er van de stuifbestrijdende
werking van de rogge weinig over. Ook werd het
plantbestand van de suikerbieten ongunstig beïnvloed.
Door het bovengronds uitrijden vande drijfmest (in
plaatsvan injecteren) inde rogge in hetvoorjaar en
hetdirectdaarnainwerkeninéénbewerkingmeteen
vastetand-cultivator metdrukrolontstonder eenredelijkzaaibedvoordebietenenblevenervoldoende
pollen rogge over voor een goede stuifbestrijdende
werking.
Bijdeinhetvoorjaar gezaaidegraneniservanafhet
zaaien een periode waarin sprake is van geen tot
onvoldoende bescherming tegen stuiven. Uitde suikerbietopbrengstenbleekdathetvoordeteeltvan de
bieten geen verschil maakte welke maatregelen tegen stuiven genomen werden. In de jaren 1994 en
1995waserinhetvoorjaar evenwelgeensprakevan
stuiven.

Conclusie
Najaarszaai van rogge verdient de voorkeur uit het
oogpuntvanstuifbestrijding.Bijgebruikvandrijfmest
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inhetvoorjaar inde rogge is het goed mogelijkgeblekendemestbovengrondsuitterijdenendooreen
eenmalige bewerking met vaste tand-cultivator met
drukrolondertewerkenendesporenvoldoendeweg
te werken. De resterende roggepollen moeten dan
kort na het zaaien van de bieten worden doodgespoten.
Literatuur
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Summary
With regardtoerosion control, autumn sowing ofrye
ispreferential. Thebestwaytoapplyslurryintherye
inspringistouse aliquidarialmanurespreaderand
incorporateitshortlyafterapplication.
Incorporationand sufficient elimination of wheel
tracks provedto be satisfactory witha single treatmentwithacombinedrigidtinecultivatorandfurrowpress.
Theremaining clumpsof rye can be killed off by
sprayingshortlyafterthebeethasbeensown.

Geïntegreerde onkruidbestrijding(eggen) in suikerbieten
Integrated weedcontrol (harrowing)insugarbeet
Ir.C E . Westerdijk,dr.ir.R.Y. vanderWeide, PAGVenir.J.D.A.Wevers, 1RS

Inleiding
Gezien de noodzaak om het herbicidengebruik uit
oogpuntvanproductiekosten enmilieutereduceren,
is een bredere inzet gewenst van mechanische onkruidbestrijding eventueel in combinatie met lagere
doseringen van herbiciden of gebruik van rijenspuitapparatuur. Ditkanbetekenendatdeteeltwijzemoet
wordenaangepast. Daarom iserveelonderzoekgedaan naargeïntegreerdeonkruidbestrijding inakkerbouwgewassen (zie PAGV-themaboekje nr.15:Duurzameonkruidbestrijding).
Indeafgelopenjarenwerduitonderzoek ineenaantal belangrijke gewassen duidelijk welke mechanische onkruidbestrijdingsmethoden in welke gewasstadia ingezet kunnen worden. Het slagen van een
(verdere) vervanging van een chemische door mechanischeonkruidbestrijding zalmetnameafhangen
van de mogelijkheid efficiënt en slagvaardig te kunnen handelen. Hoewel mechanische onkruidbestrijdingperspectief biedt,resterenenige puntendienaderonderzoekvereisen.
In 1993is insuikerbietenonderzoek gestart naarde
mogelijkheidombespuitingen methetlagedoseringsysteemtevervangendoorvolveldseggen.Innauwe
samenwerking met het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1RS) en ROC Vredepeel moet dit onderzoek inzicht geven in de mogelijkheden van eggen in suikerbieten, de effecten van het eggen op
onkruid en bieten en dedaarvoor benodigdearbeid.
Eerder onderzoek had al aangegeven dat de bieten
hetgevoeligstzijnvoor eggentot inhetkiembladstadium.Ditonderzoekconcentreertzichophetoptimaliseren van de inzet van de eg in hetonkruidbestrijdingssysteem en op het uiteindelijke onkruidbestrijdingsresultaat. DaarvoorwerdopROCVredepeelop

zandgrond en op het OBS-bedrijf in Nagele op kleigrondeenproefaangelegd.Hierbijwerdnagegaanof
en zoja vanaf welk moment het lage dosering-systeemkanwordenvervangendooreggen.

Proefopzeten uitvoering
Op het OBS-bedrijf werden vijf objecten in vier herhalingenaangelegdwaarbijdechemischeonkruidbestrijdingmetderijenspuit (behalveobject E)methet
lagedosering-systeem uitgevoerdwerd:
A. Niet eggen:3-4 x rij-lage dosering-systeem met
schoffelen.
B. Eggenvanaf zes-blad-stadium: 3x rij-lagedosering-systeemmetschoffelenen1 xeggen.
C. Eggenvanaf vier-blad-stadium:2xrij-lagedosering-systeemmetschoffelenen2xeggen.
D. Eggen vanaf twee-blad-stadium: 1-2 x rij-lage
dosering-systeem met 1x schoffelen en3 xeggen.
E. Eggenvanafvier-blad-stadium:2xvolvelds-lage
dosering-systeem en2xeggen(nietin1993).
Op ROCVredepeel werden vier objecten aangelegd
in vijf herhalingen (bruto veld 6 x 30 meter) waarbij
de chemische onkruidbestrijding met het lagedosering-systeem volvelds uitgevoerd werd en alle objectenafgeslotenwerdenmetaanaardendschoffelen
(driemeterbreed):
A. Niet eggen: 5 x lage dosering-systeem (met 24
meterveldspuit).
B. Eggen vanaf zes-blad-stadium: 4 x lage dosering-systeem, 1-2 x eggen (met 6 meter brede
eg).
C. Eggen vanaf vier-blad-stadium: 3 x lage dosering-systeem,2-3xeggen.
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D. Eggenvanaftwee-blad-stadium:2-3xlagedosering-systeem,3-4xeggen.

rijsporen.
Omdeverankering vande plant inde grond vastte
kunnenstellen,werden in 1994en 1995 met behulp
vaneenkleinunsterverticaleuittrekkrachtenbepaald
vanbieten inverschillende stadiavóór het eggen.In
1994werden ook uittrekkrachten bepaald daags na
heteggenvande bieten.

Rondhettwee-blad-stadiumvandebietenwerdtwee
cm diep geëgd met een rijsnelheid van drie kmper
uur, rond het vier- tot zes-blad-stadium drie tot zes
kmper uurenvanaf hetzes-blad-stadium drietotvijf
cmdiepmeteensnelheidvanviertotzeskmperuur.
OphetOBS-bedrijf werdmeestaleenkeervakergeschoffeld,omdatditzeersnelmogelijkismeteenzes
meter brede, goede schoffelapparatuur. Vlak voor
sluiten van het gewas werden alle objecten op het
OBS-bedrijf enROCVredepeelaanaardendgeschoffeld.

Resultaten
Onkruidbestrijding
In tabel 38 zijn de percentages onkruidbestrijding
weergegeven voor het geval dat het lage doseringsysteem vanaf een bepaald stadium van de bieten
vervangenwordtdoor eggen.Deonkruiddrukophet
OBS-bedrijf was metcirca 12onkruiden per m2ruim
eenfactor 10lagerdanopROCVredepeel.
Zoals in tabel 38 te zien is, zijn de onkruidbestrijdingspercentages in 1994 en 1995 bij eggen vanaf
het vier-blad-stadium van de bieten bijna 100% en
vergelijkbaar met bestrijding via het lage doseringsysteem. In 1993wasde bestrijding over de helelinie slechter, maar onderling waren de verschillen
nauwelijksanders.Hetvervangenvandelaatstelage
dosering-bespuiting door één à twee keer eggen
bleek zeer goed mogelijk te zijn, hetgeen goednaar
vorenkomtindena-wiedtijdinurenperha,diebegin
augustuswerduitgevoerd.
In 1993 werd op het OBS-bedrijf de onkruidbestrijding in twee extra objecten alleen met de eg uitgevoerd, bijéén object vanaf zaaien en bij het andere
vanaf de opkomst van de bieten. Hetonkruidbestrijdingspercentagehierinbedroegrespectievelijk 73en
76%.

In 1993werdenopdehetOBS-bedrijf tweeobjecten
zonder chemische bestrijding toegevoegd betreffende eggen vanaf opkomst en eggen vanaf vóór opkomst.OpROCVredepeelwerdendezebehandelingen in 1994 en 1995 uitgevoerd ineen bruto strook
naastdeproef.
Telkens enkele dagen na het eggen werden debieten geteldom plantuitval door eggen vastte kunnen
stellen. Onkruidtellingen werden op het OBS-bedrijf
uitgevoerd inonbehandelde strokenvan2x6meter
inde bruto veldjes grenzendaanobjectA. OpROC
Vredepeel werden in object Atelkens veldjes van 2
m2 afgedekt en afhankelijk van het aantal onkruiden
werdhierineenoppervlaktevan0,25tot 1m2 geteld.
De eindtelling op de objecten is uitgevoerd na de
laatste keer aanaardend schoffelen. Per veld werd
een oppervlakte van 18 m2 geteld. Er werden twee
rijengetelddienietgrensdenaaneenrijspoor,omdat
rijsporennietrepresentatief zijnvoorhetgeheleveld.
Dena-wiedtijdinaugustus,bepaaldin1994en1995,
heeft betrekking op het hele bruto veld, inclusief de

Tabel38. Onkruidbestrijdingspercentages en na-wiedtijd inuren per ha inaugustus bij vervangen van het lage dosering-systeem door
eggenvanaf eenbepaald stadiumvandebietenindeverschillende jarenophetOBS-bedrijf enROCVredepeel(VP).
OBS 1995
eggen

OBS 1993

vanaf twee-blad-stadium

67,6

vanafvier-blad-stadium

90,8

vanaf zes-blad-stadium

95,0

niet

91,5

70

VP1994

VP 1995

%

u/ha

%

u/ha

98,9

97,8

98,3

7,0

97,9

5,9

99,4

99,5

99,5

4,3

99,6

2,8

99,3

3,9

97,5

3,9
2,4
4,3

99,5

99,5

7,8
3,3
3,7

99,2

3,5

OBS 1994

100
100

99,0

%

u/ha

Gevoeligheidvansuikerbietvooreggen
Uit uitgebreid buitenlands onderzoek bleek dat het
typeeggeenmeetbareinvloedhadopdeselectiviteit
(gedefinieerd als de verhouding tussen onkruidbestrijding en gewasschade). De selectiviteit werd wel
beïnvloed door het moment van eggen, desamenstelling van het onkruidbestand, de plaatselijke omstandigheden (kwaliteit van het zaaibed), de eginstelling,derijsnelheidenhetgewasstadium.
Licht (2cmmet3kmper uur)eggenophetmoment
dat alleen het worteltje van de suikerbiet nog maar
net gekiemd is (stadium 2 in figuur 1) gaf weinig
plantuitval (tabel 39). Het vóór opkomst eggen had
uithetoogpuntvanonkruidbestrijding geenduidelijke
voordelen en heeft als nadeel dat de zaairijen niet
zichtbaar meer zijn, waardoor de schoffel (en/of rijenspuit) pas na opkomst van de bieten ingezet kan
worden. Eggen (2cm met 3 km per uur)tijdensopkomst van de bieten (stadium 3 en 4) bleek desastreus: 35 tot 70%wegvalvan planten.Intabel 39 is
vermeldhoeveelplantuitvalverwacht magwordenbij
de verschillende gewasstadia, egdiepten en rijsnel-

heden.UitonderzoekvanJ. v.d. ZandeophetPAGV
bleek,dat eenstekendeinstellingvandeeg(97°) in
het twee- tot vier-blad-stadium van de bieten ruim
20% plantuitval gaf. Inhet vier- tot zes-blad-stadium
kon bij een stekende instelling het plantverlies ruim
10% bedragen.Bijeenslepende instelling (68°) blevenervoldoende planten staan (minder dan7%uitval). Voor een goede onkruidbestrijding moeten de
onkruiden in principe het kiemplantstadium nog niet
gepasseerdzijn.Doortweekeervlakachterelkaarte
eggen in een gewas dat al wat kan hebben (vanaf
zes-blad-stadium), kan echter nog wel wat gecompenseerdworden.
Uit de trekkrachtmetingen (hier niet weergegeven)
bleek, dat de suikerbiet na het twee-blad-stadium
snelvast indegrondstaat, maar ookdatvooraljongeplantjesdaagsnaheteggenlosserstaan. In1995
werd het plantuitvalpercentage beïnvloed door het
optreden van Aphanomyces en de grovere ligging
van de grond, waardoor bij de eerste egbeurten er
verhoudingsgewijs meerbietenuitgeëgdwerdendan
inanderejaren.

1. Zaad
2. Zaad + worteltjes
3. Kiemlobbenonder hetoppervlak
4. Kiemstadium
5. 2 Echte bladeren

6. 4 Echtebladeren
7. 8 Echtebladeren
8. 16Echtebladeren

Overzichtgroeistadia

Figuur 1. Overzichtgroeistadiasuikerbieten.
Tabel39. Percentageplantuitvalbijgegevenegdiepteenrijsnelheidbijverschillendegroeistadiavandesuikerbieten(ziefiguur1).
stadium

2

3

4

5

5V4

6

m

percentageplantuitval

10
2
3

35
2
3

70
2
3

15
2
3

10
2
4

5
3
4

<5
3
6

egdiepte incm
rijsnelheidinkmperuur

>7
<5
5
6
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Suikerbietopbrengsten

kwaliteitvan debieten.

Intabel 40 zijn de suikeropbrengsten en depercentages plantuitval bijeggenvanaf bepaalde bietstadia
weergegeven. Over de jaren heen werden er geen
statistisch betrouwbare verschillen gevonden in opbrengst,internekwaliteiten tarrapercentageindiener
vanaf het vier-blad-stadium van de bieten geëgd
werd. De opbrengst lag rondde 70 ton per ha,het
suikergehalte tussen de 17 en 18%, de winbaarheidsindex op ongeveer 92 en het tarrapercentage
rond11 (ROCVredepeel)en18%(OBS-bedrijf).

Samenvatting
In 1993is insuikerbieten onderzoek gestart naarde
mogelijkheidombespuitingenmethetlagedoseringsysteem te vervangen door volvelds eggen. Eerder
onderzoek hadalaangegeven dat de bieten hetgevoeligst zijn voor eggen tot in het kiembladstadium.
Dit onderzoek concentreerde zichop hetoptimaliserenvandeinzetvan deeg. Hierbijwerdnagegaanof
envanaf welk momentde laatste bespuiting methet
lage dosering-systeem door eggen kunnen worden
vervangendooreggen.
Hetbleekdatmeteggenvanaf hetvier-blad-stadium
van de bieten een goed onkruidbestrijdingsresultaat
verkregenwerd(vergelijkbaar metdepraktijk),terwijl
één tot twee bespuitingen met het lage doseringsysteem uitgespaard konden worden. Het beste resultaat werd verkregen door de laatste bespuiting
met het lage dosering-systeem te vervangen door
eggenvanafhetzes-blad-stadium (veelalinhetachttottien-blad-stadium)vandebieten.Heteggenende
extra berijdingen hadden geen invloed op de opbrengstenkwaliteitvandebieten.

Conclusies
Het isgeblekendat het moment en hetaantalkeren
waaropgeëgdzoumoetenworden,afkanwijkenvan
hetmomentenhetaantalkerenwaaropeenbespuiting met het lage dosering-systeem plaatszoumoetenvinden.Bijhetuitsparenvantweetotdriebespuitingen met het lage dosering-systeem door eggen
vanaf hettwee-blad-stadium vandebietenblekener
nogteveelonkruiden bovende bieten uittekunnen
komen. Eggen vanaf het vier-blad-stadium van de
bietenhadwel eengoed onkruidbestrijdingsresultaat
(vergelijkbaar metdepraktijk),terwijl erééntottwee
bespuitingen met het lage dosering-systeem uitgespaard konden worden. Het beste resultaat werd
verkregen door de laatste bespuiting met het lage
dosering-systeemtevervangendooreggenvanafhet
zes-blad-stadium (veelal in het acht- tot tien-bladstadium)vandebieten.Heteggenendeextraberijdingen hadden geen invloed op de opbrengst en
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Tabel40. Suikeropbrengst inton per ha en percentage plantuitval bijvervangen van bespuiting met lage dosering-systeem door eggen
vanafverschillendegroeistadiavandebieten.

suikeropbrengsttonperha

OBS

percentage plantuitva

OBS

Vredepeel

Vredepeel

jaar

1993

1994

1995

1994

1995

gem.

1993

1994

1995

1994

1995

gem.

vanaf twee-blad-stadium

12,0

11,2

11,1

11,5

12,3

11,6

13,7

13,1

13,3

15,7

13,9

13,9

vanaf vier-blad-stadium

12,5

11,9

11,8

11,4

12,7

12,1

2,8

6,9

4,8

7,7

5,5

vanaf zes-blad-stadium

12,5

11,3

11,3

11,8

12,9

12,0

0,7

-0,7

2,6

niet

12,5

11,4

11,9

12,1

13,0

12,2

5,2
2,8
0,0

0,0

0,4

0,0

3,0
0,9

1,7
0,3
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In1993research wasstartedwith sugarbeetinto the
possibilityofreplacing thelowdosage spraying system by full-fieldharrowing. Previousresearch had
already indicated thatthebeetis mostsensitive to
harrowing up to theseedleafstage. This research
concentratedon optimisationof the use of the
harrow. It was investigated whether which, and from
whatmomentonwards, sprayings with thelowdosagesystemcanbereplacedbyharrowing.
Itwasdemonstratedthatharrowing from the four-leaf
stageof thebeetgavea good weedcontrol result
(comparable with apractical farming situation), while
one or twosprayings with the low dosage system
couldbe omitted. Thebestresult wasobtained by
replacing thelastspraying withthelowdosage system byharrowingfrom thesix-leafstage (often in the
eight to ten-leaf stage)of thebeet. The harrowing
andextra machine usage hadno effectonthe yield
andqualityofthebeet.
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Invloedzaaltijdstipopopbrengstenkwaliteitvanzomergerst
Theeffectofthesowingdateontheyield andqualityofspringbarley
Ing. R.D.Timmer,PAGV

Inleiding

Proefopzet

Het zaaitijdstip is een belangrijke en ernstig onderschattefactor bijdeteeltvanzomergerst. Nietalleen
voordeopbrengst maarookvoorde (brouw)kwaliteit
kan vroeg zaaien bijzonder gunstig zijn. Gemiddeld
gaatinonslanddezomergersteindmaart-beginapril
de grond in,terwijl het optimale zaaitijdstip vóór half
maart ligt. Ongunstige weersomstandigheden in het
vroege voorjaar zijn hier meestal de oorzaak van,
maar ook het onvoldoende bekend zijn met het belangvanvroegzaaienspeelthierbijeen rol.

Ineensplit-plot proef indrie herhalingen isiederjaar
getracht in december, januari, februari en april zomergerst (ras Prisma) te zaaien. Het zaaien in december was echter alleen inhet laatstejaar vanonderzoekmogelijk;indeanderejarenwerddezezaaitijd (zo mogelijk) vervangen door een zaai in maart.
In1994konerdoordezeer nattewinter ook injanuarinietgezaaidworden(tabel42a).
Binnen de zaaitijden werden vier verschillende Nbemestingen uitgevoerd,om nate gaan of het zaaitijdstip van invloed is op de optimale hoogte van de
N-bemesting. Behalve de adviesgift (1992:110 kgN
per ha-bodem-N,daarna:90kgNper ha-bodemN)werden giften van 40 kg N per ha daarboven en
daaronder gegeven. Deze N-giften werden aangewendindeperiodeeindfebruari-half maart.Ditbetekent dat bij de vroege zaaitijden de N-bemesting na
hetzaaienofzelfs naopkomstwerd gegeven,terwijl
bij de latere zaaitijden deze vóór het zaaien werd
aangewend. Daarnaast werd bij alle zaaitijden ook
een object aangelegd waarin de geadviseerde hoe-

Omdat het Noordoosten van ons land gemiddeld
minder gunstige groei-omstandigheden kent voor de
teelt van brouwgerst is vroeg zaaien hier extra belangrijk. Daarom heeft het PAGVvan 1992t/m 1995
zaaitijdenonderzoek uitgevoerd op ROC Ebelsheerd
te Nieuw-Beerta. Doelvan het onderzoek was zaaitijden tijdens de wintermaanden (december-februari)
tevergelijkenmeteennormalezaaitijdinapril,enhet
effect op de opbrengst en vooral ook de (brouw)kwaliteitvanzomergerstnategaan.

Tabel41. Algemene proefveldgegevens zaaitijdenonderzoek 1992t/m 1995;ROCEbelsheerd.

bodem-N(kgN/ha;0-60

cm)

voorvrucht
datumN-gitt(vroeg)
datumN-gift(3-blad)
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1993

1994

27

24

17

19

wintertarwe

wintertarwe

wintertarwe

wintertarwe

1995

28februari

4maart

23maart

9 maart

1 e zaaitijd

1april

9april

6 mei

10april

2ezaaltijd

1april

9april

6 mei

10april

3ezaaitijd

13 mei

22april

18 mei

21april

4 ezaaitijd
oogstdatum

1992

--

3 mei

-

9 mei

31augustus

17augustus

9 augustus

4augustus

veelheid stikstof in een vergelijkbaar stadium (drieblad-stadium)werdgegeven(tabel41).
Van alle veldjes werd de korrelopbrengst bepaald;
ook werden korrelmonsters genomen waaraan door
de afdeling AGRO-NIBEM van TNO-Zeist het volgerstpercentage en het eiwitgehalte werd bepaald.
Goede brouwgerst kenmerkt zichonder anderedoor
een volgerstpercentage (aandeel korrels groter dan
2,5mm) van minimaal 90%,eneeneiwitgehalte tussende9,5%en11,5%.

Resultaten
De omstandigheden (weer en bodem) voor, tijdens
en na het zaaien verschilden sterk vanjaar tot jaar,
enhebbengroteinvloedgehadopderesultaten.

Korrelopbrengst
In1992 en 1995wasvroegzaaienbijzondergunstig
voordekorrelopbrengst{tabel42a).Zaaien injanuari
leverde respectievelijk 1150enbijna 2700kgperha
meer opdanzaaien in april. In 1993 bleef hetvoordeelechter beperkttot± 300 kgper ha.Doordroge
omstandigheden werd de opkomst van de vroege
zaaitijden inditjaar ernstigvertraagd.Deverschillen
in gewasontwikkeling waren hierdoor gering. Het
groeiseizoenvan1993wasdaarnabijzondergunstig,
waardoor de gewassen van alle zaaitijden zich optimaal hebben kunnen ontwikkelen. Het voordeel van
vroegzaaienbleefhierdoorbeperkt.
Infebruari zaaien was in 1993en 1995 net zo gunstigalszaaien injanuari,alleen in 1992bleef defe-

bruari-zaai (significant) achter in opbrengst bij dejanuari-zaai. Oorzaak hiervan was de vele regen,die
kort na de februari-zaai viel, waardoor de structuur
vande grond en daarmee de opkomst en beginontwikkelingvanhetgewasnegatiefwerdbeïnvloed.
Deuitgangssituatie in 1994wasbijzonderongunstig.
Door de zeer natte winter was de structuur van de
grondzeerslecht,enkonernieteerderdaninfebruari gezaaidworden.Gedurende hetseizoenstonden
degewassenvan allezaaitijden er schraalenonregelmatig bij. Uiteindelijk was het opbrengstniveau
laag, enwaren er geenverschillen tussendezaaitijden.
Alleeninhetlaatstejaarvanonderzoek washetmogelijkomindecember alzomergersttezaaien.Deze
zaaitijdbleefechter ruim1000kgperhaachter bijde
zaaitijd in januari en februari. Belangrijkste oorzaak
hiervan was de zware aantasting door bladvlekkenen netvlekkenziekte in de december-zaai. Ondanks
een ziektebestrijding heeft deze aantasting ernstige
gevolgenvoordeopbrengstgehad.
De N-bemesting volgens het advies bleek in geen
van de jaren voldoende voor het behalen van de
hoogsteopbrengst(tabel42b).In1994en 1995werden meteen40 kghogere bemesting zelfsmeeropbrengsten van respectievelijk 810 en 570 kgper ha
verkregen. In 1993 bleef de opbrengstverhoging beperkttot180kgperhaenwasnietsignificant.
In geen vandejaren bleek een vroege zaaitijd van
zomergerst een significant andere N-bemesting te
vragendaneenlaterezaaitijd.In 1994en 1995,met
een zeer natte winter en een nat voorjaar, was het
welzinvolde N-bemesting voor devroegezaaitijden
nietvroegtegeven(februari/maart), maaruittestel-

Tabel42a. Effectvan zaaitijdstip opde opbrengst (tonper ha, 16%vocht) van zomergerst (gemiddeld over N-giften); ROC Ebelsheerd
1992-1995.

1992

-

1993

1994

1995
1december

1992

1993

-

-

1994

1995

21januari

18januari

-

13januari

7,15

8,11

-

7,20

20februari

15februari

17februari

8februari

6,65

8,12

4,65

7,00

--

10maart

22maart

-

-

7,79

4,64

-

9april

30maart

19april

5april

5,99

7,81

4,67

4,53

0,12

0,36

0,43

0,37

Isd(0,05)

• •

• •

5,96

75

Tabel42b. EffectvandeN-bemesting (kgNperha)opdeopbrengst(tonperha, 16%vocht)vanzomergerst(gemiddeldoverzaaitijden);
ROCEbelsheerd1992-1995.

1992 (27 kg)*

1993(24kg)*

40 kg

1994(17kg)*
30 kg

30 kg

1992

1993

1994

1995

30 kg

1995(19 kg)*

6,17

7,41

3,39

5,26

80 kg

70 kg

70 kg

70 kg

6,61

8,13

4,60

6,26

120 kg

110 kg

110 kg

110 kg

6,90

8,31

5,41

6,83

6,72

7,97

5,21

6,37

0,15

0,25

0,39

0,23

80 k g "

70k g "

70 k g "

70 k g "

Isd(0,05)
()*=N-mineraal(0-60cm).
** =uitgesteldeN-gifttotdrie-blad-stadium.

lentothetdrie-blad-stadium. Doorveel regennahet
uitvoerenvandebemestingkandestikstofgedeeltelijkverlorengaanvoordeplant.Demeeropbrengsten
door het uitstellen van de bemesting bedroegen
maximaal500(1994)tot700kgperha(1995).
Bij zaaitijden in maart en april was er een tendens
naarlagereopbrengstendoorhetlatergevenvande
N-bemesting.

Volgerstpercentage
Het volgerstpercentage werd slechts in beperkte
mate beïnvloed door het zaaitijdstip (tabel 43a).Alleen in 1992 was er een positief effect van vroeger
zaaien op het aandeel volgerst. In 1993 zorgde het
gunstige groeiseizoen niet alleen voor hoge opbrengstenbijallezaaitijden,maarookvoorhogevolgerstpercentages. Er was geen verschil tussen de
zaaitijden. Hoewel de opbrengsten op het proefperceel in 1994 bijzonder laag waren, waren de volgerstpercentages hoog. De beperkte aantallen kor-

rels die waren aangelegd,konden door het zonnige
zomerweer blijkbaar goedworden gevuld. Dezware
ziekte-aantasting in de december-zaai van (oogstjaar) 1995 had niet alleen een negatief effect op de
korrelopbrengst, maar ook op het volgerstpercentage. Ditzaktevan± 93%naar ruim 85%.Hoewelde
april-zaaiin19952,5tonperhainopbrengst achterbleef bij een januari-zaai, was het aandeel volgerst
nietverschillend.Ookhierzijndevermoedelijklagere
aantallen aangelegde korrelstoch goed gevuld vanwegehetzonnigezomerweer. Eenhogere N-bemesting had in drie van de vier jaren een lager volgerstpercentage tot gevolg. De verschillen waren
echter beperkt,enalleenin1993en 1995significant
(tabel43b).

Eiwitgehalte
Evenals het volgerstpercentage werd ook het eiwitgehalteinbeperktematebeïnvloeddoorhetzaaitijdstip.In1992,1993en 1994liepheteiwitgehalte,zo-

Tabel43a. Effectvanzaaitijdstipophetvolgerstpercentagevanzomergerst (gemiddeldoverN-giften);ROCEbelsheerd1992-1995.

1994

1995

1992

1993

1994

1995

-

--

85,4

13januari

91,9

93,3

-

8februari

89,1

93,9

95,2

92,7

-

94,0

95,5

--

78,5

93,2

95,0

93,5

3,6

2,2

1,6

3,3

1992

1993

-

-

21januari

18januari

-

20februari

15februari

17februari

-

10maart

22maart

-

9april

30maart

19april

5april

Isd(0,05)
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• •

1december

92,9

Tabel43b. Effectvan de N-bemesting (kg Nperha) op hetvolgerstpercentage van zomergerst (gemiddeld over zaaitijden); ROC Ebelsheerd 1992-1995.

1992(27 kg)*

1993(24kg)"

40 kg

1994 (17 kg)*

30 kg

30 kg

1995(19 kg)*

1992

1993

1994

1995

30kg

87,8

95,0

95,2

93,3

80 kg

70 kg

70 kg

70 kg

87,0

94,3

94,9

92,0

120 kg

110 kg

110 kg

110 kg

85,7

92,6

95,0

88,1

86,0

92,6

95,8

91,2

2,7

1,3

0,6

2,3

70 k g "

80 k g "

70 k g "

70 k g "

Isd(0,05)
()*=N-mineraal(0-60cm).
** =uitgestelde N-gifttotdrie-blad-stadium.

alsgewenst, uiteenvan 10tot 111/2%, enverschilde
niet tussen de zaaitijden (tabel 44a).Alleen in 1995
bestond ereenverbandtussendezaaitijd enheteiwitgehalte;naarmatevroegerwerdgezaaid,washet
eiwitgehalte lager. Ook bij een zaaitijd in april bleef
heteiwitgehalteechterin1995(ruim)onderde maximumnormvan111/2%.
De N-bemesting was van grotere invloed op heteiwitgehaltedandezaaitijd(tabel44b).Dooreen40kg

hogere N-bemesting per ha dan de adviesgift, nam
het eiwitgehalte met gemiddeld 0,4% (0,1% - 1,1%)
toe. Ook bijdezehogere N-bemestingen lag hetgehalte echter nog altijd onder de norm van 111/2%.
Door40kgNperhamindertegevendandeadviesgiftnamheteiwitgehalteaf,eveneensmetgemiddeld
0,4%(0,3%-0,5%).
Het later (drie-blad-stadium) geven van de Nbemestinghadgeeneffectopheteiwitgehalte.

Tabel44a. Effectvanzaaitijdstipopheteiwitgehaltevanzomergerst (gemiddeldover N-giften); ROCEbelsheerd1992-1995.

1992

1993

1994

1995

-

-

1december

21januari

18januari

-

1992

f993

1994

1995

-

-

8,8

13januari

10,4

11,2

-

20februari

15februari

17februari

8februari

10,8

11,5

11,0

-

9,0

10maart

22maart

--

--

11,1

10,7

9april

-

30maart

19april

5april

10,6

11,3

11,1

10,4

0,2

0,6

0,3

0,5

Isd(0,05)

8,5

Tabel44b. Effect vande N-bemesting (kgN/ha)opheteiwitgehalte vanzomergerst (gemiddeld over zaaitijden); ROC Ebelsheerd 19921995.

1992(27 kg)*

1992

1993

1994

40 kg

30 kg

30 kg

30 kg

10,2

10,9

10,6

-

80 kg

70 kg

70 kg

70 kg

10,5

11,3

11,1

8,6

120 kg

110 kg

110 kg

110 kg

80k g "

1993(24 kg)*

1994(17 kg)*

70 k g "

Isd(0,05)

70 k g "

1995(19 kg)*

70 k g "

1995

10,7

11,6

11,2

9,7

10,6

11,3

10,9

--

0,3

0,3

0,4

0,3

()*=N-mineraal(0-60cm).
** =uitgesteldeN-gifttotdrie-blad-stadium.
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Conclusie
Zaaien injanuari of februari inplaats van (zoalsgebruikelijk) begin april kan bij zomergerst eenbijzonder gunstig effect op de korrelopbrengst hebben,
terwijl de risico's beperkt zijn. Gedurende de onderzoeksperiode werd een meeropbrengst verkregen
vangemiddeldmeerdan1000kgper ha, terwijlerin
geen van dejaren een negatief effect werdvastgesteld. De hoogte van de meeropbrengst door vroeg
zaaien wordt beïnvloed door de omstandigheden tijdens en na het zaaien (structuur zaaibed), en de
weersomstandigheden gedurende het verdere
groeiseizoen. Het is belangrijk om alleen vroeg te
zaaien wanneer de (structuur vande) grond dittoelaat. Bijzonder gunstige of ongunstige groei-omstandigheden kunnen mogelijke verschillen tussen de
zaaitijdentenietdoen.
Het effect van vroeg zaaien op de geschiktheidvan
de gerst als brouwgerst was beperkt; slechts in een
enkeljaarwerdhetvolgerstpercentage (1992)ofhet
eiwitgehalte (1995) positief beïnvloed. Een negatief
effect op deze eigenschappen werd echter evenmin
geconstateerd.
Bij het vroeg zaaien van zomergerst lijkt de hoogte
van de N-bemesting niet aangepast te moeten worden. Ingeenvandeproevenwerdechterde(voorde
opbrengst) optimale N-gift bereikt, danwei overschreden. De hoogste N-gift (40 kg Nper ha boven
het advies) leverde gemiddeld ruim 450 kg per ha
meeropdanbijdeadviesgift.
Hetoptimaletijdstip voor de N-bemesting lijktenigszinsafhankelijk tezijnvanhetzaaitijdstip:aanvroeg
gezaaide gerst kandestikstof beter naopkomstgegevenworden,terwijl bijlaatgezaaidegerstopdeze
zwaregronddestikstofliefstal(ruim)vóórhetzaaien
moetzijn gegeven.

Samenvatting
Van 1992t/m 1995isop ROC Ebelsheerd het effect
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van vroeg zaaien op de korrelopbrengst en de
(brouw)kwaliteit van zomergerst nagegaan. Zaaitijdeninjanuarienfebruarihaddeneenbijzonder gunstigeffectopdekorrelopbrengst. Gemiddeldoverde
vieronderzoeksjaren bedroegdemeeropbrengstvan
eenjanuari-zaaitenopzichtevaneenapril-zaairuim
1000kgperha(variërendvan0kgperhain1994tot
2670kgperhain1995).Ingeenvandejarenwaser
eennegatief effect, of werder (vorst)schadegeconstateerdinvroeggezaaidegerst.
Het effect vanvroeg zaaien op de geschiktheidvan
zomergerst als brouwgerst was beperkt. Alleen in
1995washet eiwitgehalte vanvroeg gezaaide gerst
iets lager dan van laatgezaaide gerst; in 1992 was
het volgerstpercentage van vroeg gezaaide zomergerstaanzienlijkbeterdanvanlaatgezaaide.
Deoptimalehoogtevande N-bemesting was bijeen
vroegezaai(januari) nietandersdanbijeenlatezaai
(april).

Summary
From1992 to 1995 astudy was carriedoutatEbelsheerdRegional Research Centreinto the effectof
earlysowing onthegrainyieldand(malting) quality
ofspringbarley. SowinginJanuaryand Februaryhad
a particularlyfavourable effecton the grain yield.
Averaged over the four trialyears, the extra yield
froma January sowing in comparison withanApril
sowing wasaround 1000kg per hectare (varying
from0kg perhectarein 1994 to2670kg perhectare
in 1995). Innoneof the yearswas anynegative effectobserved, nor wasthereany (frost) damage in
earlysownbarley.
The effectofearlysowing onthesuitabilityofspring
barleyfor maltingpurposes was limited. In 1995only,
the protein contentofearlysownbarleywasslightly
lowerthan thelatesown barley. In 1992 thegrading
percentage of earlysownspringbarleywas considerablybetterthanlatesownbarley.
Theoptimumlevel of nitrogenfertilisation wasno
differentin the caseofearlysowing(January) to that
oflatesowing(April).

Deteeltvanbrouwgerstzonder gewasbeschermingsmiddelen
Growingmaltingbarley withoutusingpesticides
Ing. R.D. Timmer, PAGV

Inleiding
Demaatschappelijketendensom'schonere'enmeer
gecontroleerde productiewijzen op te leggen aande
landbouw wordt de laatste tijd steeds sterker. De
verwachting isdat dezeontwikkeling zichdekomendejaren verder zal doorzetten, en dat aan eentoenemend aantal producten eisen gesteld zullen worden ten aanzien van de productiewijze. Vanuit de
mout- en brouwindustrie bestaat er om die redenen
belangstelling voor gerst die zonder of bijna zonder
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen isgeteeld.
Zomergerst (het meest geschikt als brouwgerst) is
een gewas dat een vrij extensieve teeltwijze kent
terwijl het gebruik van chemische middelen (relatief)
laag is. De noodzaak om tot een reductie van middelengebruik te komen is daarom niet zo groot. De
stap naar een geheel spuitvrije teelt is bij dit gewas
anderzijds niet erg groot, en een dergelijke productiewijze kan een extra waarde aan het product toevoegen. Het biedt brouwgersttelers de kans zich te
onderscheiden in de markt en een hogere prijs te
ontvangenvoorhunproduct.
Een productiewijze zonder gewasbeschermingsmiddelen zal echter ten koste gaan van de korrelopbrengst, en mogelijk ook gevolgen hebben voor de
kwaliteit. Om na te gaan in welke mate opbrengst,
kwaliteit en saldo van zomergerst beïnvloed worden
doorhetweglatenvangewasbespuitingen isdoorhet
PAGVonderzoekuitgevoerd.

Proefopzet
Van 1993t/m 1995zijn opeendrietal locaties(ROC

Rusthoeve, ROC Ebelsheerd en PAGV-proefbedrijf)
verschillende teeltsystemen bij zomergerst vergeleken. Bij de teeltwijze zonder gewasbeschermingsmiddelen werd het onkruid bestreden door twee tot
drie keer te eggen; de ziektebestrijding en bladluisbestrijding bleven achterwege. Bij de gangbare
teeltwijze werd het onkruid bestreden door een herbicidebespuiting (gemiddeld één keer),werdenziekten bestreden (gemiddeld twee keer fungicide) en
eenbladluisbestrijding (gemiddeldéénkeerinsecticide) uitgevoerd.Ookwerdeenaantal tussenliggende
teeltvariantenbeproefd.
Hetonderzoek werdheteerstejaar optwee locaties
uitgevoerd (PAGV en ROC Rusthoeve) met het ras
Prisma. Dit ras is echter zeer gevoelig voor ziekten
(metnamemeeldauw),enminder geschiktvoor een
teelt zonder gewasbeschermingsmiddelen. In de
tweevolgendejarenzijnderhalvede nieuwe rassen
Maud en Reggae toegevoegd vanwege hun betere
ziekteresistentie.
BekendisdatdematevanN-voorziening vaninvloed
kanzijn opdeziektegevoeligheid van hetgewas.Er
isdaaromooknagegaan inhoeverre een lagerebemesting (onder het N-advies) kanbijdragen aaneen
verminderde ziektegevoeligheid van het gewas, en
gunstigkanzijnvooreenteeltwijzezondergewasbeschermingsmiddelen.

Resultaten
Onkruid-,ziekte-en bladluisbestrijding
Deonkruiddruk indeproevenopROCRusthoeveen
op het PAGV-proefbedrijf in Lelystad was beperkt.
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Met eggen kon op deze locaties een goede onkruidonderdrukkingworden verkregen,terwijl hetresultaat nauwelijks minder was dan van eenchemische bestrijding. Op ROC Ebelsheerd was de onkruiddruk echter zwaar (onder andere duist envele
soortendicotyleonkruiden),endegrondinhetvoorjaar onvoldoendefijnenvlakomgoedtekunneneggen. Hier bleef het resultaat van een mechanische
onkruidbestrijding achter bij een chemische bestrijding.

hetinaarkomeneenbestrijdinguitgevoerd.

Teeltsystemen
Hetteeltsysteemzondergewasbespuitingen heeftop
alle proefplaatsen en in allejaren een significant lagere opbrengst opgeleverd (tabel 45). Het verschil
tussen een teeltsysteem met en zonder gewasbeschermingsmiddelen bedroeg bij Prisma gemiddeld
ruim 1100kg per ha,envarieerde van ruim 600 kg
per ha(LE 1993,EH1994)tot bijna 1700 kgper ha
(EH 1995). Een analyse van tussenliggende teeltsystemen gaf aan dat gemiddeld 26% van de opbrengstdervingwastoeteschrijvenaan(hetverschil
in)deonkruidbestrijding,58%aan(hetweglatenvan)
de ziektebestrijding en 16%aan (het weglaten van)
de bladluisbestrijding. Ziektebestrijding was dusveruit het belangrijkste onderdeel van het gangbare
teeltsysteem(tabel48).
Behalvedekorrelopbrengstwerdookhetpercentage
volgerst inbijnaalle proevensignificant negatief beinvloed door een teeltwijze zonder gewasbeschermingsmiddelen (tabel 46). Gemiddeld was het volgerstpercentage ruim 7 procentpunten lager, en
kwam hierdoor onder de door de mouterij vereiste
normvan90% (tabel46). Zoweldeonkruidbestrijding
(=eggen) als het weglaten van de ziektebestrijding
warenhiervoormetnameverantwoordelijk(tabel48).

In vrijwel alle proeven kwam naar voren dat deonkruidontwikkeling sterker was bij een lagere N-bemesting.Minderstikstof leverteenmeeropengewas,
enverzwakt de onkruidonderdrukkende werkingvan
het gewas. (Voor meer informatie aangaande mechanische onkruidbestrijding in granen:zie elders in
ditjaarboek).
Inalleproevenkwameenlichtetotmatigeaantasting
met netvlekkenziekte (Pyrenophora teres) enmeeldauw(Erysiphegraminis) voor. In1994en1995was
de netvlekkenziekte al vroeg (uitstoelingsfase) aanwezig. In 1993 kwam op beide locaties ook nog
dwergroest (Pucciniahordel}voor. Ziektebestrijdingen werden uitgevoerd bij het begin van de strekkingsfase (zo nodig), en bij het in aar komen. Het
effect van de uitgevoerde bestrijdingen op de aantastingvanhetgewasvarieerdebijzondersterk.Ditis
vaninvloedgeweestopdeopbrengstresultaten.Verlaging van de N-bemesting verminderde de aantasting voor zowel netvlekkenziekte als meeldauw. Het
effectwasechterbeperkt.

Het eiwitgehalte wastijdens deonderzoeksjaren bijzonder laag, enbleef in alle gevallen ruim onder de
doordemouterijgesteldemaximumnormvan11,5%.
Deteeltwijze was slechts weinig van invloed op het
eiwitgehalte.Gemiddeldoverdeachtproevenwaser

Het aantalbladluizen inde proeven was in 1993en
1995 erg laag; alleen in 1994 kwamen op allelocatiesvrijgroteaantallenvoor.Inallejarenwerdkortna

Tabel45. Korrelopbrengst (tonper ha, 16%vocht)bijeenteelt met (+) en zonder (-) gewasbeschermingsmiddelen (GBM) bijzomergerst
(Prisma;90kgNperha-N-mineraal).
1993

1994

1995

LE

RH

LE

RH

EH

LE

RH

EH

gem.

+ GBM

8,80

8,16

6,21

6,59

4,41

6,19

6,83

7,09

6,79

- GBM

8,16

6,65

4,85

5,63

3,78

5,29

5,62

5,43

5,68

verschil

-0,64

-1,51

-1,36

-0,96

-0,63

-0,90

-1,21

-1,66

-1,11

Isd(0,05)

0,50

0,36

0,36

0,67

0,3

0,35

0,21

0,44
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Tabel46. Percentage volgerst (korrelsgroter dan2,5 mm) bijeen teelt met (+)en zonder (•) gewasbeschermingsmiddelen (GBM) bijzomergerst (Prisma;90kgNperha- N-mineraal).
1993

1994

1995

LE

RH

LE

RH

EH

LE

RH

EH

+ GBM

97,6

94,7

94,0

92,4

88,4

91,6

92,5

93,9

93,1

- GBM

97,5

89,3

85,3

87,0

79,1

80,8

80,7

85,7

85,7

verschil

-0,1

-5,4

-8,7

-5,4

-9,3

-10,8

-11,8

•8,2

-7,4

Isd(0,05)

0,8

3,5

1,5

2,2

5,3

2,6

3,0

3,3

Tabel47.

gem.

Eiwitgehalte in korrelsbijeenteeltmet(+)enzonder (-) gewasbeschermingsmiddelen (GBM) bijzomergerst (Prisma;90 kgN
perha- N-mineraal).

1993

1994

1995

LE

RH

LE

RH

EH

LE

RH

EH

gem.

+ GBM

9,0

9,7
9,0

10,0

8,7
8,8

8,7
8,8

9,0
8,8

9,2
9,2

verschil

9,4
0,4

-0,7

9,2
9,5
0,3

9,5

- GBM

9,5
9,5
0,0

0,5

0,1

0,1

-0,2

0,0

lsd(0,05)

1,1

0,6

0,6

0,6

0,4

0,5

0,4

0,7

Tabel48. Effectvanverschillende teeltfactoren opdeopbrengst (kgperha, 16%vocht) en hetaandeelvolgerst (procenten) van zomergerst (Prisma) bijeenteeltzondergewasbeschermingsmiddelen (gemiddelde achtproeven).

onkruidbestrijding
ziektebestrijding
bladluisbestrijding

korrelopbrengst

volgerst

-290
-640
-180
-1110

-3,3
-2,8
-1,3
-7,4

geenverschil(tabel47).

Rassen
Rassen meteengoedeziekteresistentie zullenmeer
geschikt zijn voor een teelt zonder gewasbeschermingsmiddelen dan erg ziektegevoelige rassen. In
1994en 1995zijn daaromnaast Prisma(meeldauwresistentie: 4), ook de rassen Maud (meeldauwresistentie:7) en Reggae (meeldauwresistentie:8%)
inhetonderzoekopgenomen.
Gemiddeld over de zes proeven in 1994 en 1995
heeft hetweglatenvandeziektebestrijding bij Maud

en Reggae inderdaad minder opbrengstderving gegeven dan bij Prisma. Daar staat echter tegenover
dat het effect van eggen en het weglaten van een
bladluisbestrijding bij deze rassen iets meer opbrengst heeft gekost (tabel49). Hettotale effect van
een teeltsysteem zonder gewasbeschermingsmiddelenopdekorrelopbrengstwashierdoornauwelijks
verschillendtussendedrie rassen.Ookheteffectop
de brouwkwaliteit wasweinig verschillend tussen de
rassen. Maud heeft de grootste korrel van de drie
rassen,enheteffectvaneenteeltzondergewasbeschermingsmiddelen op het volgerstpercentage was
bijditrasdaaromhetkleinst. Evenals bij Prismawas
er bij de andere twee rassen geen effect van het
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Tabel49. Effectvanverschillendeteeltfactoren op korrelopbrengst,volgerstpercentage eneiwitgehalte bij Prisma (P),Maud (M)en Reggae (R)bijeenteeltzondergewasbeschermingsmiddelen (gemiddeldezesproeven, 1994en 1995).
korrelopbrengst

volgerstpercentage
(procentpunt)

(ton/ha)

eiwitgehalte
(procentpunt)

P

M

R

P

M

R

P

M

R

onkruidbestrijding

-0,27

-0,30

-0,39

-4,0

-2,7

-2,1

0,2

ziektebestrijding

-0,65

-0,35

-0,31

-3,4

-2,3

-4,9

0,0

0,0
0,0

bladluisbestrijding

-0,20

-0,25

-0,30

-1,6

-1,3

-3,2

-0,1

•0,1

totaal

-1,12

-0,90

-1,00

-9,0

-6,3

-10,2

0,1

-0,1

0,0
0,0
0,0
0,0

teeltsysteemopheteiwitgehalte.
De beperkte verschillen tussen de rassen zijn mede
veroorzaakt door de aanwezige ziekten gedurende
debeideonderzoeksjaren.Zowelin1994alsin1995
was niet meeldauw maar netvlekkenziekte degrootste schadeverwekker. De verschillen in resistentie
tegendezeziektezijn echter minder groot(5tot &k)
dantegenmeeldauw(4totBW).

N-bemesting
De N-bemesting isvan grote invloed geweest opde
hoogte van de opbrengst, en de kwaliteit van de
gerst van alle drie rassen (tabel 50). Bij een N-gift
van30 kg Nper habeneden het advies wasdeopbrengst ruim 750 kgper ha lager dan bijdeadviesgift. Wanneer helemaal geenstikstof meer werdgegeven nam de opbrengst af met gemiddeld ruim

1600kg per ha. Bijeenteelt zonder gewasbeschermingsmiddelen warendeeffecten vaneenlagereNbemesting echter geringer. De opbrengstderving bij
eenbemestingvan30kgNper haonder hetadvies
bleef beperkttot450kgperhaenzonderstikstofbemesting tot ruim 1000 kg per ha. Het volgerstpercentage nam af bij hogere N-gift. Dit effect was bij
een teelt zonder gewasbeschermingsmiddelen veel
groter dan bij een gangbare teeltwijze. Het eiwitgehalte was laag en de invloed van de N-bemesting
wasbijbeideteeltwijzenzeerbeperkt.
Het negatieve effect van een teelt zonder gewasbeschermingsmiddelen op de korrelopbrengst en het
volgerstpercentage werd door een lagere N-gift beperkt.Omdat het effect vaneen lagere N-bemesting
opde absolute opbrengst groter was dan op de afnameinhetverschilinteeltwijzen,washetnietzinvol
eenteelt zonder gewasbeschermingsmiddelen uitte

Tabel50. Korrelopbrengst,volgerstpercentage eneiwitgehalte van zomergerst (Prisma) bij bij een teelt met (+) en zonder (-) gewasbeschermingsmiddelen (QBM) bijoplopende N-giften(gemiddeldeachtproeven).

korrelopbrengst

%-volgerst

%-eiwit

+GBM

-GBM

5,16

4,63

-0,53

60kgN/ha-N-mineraal

6,03

5,23

-0,80

90kgN/ha-N-mineraal

6,79

5,68

-1,11

0 kgN/ha

94,7

92,3

-2,4

60kgN/ha-N-mineraal

94,1

90,1

-4,0

90kgN/ha- N-mineraal

93,4

86,4

-7,0

9,1
8,9
9,2

8,8

-0,3

9,1
9,3

+0,1

0 kgN/ha

0 kgN/ha
60kgN/ha-N-mineraal
90kgN/ha-N-mineraal
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verschil

-0,2

voerenbijeenlagerN-niveau.

gewasbeschermingsmiddelen daarom minimaal
ƒ0,08-0,10 per kg boven de gangbare brouwgerstprijsmoetenuitkomen.

Saldo
Een teeltwijze zonder gewasbeschermings-middelen
heefteenlagereopbrengsteneenlagervolgerstpercentagetot gevolg.Gemiddeldover deachtproeven
wasditbij Reggae respectievelijk 1000kgperhaen
10% (tabel 50). Uitgaande van een opbrengstprijs
vanƒ0,40 per kg volgerst (>2,5 mm)en vanƒ0,28
per kgvoor de rest (<2,5 mm) leverdedit eenbruto
financieel verlies op van ƒ450,-. Daar tegenover
staatdebesparing opmiddelenkosten.Gemiddeldis
in de acht proeven ƒ235,- per ha uitgegeven aan
herbiciden,fungiciden eninsecticiden bijeenteeltwijze met gewasbeschermingsmiddelen (zie tabel 51).
Dit betekent dat een teelt zonder gewasbeschermingsmiddelen gemiddeld over de drie onderzoeksjaren en de acht proeven ƒ215,- per ha heeft
gekost (hierbij zijn geen kosten berekend voor het
eggen indeteelt zonder gewasbeschermingsmiddelen). Omditbedragtecompenseren,zoucircaƒ0,05
per kgvolgerst meer betaaldmoetenworden (ƒ0,40
-> ƒ 0,45 perkg).
Niet alleen het opbrengstverlies moet echter goedgemaaktworden,ookdetoegenomenteeltrisico'sen
opbrengstfluctuaties vragen om een compensatie.
Bovendienmoetdemeerwaardevanhetproductnog
ingeldworden uitgedrukt. Omdeteelt interessantte
maken, zal de meerprijs voor gerst geteeld zonder

Discussie
Deontwikkeling van eenbrouwgerstteelt zondergewasbeschermingsmiddelen zal sterk afhankelijk zijn
vandebereidheidvanmoutersenbrouwersomdein
dit verslag berekende meerprijs te betalen. Dit zal
weerbepaaldwordendoordeeisendie aandekwaliteitvan huneindproduct (mout en bier) gesteldzullenworden.Opdit moment is ervoor hennoggeen
noodzaak om over te schakelen op spuitvrije gerst.
Bovendien bestaat er de angst voor een verhoogde
kansopmycotoxineninhetbierbijgebruikvangerst
zonder gewasbeschermingsmiddelen. Door hetweglatenvanschimmelbestrijdingenzoudenonderandere Fusarium-schimmels zich sterk kunnen ontwikkelenop de gerst, en problemen kunnenveroorzaken.
Onderzoek in Denemarken heeft echter aangetoond
dat op gerst zonder gewasbeschermingsmiddelen
tijdensennadebewaringnietmeerschimmelsvoorkomendanop gerst met gewasbeschermingsmiddelen. De mogelijkheden voor het gebruik van gerst
zonder gewasbeschermingsmiddelen zijn dus volop
aanwezig. Akkerbouwers in Nederland kunnen en
zullen ongetwijfeld brouwgerst willen telen zonder
gebruik te makenvan gewasbeschermingsmiddelen.

Tabel51. Overzicht middelenkosten (afgeronde prijzen inguldens perha) enaantal bespuitingen (tussen haakjes) in de
proevenbijeenteelt metgewasbeschermingsmiddelen.

RH1993
LE1993
RH1994
LE1994
EH1994
RH1995
LE1995
EH1995
gem.

herbiciden

fungiciden

insecticiden

90(1x)
45(1x)

145(2x)
145(2x)
140(2x)

30(1x)

80(1x)
75(1x)
110(1x)
160(2x)
25(1x)
120(1x)

85(1x)

140(2x)
140(2x)
140(2x)
70(1x)
145(2x)

5(1x)
25(1x)
30(1x)
5(1x)
5(1x)
30(1x)
5(1x)

totaal
265
195
245
245
230
305
125
270

135(2x)

15(1x)

235
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Vooraf dienenechter zakenzoalseenafnamegarantie als brouwgerst en een voldoende hoge premie
goedgeregeldtezijn.

der gewasbeschermingsmiddelen ƒ0,08 - 0,10 per
kg boven de gangbare brouwgerstprijs dienen uit te
komen.

Samenvatting

Summary

Van 1993 t/m 1995 zijn de gevolgen van een teelt
zonder gewasbeschermingsmiddelen voor de opbrengst, de brouwkwaliteit en het saldo vanzomergerst onderzocht. Gemiddeldover acht proevenwas
dekorrelopbrengstcircaééntonperhalageralsgevolg van het weglaten van gewasbeschermingsmiddelen. Erwashierbijgeensignificantverschiltussen
derassen Prisma(-1,1ton),Maud(-0,9 ton)enReggae(-1,0 ton).
Behalve de opbrengst werd ook hetvolgerstpercentage negatief beïnvloed. Bij Maud was de afname
mindersterk(-6 %), danbijPrisma(-9%)enReggae
(-10 %). De besparing op middelenkosten bij een
teelt zonder gewasbeschermingsmiddelen maakte
ongeveerdehelftvan hetfinanciëleverliesgoed. Om
deverliezengeheeltecompenseren,zoueenverhoging van de (vol)gerstprijs met circa ƒ0,05 per kg
nodig zijn. Om ook de meerwaarde in geld uit te
drukken, endeteelt aantrekkelijk te makenvoortelers, zal een premie voor gerst die geteeld is zon-
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From1993 to 1995 research was carriedoutinto the
consequence ofgrowing spring barleywithout using
pesticides on theyield, malting quality and financial
aspects. Averaged over eighttrials,the grainyield
wasapproximately one tonper hectare loweras a
resultof not using pesticides. Therewasno significant difference betweenthe varietiesPrisma (-1.1
tons), Maud(-0.9 tons)andReggae (-1.0 ton).There
was anegative effect on thegrading percentage as
wellas the yield. InthecaseofMaud, the reduction
was less(-6%) than in Prisma (-9%) andReggae
(-10%). Thesavingof the costof chemicals when
growing without pesticides compensatedfor approximatelyhalfof the financialloss. Inorderto fully
compensate fortheloss,anincrease in the malting
barleyprice by approximatelyNLG 0.05 perkgwould
benecessary. Inorder to express theadded value in
financialterms, andtomake thisform ofgrowing attractive tofarmers, therewould needtobea bonus
for barleygrown without pesticides of NLG 0.080.10perkg above the usualmaltingbarleyprice.

Mechanischeonkruidbestrijdinginzomergerst
Mechanical weedcontrolinspringbarley
Ing. R.D.Timmerendr. ir.R.Y.vanderWeide,PAGV

Inleiding
In het MJPG (Meerjarenplan Gewasbescherming) is
gesteld dat de landbouw minder afhankelijk moet
worden van chemische gewasbeschermingsmiddelen, endat in 1995 en2000bepaalde reductiesaan
middeleninzetgerealiseerd moeten zijn. Dezereducties kunnen alleen bereikt worden als het voor de
telers duidelijk is dat alternatieve maatregelen technisch gezien haalbaar en uitvoerbaar zijn, de bedrijfszekerheid niet wordt verminderd, en de economischeconsequentiesduidelijk zijn.Vanaf 1990worden door het PAGV en de ROC's de aspecten van
een geïntegreerde onkruidbestrijding in diverse akkerbouwgewassen onderzocht.Van1992t/m 1995is
ook inzomergerst onderzoek uitgevoerd.Ditwaserop gericht nate gaanwatdetechnische mogelijkheden zijn om op een geheel mechanische wijze de
onkruidontwikkelinginzomergersttebestrijden.

Proefopzet
In de periode van 1992 t/m 1995 is op de ROC's
Kollumerwaard(KW;lichtezavel) en 't Kompas(KP;
dalgrond), en de PAGV-proefbedrijven te Lelystad
(PAGV; lichte klei) en Nagele (OBS; lichte klei) onderzoek uitgevoerd naar de effecten van eggen en
schoffelen inzomergerst. Behalvede effecten opde
onkruidbestrijding werden ook de gevolgen voor het
gewas, de korrelopbrengst en de korrelkwaliteit nagegaan.
Denadrukvanhetonderzoek lagopheteggen. Aspecten die hierbij werden onderzocht waren: het effectvaneggenvóóropkomstvanhetgewas,hetoptimale aantalegbewerkingen naopkomst, hettijdstip
van eggen,endebewerkingsrichtingvanheteggen.
Proeven met uitsluitend eg-varianten werden uitge-

voerdopROCKollumerwaard (klei) en ROC'tKompas(dalgrond).OphetOBS-bedrijf enhet PAGVzijn
systemen van mechanische onkruidbestrijding vergeleken,waarbij ook de mogelijkheden van schoffelen (incombinatie meteenruimere rijenafstand) zijn
nagegaan.

Resultaten
Vooropkomsteggen
Ervaring heeft geleerd dat na opkomst van de zomergersternieteerder geëgdkanwordendaninhet
twee- tot drie-blad-stadium. Dit betekent dat er gemiddeldpasnavierweken (variërendvandrietotvijf
weken) na het zaaien geëgd kan worden.Indetussenliggende periode kan echter al veel onkruid ontkiemen en zodanig uitgroeien dat een succesvolle
bestrijdingviaeggen bemoeilijkt wordt. Daarom isin
een aantal proeven nagegaan of een egbewerking
kort voor opkomst van het gewas het effect van het
eggen na opkomst positief kan beïnvloeden. Bij het
eggenvooropkomstwerddeegmeestalindemeest
slepende stand gezet, enwerd er met een snelheid
van8à10km peruurgereden.
Indeuitgevoerdeproeven hadhetvoor opkomsteggenalleenophetPAGVin1995eenpositiefeffectop
de onkruidbestrijding. Op ROC Kollumerwaard in
1993, hetOBS-bedrijf in 1994en ROC't Kompas in
1995waserdaarentegen eennegatief effect teconstateren (tabel52).Ditwastoete schrijven aaneen
stimulerendewerkingopdekiemingvanonkruid(met
name perzikkruid).Vooralwanneer hetvooropkomst
eggen niet gevolgd werddoor eenvroege egbewerkingnaopkomst (DC 12)was er eennegatief effect
teconstateren.
Het voor opkomst eggen heeft geen invloed gehad
opdekorrelopbrengst.
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Tabel52. Effectvanvoor opkomsteggen (V)opdeonkruidbestrijding inzomergerst (DC12=twee-blad-stadium;DC23= midden uitstoeling;DC31= eerste-knoop-stadium).
vooropkomst

naopkomst

KW93

KW94

OBS 93

OBS 94

PAGV95

KP 95

gem. (n)

Ox

2x

83%

51%

54%
73%
66%

35%
80%
85%

-

75 % (3)

2x
3x
3x

-

92%

1x
Ox
1x

-

75%

55% (3)

65%
66%

90%
64%

58%
79%

96%
79%

73 % (6)

Na opkomsteggen

77% (6)

53). Het effect van de vroegere bewerkingen was
gemiddeld iets beter dan op het late tijdstip. Twee
keereggen,meteeneerstebewerkingtijdensdeuitstoeling, verhoogde het bestrijdingsresultaat aanzienlijk.Inviervandevijf proevenlagdit ruimboven
de80%. Doordriekeerteeggen, werdheteffectnog
verder verhoogd;het laggemiddeldopbijna90%.In
drievandevijf proevenwasditzelfs > 95%envergelijkbaarmeteenchemischebestrijding.
Onkruiden die in de proeven voorkwamen en met
eggengoed(>95%)kondenwordenbestreden,waren: kamille, herderstasje, melkdistel en melganzevoet. Muur en perzikkruid werden op dalgrond goed
bestreden, maar op zavelgrond was het resultaat
wisselend tussen 60% en 100% (gemiddeld 85%).
Bepalendvoor hetbestrijdingsresultaat vaneggenis
decombinatievanvoldoendelosse grond,kleineonkruiden en eenjuiste (voldoende agressieve) instelling van de eg. Het niet optimaal zijn van een van
dezefactorenwasveelaldeoorzaak vanhetwisselende resultaat op kleigrond. Meerjarige onkruiden
dieuitwortelstokkenopkomen,zijnmeteggennietof
nauwelijkstebestrijden.

Naopkomst is in alle proeven op drie verschillende
tijdstippen geëgd. Als eerste gebeurde dat in het
twee- tot drie-blad-stadium (DC 12), vervolgens tijdensdeuitstoeling (DC23)enals laatste bijhetoprichten van het gewas (DC 31). Op een aantal objecten werd meerdere (2 of 3) keren geëgd. Opde
meeste locaties werd hiervoor een Einböck-eg of
Hatzenbiegler-eg gebruikt. De rijsnelheid en de instelling van de eg waren afhankelijk van de grootte
van het onkruid en het gewasstadium. Bij de eerste
bewerking werd de eg veelal in de meest slepende
stand gezet, en werd er gereden met een snelheid
van4-5kmperuur.Bijdelatereegbewerkingenwerd
de eg stekender afgesteld en lag de rijsnelheid iets
hoger (5-7 km per uur).Ter vergelijking werd in alle
proevenookeenobjectmeteenchemischeonkruidbestrijdingaangelegd.
In alle proeven bleek het nodig meerdere keren te
eggen om tot een acceptabel resultaat te komen.
Een enkele egbewerking bestreed gemiddeld niet
meer dan ongeveer 40-50 %van het onkruid (tabel

Tabel53. Onkruidbestrijdingseffectvaneggenopverschillendetijdstippeninvergelijkingmethetgebruikvaneenherbicide inzomergerst.
KW92
1xeggen(DC12)

67%

1xeggen(DC23)

45%
54%

KW93

KW94

KP94

KP 95

gem.

42%
41%

18%
42%

48%
69%

85%
81%

52%

0%
51%
80%

59%
92%

51%
56%
35%

-

83%
73%
90%

100 %

12%
89%
97%
96%

onbehandeld(onkruiden/m2)

(56)

(31)

(53)

(105)

(12)

Isd(0,05)eenzijdig

37%

34%

26%

46%

15%

1xeggen(DC31)
2xeggen(DC23+31)
3xeggen(DC12+23+31)
chemisch

86

84%
95%

96%
99%

80%
88%
96%

Overdwarseggen
In 1992 is op ROC Kollumerwaard nagegaan of de
rijrichting van invloed isophet resultaat van heteggen. Daarbij bleek dat het dwars op de zaairichting
eggen een groter percentage plantverlies veroorzaakte dan met de zaairichting mee eggen (meest
gebruikelijk). Bij meerdere keren overdwars eggen
leiddedittot opbrengstdervingen van 750tot 800kg
per ha,terwijl bij overlangs eggen de opbrengst niet
significant beïnvloed werd. Gezien deze ervaring is
hetoverdwarseggendaarnanietmeerverderonderzocht.

Schoffelen
IndeproevenophetOBS-bedrijf enhetPAGVisvan
1993 t/m 1995 onderzocht wat de effecten zijn van
schoffeleninzomergerst.Ditgebeurdeineenbestrijdingssysteemwaarineerstenkelekerenwerd geëgd,
waarna afsluitend (tervervanging van de laatsteegbewerking) een keer werd geschoffeld. Voor het
schoffelenwashetnodigderijenafstandteverruimen
naar minimaal 25 cm (gangbaar is zaaien op 12tot
15cm). Bij de eg-objecten werd voor opkomst éénmaalgeëgd,ennaopkomstdriemaal.
In 1993 gaf het schoffelen een enorme verbetering
vanhetbestrijdingseffect. Dooralleenteeggen, werd
slechts 65%vandeonkruiden bestreden,terwijlmet
een aanvullende schoffelbewerking dit percentage
steeg tot 95%. Hiermee was dit systeem zelfs aanzienlijk beter dan de zeer tegenvallende resultaten
van de chemische onkruidbestrijding (tabel 54). Dit

laatste werd veroorzaakt door een slecht werkend
middelenhetoptredenvanveelnakiemers.
In1994isdeschoffelbewerkingnietuitgevoerd.
In 1995 gaf het schoffelen geen verbetering tenopzichtevanalleeneggen.Beidesystemenblevenruim
achter bij een chemische bestrijding. Oorzaak hiervanwasdezeergrofkluiterigeendrogegronddiehet
onmogelijk maakte eengoedemechanischeonkruidbestrijding uit te voeren. Hoewel de gegevens zeer
beperktzijn, lijkt hetschoffelen toch eengoede aanvullingtekunnenzijnopheteggen.

Gewasschade
Doorteeggen ingerst kanschade ontstaan aanhet
gewas;plantenkunnenwordengeraaktof losgetrokkendoordeegtanden,ofworden bedekt metgrond.
In een aantal proeven is nagegaan in welke mate
gerstplanten (negatief) beïnvloed worden door een
egbewerking op verschillende tijdstippen. Door voor
ennaheteggen plantentetellen opvastetelveldjes
kon onder andere vastgesteld worden welk percentage van de planten werd uitgeëgd, of door grond
werdbedekt. Intabel55 ishet percentage plantverlies weergegeven (waarbij ervan uit is gegaan dat
behalve uitgeëgde planten ook volledig met grond
bedekte planten als verloren konden worden beschouwd).
Het plantverlies door eggen bleek gemiddeld niet
meer dan 5% te bedragen, en slechts in een enkel
geval meer dan 10%te zijn. In een vroeg stadium
waren de planten gevoeliger voor bedekken met
grond dan in een later stadium; het uiteggen leek

Tabel54. Onkruidbestrijdingseffectvanverschillendesystemenincombinatiemetrijenafstandeninzomergerst.

OBS 93

OBS 94

PAGV95

gem.

64%
92%

79%

chemisch(13cm)

66%
64%
66%

100%

61%
93%

70%
72%
86%

chemisch(26cm)

26%

99%

93%

73%

eggen+schoffelen (26cm)

95%

-

72%

-

(10)

(3)

(6)

22%

18%

10%

eggen(13cm)
eggen(26cm)

onbehandeld(onkruidenperm2)

Isd(0,05) eenzijdig
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Tabel55. Plantverliesdooreggeninverschillendegewasstadia(uitgeëgdeplantenenvolledigmetgrondbedekteplanten).
tijdstipeggen
DC12 (twee-blad-stadium)

DC23 (midden uitstoeling)
DC31 (eerste-knoop-stadium)

KW92

KW93

KW94

KP 94

5%

23%

7%

2%

8%

(2+3)

(8+15)

(5+2)

(0+2)

(1+7)

5%

3%

"

""

""

(4+1)

(2+1)

""

"

""

9%

1%

(9+0)

(1+0)

minder afhankelijktezijnvanhettijdstip.Opeengeadviseerdbestandvan200-250plantenperm2zaldit
plantverliesweinigofgeengevolgenhebbenvoorde
korrelopbrengst.
De mate van plantverlies issterk afhankelijk vande
(juiste) instelling van de eg en de rijsnelheid; bij te
agressief eggenkanhetplantverlieshogerzijn,en de
opbrengst wel degelijk beïnvloed worden. Behalve
uiteggen van planten en bedekken met grond kan
dooreggenooknogbeschadigingvanplantenoptreden. Hiervan istijdensdeonderzoeksperiode echter,
uiterlijkalthans,nietsgebleken.
Verder wordt het gewas door trekker enegverschillende keren bereden waardoor rijspoorschade kan
ontstaan.Afhankelijkvandebreedtevandeegbetekent dit op een praktijkperceel één trekkerspoor
(twee wielsporen) op iedere 6tot 12 meter breedte.
Inde proeven is echter ieder nettoveldjevan2,5-3
meter breed met de trekker bereden (behalve de
proeven op het OBS-bedrijf, waar de netto veldjes
onbereden zijn gebleven), waardoor de eventuele
rijspoorschadeenkelemalengroterisgeweestdanin

OBS 93

de praktijk. Dit kan gevolgen hebben gehad voor de
opbrengst(tabel56en57).

Korrelopbrengsten brouwkwaliteit
Hoewelde netto-proefveldjes ineen aantal gevallen
relatief zwaar bereden zijn, is er op ROC Kollumerwaardingeenvandedrieproefjaren eensignificante
opbrengstdervingontstaandoorheteggen(tabel56).
In1992waserweleentendensdatdelateegbewerking de opbrengst enigszins negatief beïnvloedhad,
terwijl in 1994degemiddelde opbrengst vanalleegobjectenookietslagerwastenopzichtevanhetchemischeenhetonbehandeldeobject.
Op ROC 't Kompaswas er in 1994een negatief effect bij driemaal eggen. De opbrengstderving bedroegongeveer 750 kg per ha. Bij één of tweeegbewerkingenwasergeensignificant effectopdeopbrengst. In 1995heeft het eggen meer schade aan
deopbrengst gedaan.Deze namtoe met het aantal
egbewerkingenvan± 550kgperhabijeeneenmalige bewerking tot ± 1150kgper ha bij drie keereg-

Tabel56. Effectvantijdstipvaneggenopdekorrelopbrengst(intonperha, 16%vocht)vanzomergerst.
KW92

KW93

KW94

KP 94

KP 95

gem.

1xeggen(DC12)

7,95

9,46

6,50

4,76

7,98

7,33

1xeggen(DC23)

7,83

9,77

6,83

4,32

7,85

7,32

1xeggen(DC31)

7,50

9,51

6,56

4,54

7,75

7,17

2xeggen(DC23+

31)

7,44

9,65

6,81

4,51

7,50

7,18

3xeggen(DC12 4

23+31)

7,49

9,68

6,59

4,02

7,27

7,01

onbehandeld

7,72

9,57

6,94

4,78

8,43

7,49

chemisch

7,82

9,32

7,05

4,55

8,37

7,42

Isd(0,05)

0,18

0,64

0,49

0,72

0,53
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Tabel57. Effect vanverschillende onkruidbestrijdingssystemenincombinatie met rijenafstanden opde korrelopbrengstvanzomergerst.
OBS 93

OBS 94

PAGV95

gem.

eggen(13cm)

7,23

6,92

5,53

6,56

eggen (26cm)

7,09

7,28

5,29

6,55

chemisch(13cm)

7,19

7,22

5,55

6,65

chemisch(26cm)

6,93

7,09

5,42

6,48

eggen+schoffelen (26cm)

6,90

7,45

5,20

6,52

Isd(0,05)

0,41

0,64

0,30

gen. De belangrijkste oorzaak hiervan leken de rijsporen,diemeerdaninanderejarenschadeaanhet
gewas hebben gedaan. Hierbij moet wel bedacht
wordendatderijspoorschade indeproevenonevenredig zwaar drukt op de opbrengst. De netto-proefveldjes worden namelijk veel zwaarder bereden (1
rijspoor op3meter breedte)danineenpraktijksituatie (1 rijspoor op iedere 6 tot 12 meter, afhankelijk
vande breedtevandeeg).Ook hetwatagressiever
eggendangewoonlijk kaneenoorzaakvandeschadezijngeweest.
De gemiddelde schade in de proeven aan de opbrengstdoordrie keereggenwasindeproeven6%.
Ervan uitgaande dat deze schade vooral is toe te
schrijven aan rijspoorschade, betekent dit dat ineen
praktijksituatie met een eg van 9 meter rekening
moet worden gehouden met een opbrengstderving
van ± 2%.
Het schoffelen, als aanvullende bewerking op het
eggen,heeft geen nadelige gevolgen gehadvoorde
korrelopbrengst; ook het (negatieve) effect van het
verruimen vande rijenafstand iszeer beperktgebleven(tabel57).
In enkele proeven waarin het eggen van invloed is
geweest op het gewas en/of de opbrengst is na de
oogst ook dekorrelkwaliteit onderzocht. Alleen inde
proef op ROC 't Kompas in 1995,waar eensignificante opbrengstderving werd verkregen door meerdere keren eggen, was ook het volgerstpercentage
bij deze objecten lager (90%ten opzichte van94%
bij onbehandeld). Het eiwitgehalte werd niet beïnvloed. Inalle andere zeven proeven werdde korrelkwaliteit (duizendkorrelgewicht, volgerstpercentage,
eiwitgehalte)nietbeïnvloeddoorheteggen.

Conclusies
Eggenvóór opkomst kantwee gevolgenhebben.
Als op het moment van eggen reeds onkruidgekiemdis (of aan hetkiemen is), kan het eenverbetering geven van het bestrijdingseffeet. Wanneer echter nog weinig of geen onkruid gekiemd
is, kan dit gestimuleerd worden door de vóóropkomst-bewerking;het gevolg isdandat deonkruidontwikkelingjuisttoeneemt.Hetresultaatvan
het voor opkomst eggen hangt derhalve sterk af
van de (weers)omstandigheden voor en na het
eggen. Omdat moeilijk te voorspellen is wat de
gevolgen zullen zijn, is het resultaat van eenegbewerkingvooropkomstzeeronzeker.
Na opkomst zijn er goede mogelijkheden om de
onkruidbestrijding in zomergerst op een geheel
mechanische manier uitte voeren.Zomergerst is
echtervooralindeperiodetussenopkomsten het
twee-blad-stadium gevoelig voor eggen
(bedekken van planten met grond en uiteggen).
Metheteggendientdanookniettevroegbegonnenteworden.
Drie keer eggen, beginnend vanaf het twee- tot
drie-blad-stadium bestrijdt in veel gevallen meer
dan90%vanhet(zaad)onkruid,enkanheteffect
van een chemische bestrijding dicht benaderen.
Wortelonkruiden zijn echter zeer moeilijk te bestrijdenmeteeneg;hiervoorblijfthetgebruikvan
een(lagedosering)herbicidenoodzakelijk.
Het effect van een mechanische onkruidbestrijding kan nog verbeterd worden door behalve te
eggen ookte schoffelen (met name op kleigrond
waar de bestrijding door alleen eggen soms wat
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tegenvalt).Schoffelen brengtechter metzichmee
dat het gewas op een ruimere rijenafstand gezaaid moet worden; vanwege de beperkte werkbreedte en rijsnelheid vraagt schoffelen bovendien veeltijd. Ookdebeschikbaarheid vanschoffelapparatuur op bijvoorbeeld 25 cm kan eenbeperkingvormen.Hetonderzoekheeftaangegeven
dat de gevolgen van schoffelen bij zomergerst
(voor onder andere de opbrengst) zeer beperkt
zijn, en verruiming van de rijenafstand geen belemmering vormt voor het inpassen van het
schoffelen.
• Gemiddeld over de vier jaren onderzoek is de
schade aanhet gewasende opbrengst door het
eggen na opkomst, ondanks soms relatief zware
berijding,beperktofgeheelachterwegegebleven.
In éénjaar op dalgrond trad echter wel ernstige
schadeop.Dediepereinsporingopdezegrondin
dit jaar is hiervan vermoedelijk de oorzaak geweest.
• Een goede afstelling van de eg en de juiste rijsnelheidis,opiederegrondsoort,vanhetgrootste
belang om tot een goed resultaat te komen. De
basis van een succesvolle mechanische bestrijding is echter een vlakke en voldoende fijne
grondliggingnahetzaaien.

Samenvatting
In de periode van 19921/m1995 is door het PAGV
onderzoek uitgevoerdnaardeeffectenvaneggenen
schoffelen in zomergerst. De resultaten van heteggenvooropkomstwarenzeerwisselend:somswerd
een verbetering van de onkruidbestrijdinggeconstateerd, maar nog vaker ging er een onkruidstimulerende werking uit van de egbewerking. Na
opkomst kon met eggen een goede onkruidbestrijding verkregen worden, vooral wanneer meerdere
keren (tweetot drie keer) werd geëgd. Het plantverliesendeschadeaandeopbrengstdooreggenwas

90

gemiddeldnieterggroot.Opdalgrondtradenin1995
echter significante opbrengstdervingen op van 550
tot1150kgperhabijdriemaaleggen.Schoffelenkon
eengoedeaanvullingopheteggenvormen(mitsde
grond voldoende fijn lag). De noodzakelijke verruimingvanderijenafstand hadnauwelijks of geengevolgenvoordekorrelopbrengst.
Het onderzoek heeft aangegeven dat er technisch
gezien goede mogelijkheden zijn om de bestrijding
vanzaadonkruiden inzomergerstopeengeheelmechanische manier uit te voeren. (Een economische
analyse van mechanisch onkruidbestrijding iste vinden in PAGV-themaboekje nr. 15:Themadag DuurzameOnkruidbestrijding").

Summary
During the periodfrom 1992 to 1995, thePAGVcarried outresearch into theeffectsof harrowing and
hoeingwhengrowing springbarley. Theresults of
harrowingbefore emergencevariedgreatly: there
was sometimes animprovementintheweedcontrol,
butmore often than notthe harrowinghadtheeffect
ofstimulating weedgermination. Afteremergence of
thecrop,it provedpossibleto achieve satisfactory
weed control by harrowing, particularly when harrowingwascarried outseveral times(twoto threetimes). Onaverage theplant lossandyield damage
duetoharrowing was notverygreat. In 1995,however, on sandy peatsoil,significant yielddamage of
550 to 1150kg perhectare occurredwhen harrowing
was carried outthreetimes. Hoeing provedtobea
goodsupplement to harrowing(provided the soil was
sufficientlyfine). The necessary widening of the row
distancehad little or no effecton the grainyield.
The researchdemonstrated that from atechnical
pointofviewthereare satisfactorywaysofcontrolling
seed weedin springbarleyusingonly mechanical
methods. (An economicanalysisofmechanicalweed
control can befoundinPAGVspecial theme booklet
no. 15: 'Sustainable WeedControlThemeDay").

Voorjaarstoepassingdierlijke mestingranen
Springapplicationofcattleslurryincereals
Ing.R.D.Timmer,PAGV

Inleiding
Het overschot aan mest en de daarbij behorende
lage prijzen hebben ertoe geleid dat de akkerbouw
de laatste jaren steeds meer dierlijke mest is gaan
gebruiken.Maïs,aardappelenensuikerbietenkrijgen
zogoedkoopeendeelvandevereiste voedingsstoffen. Tot voor kort waren de mogelijkheden om drijfmest aan granen te geven zeer beperkt. Toediening
inhet najaar was praktisch vaak moeilijk uitvoerbaar
en teelttechnisch niet aan te bevelen,terwijl in het
voorjaar geen geschikte machines beschikbaar waren. De ontwikkeling van emissiearme toedieningstechnieken van drijfmest op grasland hebben hierin
echter verandering gebracht. Machines als zodebemester, sleufkoutermachine, sleepvoetenmachineen
sleepslangenmachine kunnen ook in het voorjaar in
granenwordengebruikt.
Drijfmest toedienen in het voorjaar betekent echter
over of door het gewas rijden, wat mogelijk schade
geeft aan de opbrengst. Daarbij zal het tijdstip van
toedieneneenrolspelen.
Doel van het onderzoek was derhalve na te gaan
welke machines bruikbaar zijn, hoeveel mest aan
granen kanwordengeven,wathetbestetijdstipvan
toediening is, en hoeveel gewasschade er ontstaat
doorhetuitrijdenvanmestin granen.

Proefopzet
Van 1993 t/m 1995 zijn op het PAGV in Lelystad
proeven aangelegd met wintertarwe en zomergerst
waarin op verschillende tijdstippen varkensdrijfmest
is toegediend. In 1993 werden in een oriënterende
proef hiervoor een zodebemester en eensleepslangenmachine gebruikt. Bij het vervolgonderzoek in
1994 en 1995 werd uitsluitend met eensleufkouter-

machinegewerkt.
Op bouwland mag maximaal 110 kg P205 per ha
wordengegeven.Bijgemiddelde analysecijfersbetekent dit een maximale gift van+ 65 ton runderdrijfmest,± 25 ton varkensdrijfmest of ± 15ton kippedrijfmest. De stikstofgift via de verschillende mestsoorten is hiermee beperkt tot respectievelijk 150,
110en 80 kg Nper ha. Voor wintertarwe is dit voldoendeomdeeersteofdetweedeN-giftvolledigvia
drijfmest te geven. Bij zomergerst kan hiermee de
volledigeN-behoefte gedektworden.DeeersteN-gift
aanwintertarwe wordt reedsinfebruari/maarttoegediend; het gebruik van een (zware) mestmachine is
danvaaknognietmogelijk. Daarom heeft denadruk
van het onderzoek gelegen op het toedienen van
drijfmest op hettijdstip vandetweede N-gift. Bijhet
vervangen van kunstmest door een vergelijkbare
hoeveelheid drijfmest is telkens gerekend met een
werkingscoëfficient van 60% van de N-totaal in de
mest(bijvoorbeeld:100kgNperha=25m3mestx6,
7kgN-totaalx0,6).
Door ook met de mestmachine door het gewas te
rijdenzonder mestaftegeven,envervolgens deNgift viakunstmest tegeven,konde schade door het
berijdenwordenbepaald.Kortvoordeoogstwerden
ook gewasmonsters genomen uitde rijsporen en uit
het onbereden gewas om een verdere analyse van
derijspoorschadetekunnenmaken.
De berijding in de proef (bereden oppervlakte: twee
bandenx60cmper2,5meternettoveld=48%)was
veel zwaarder dan in de praktijk (bereden oppervlakte: twee banden x 60 cm per 6 meter =20%).
Hiermee dient rekening gehouden teworden bijeen
beoordelingvanderesultaten.
Behalvedekorrelopbrengstwerdvanalleveldenook
de korrelkwaliteit bepaald (eiwitgehalte, duizendkorrelgewicht,hectolitergewicht,volgerstpercentage).
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deN-giftdoordrijfmestvervangen.Door het nietbeschikbaar zijn van de mestanalyse op het moment
vantoedienenisechterteweinigstikstofgegevenvia
de drijfmestgiften. Achteraf bleek de mest een lager
dan gemiddeld N-gehalte te bezitten. Bij de eerste
drijfmestgift iszodoendeslechts85 kgNgegevenin
plaatsvan 100kgN(objectenB2enB5),bijhetvervangen van de tweede N-gift door drijfmest slechts
40kgNinplaatsvan60kgN(object B3),enbijhet
vervangenvandetweedeenderdeN-giftslechts60
kg Ninplaatsvan 100kg Nper ha (B4en B5). Dit
heeftuiteraardderesultatenbeïnvloed(tabel58).
Een gift van 21 ton varkensmest op 21 april (B2)
heeft eenzelfde opbrengst gegeven als een N-gift
van 100kgNper ha (B1);ditondanksde lagereNgift en het berijden van het gewas. Ook de korrelkwaliteitwasnietsignificantverschillend.Hetvervangen van de tweede N-gift door drijfmest op 13 mei
leverdeeensignificantlagereopbrengst opvanruim
700kgperha.Dezeopbrengstdervingwasenerzijds
het gevolg van gewasbeschadiging (vooral in de
wielsporen),anderzijds door de lagere N-toediening.
Het vervangen van de tweede en derde N-gift (B4)
alsmede de eerste en tweede N-gift (B5) hebben
aanzienlijklagereopbrengstenopgeleverdalsgevolg

Resultaten
In 1993 werd een oriënterende proef uitgevoerd in
wintertarwe en zomergerst waarin het gebruik van
een zodebemester en een sleepslangenmachine
werden beproefd. De zodebemester deed goedbemestingswerk maar de schade aan het gewas,met
nameindewielsporen,wasaanzienlijk(±800kg per
ha; toediening DC 31). De sleepslangenmachine
daarentegen deed weinig schade aan het gewas,
maar hier was de mestafgifte een probleem. Deze
was moeilijk te sturen, en achteraf bleek er veel te
weinigmestte zijn gegeven.Desleepslangenmachine heeft verder als nadelen dat deze niet erkend is
alsemissiearm endemestdirectnatoepassing(met
eenonkruideg) ingewerktteworden.Bijhetvervolgonderzoek is met beide machines niet verder gegaan, maar is een zes meter brede sleufkoutermachinegebruikt.

Wintertarwe 1994
Bijdeproef in1994isdeeersteN-gift,detweedeNgift,alsmede enkelecombinatiesvantweedeender-

Tabel58. Korrelopbrengst (tonper ha, 16%vocht),duizendkorrelgewicht(DKG),hectolitergewicht (HLG) en eiwitgehaltevan wintertarwe
bijtoedieningvankunstmest(KAS)endrijfmest (DM),beideinkgNperha,inhetvoorjaar; Lelystad 1994.
21april

13 mei

2juni

korrel-

(DC23)

(DC32)

(DC49)

opbrengst

+

%-eiwit

KAS

+

40 KAS

10,18

48,7

73,9

11,4

+
+

40 KAS

10,05

48,8

74,2

11,1

+

100 KAS
60 DM
85 DM

+
+
+

+

0 DM*

+

100 KAS
85 DM

B5

85 DM

+

B6
B7
B8

60 KAS
60 KAS
60 KAS

+
+

B9

100 KAS

+
+

+

60
60
40
60
60

+
+

Isd (0,05)

:uitgeschakeldedrijfmestmachine/60kgNperhaviakunstmest.
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HLG

KAS
DM
DM
DM

B1
B2
B3
B4

100 KAS
100 KAS

DKG

40 KAS

9,46

49,0

73,8

10,2

--

8,89

49,1

73,4

9,7

8,56

50,2

73,4

-

40 KAS

10,03

49,3

74,2

11,0

40 KAS

9,16

49,9

73,1

-

8,72

50,0

73,0

9,8
9,6

40 KAS

9,89

47,8

73,4

-

0,51

0,9

0,6

1,0

van de te krappe drijfmestgiften. Dit kwam ook tot
uitingindelagereeiwitgehaltenvandezeobjecten.
Een andere bemestingsstrategie, waarbij de eerste
N-giftverlaagdwerdendetweedeverhoogd,leverde
bij het gebruik van kunstmest geen verschil op ten
opzichtevandegangbarebemestingswijze.Eenvergelijking met drijfmest kon echter niet worden gemaakt vanwege de lagere N-giften. Deeiwitgehalten
van deze objecten waren dienovereenkomstig laag.
Deschade aan het gewasdoor het berijden metde
sleufkoutermachineinhetstadiumvandetweedeNgift konworden vastgesteld opongeveer 300 kgper
ha(B9).

alsmedeop6meiwerdgetracht 15ton (60kgNper
ha)en25ton(100kgNperha)mesttegeven.Door
eentehogeafgiftevandemachinewerdopheteerstetijdstipopéénobjectteveelmestgegeven;opde
andere tijdstippen kwamen de werkelijke mestgiften
goedovereenmetde geplandehoeveelheden.
Het vervangen van de tweede N-gift door drijfmest
heeftafhankelijkvanhettijdstip300tot900kgperha
aan opbrengst gekost (tabel 59). Dit opbrengstverschil is ontstaan door enerzijds een verschil in bemestingtussenkunstmestendrijfmest,enanderzijds
doorrijspoorschadedoordesleufkoutermachine.Het
vervangen van de tweede en derde N-gift (B5) gaf
eengelijkeopbrengst alsobject B3waarbijalleende
tweedeN-giftwerdvervangen.Hetwasdusmogelijk
na een verhoogde mestgift in het eerste-knoopstadiumdederdeN-giftachterwegetelaten.
Bij een bemestingsstrategie waarbij de eerste N-gift
werd beperkt en de tweede N-gift werd verhoogd,
kostte het vervangen van de tweede N-gift door
drijfmest afhankelijk van het tijdstip 200 tot 1300 kg

Wintertarwe1995
Bijdeproef in 1995 heeft hetaccent gelegen ophet
vervangen van de tweede kunstmest N-gift door
drijfmest. Dit werd op drie verschillende tijdstippen
gedaan om een relatie te kunnen leggen tussen de
gewasschade en gewasstadium. Op 12 en 26 april

Tabel59. Korrelopbrengst (ton perha, 16%vocht),duizendkorrelgewicht (DKG),hectolitergewicht (HLG) en eiwitgehalte van wintertarwe
bijtoedieningvankunstmest (KAS) endrijfmest (DM),beide inkgNperha,inhetvoorjaar; Lelystad 1995.

B0
B1

23maart

12,26 april,6mei

1juni

korrel-

(DC23)

(DC25,31,32)

(DC55)

opbrengst

-

--

100 KAS

B2

100 KAS

B3
B4

100 KAS
100 KAS

B5

100 KAS
KAS

B6
B7
B8
B9

60
60
60
60

B10
B11
B12

60 KAS
60 KAS
60 KAS

KAS
KAS
KAS

+
+
+
+
+

70 DM (DC31)
70 DM (DC 32)
100 DM (DC31)

+
+
+
+

100
140
100
90

+
+
+

60 KAS(DC31)
60 DM (DC25)

KAS (DC 31)
DM (DC25)
DM (DC 31)
DM (DC 32)

0 DM (DC 25)*
0 DM(DC 31)*
0 DM (DC 32)*

DKG

HLG

%-eiwit

-

4,56

45,0

73,4

--

+
+
+
+

40 KAS

10,56

46,8

76,2

10,1

+
+
+
+
+
+
+
+

Isd(0,05)

40 KAS

10,27

50,6

76,6

--

40 KAS

9,85

47,9

75,6

10,1

40 KAS

9,64

47,5

75,4

--

--

9,78

47,0

74,2

9,9
10,6

40 KAS

10,40

46,5

75,3

40 KAS

10,24

50,4

76,9

-

40 KAS

9,50

49,4

75,4

10,1

40 KAS

9,10

46,5

74,6

-

40 KAS

10,66

48,2

76,2

10,0

40 KAS

9,87

46,1

74,5

10,4

40 KAS

9,45

45,8

73,8

10,8

0,26

1,5

0,9

0,9

; uitgeschakelde drijfmestmachine/100 kgNperhavia kunstmest.
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opbrengst per ha. Ook deze opbrengstderving had
verschillende oorzaken. Bij een vroege aanwending
vandrijfmest (12 april) werdgeen gewasschade gemeten. Hetdoorrijden op26aprilen6meiresulteerde in een opbrengstverlies van 500 respectievelijk
1000kgper ha. Vroegmesttoedienenverdiendedus
duidelijkdevoorkeur.Hetnegatieve bemestingseffect
vandrijfmest bedroeg (naaftrekvanderijspoorschade) op alle drie tijdstippen ongeveer 400 kg perha.
Zelfsbijdetehogemestafgifteophetvroegetijdstip
(B7) was er nog sprake van een te krappe Nvoorziening in vergelijking met het kunstmestobject
(B6). Tussen de eiwitgehalten van de verschillende
objectenwarengeensignificanteverschillen;allewarenerglaag.

Zomergerst1994
Bij de zomergerst is getracht de volledige N-gift via
drijfmest te geven. Dit werd op twee tijdstippen gedaan: voor het zaaien, of tijdens het begin van de
uitstoelingsfase.
Door het niet beschikbaar zijn van de mestanalyse
ophet momentvantoedienen is,evenals bijdewintertarwe, echter te weinig stikstof gegeven via de
drijfmestgiften.Achteraf bleekdemesteenlagerdan
gemiddeld N-gehalte te bezitten. Bij de eerste drijfmestgiftiszodoendeslechts35kgNinplaatsvan70
kg N gegeven (object B2), en bij de tweede keer
slechts 50 in plaatsvan70 kg Nper ha (objectB5).

Ditheeftuiteraardderesultatenbeïnvloed(tabel60).
Eengiftvan8,5tondrijfmest perhaop 21 april(B2)
heeft een significant lagere opbrengst opgeleverd
dan een N-gift van 70 kg N per ha (B1). Deze opbrengstdervingwasgeheeltoeteschrijvenaandete
lageN-giftviadedrijfmest;demogelijkeschadedoor
de machine aande structuur van de grondwasnamelijknihil(B3).
Hetlatergevenvanstikstof aandegerstleverdeeen
(niet significante) opbrengstderving op van 300 kg
per ha. (B1-B4). Een drijfmestgift van 17ton per ha
leverde een significant lagereopbrengst opvan750
kgper ha.Dezeopbrengstderving wasenerzijds het
gevolg van gewasbeschadiging (rijspoor-schade) en
werd anderzijds veroorzaakt door eenverschil inNtoediening. De rijspoorschade kon worden vastgesteldopongeveer200kgperha(B4-B6).Doordete
krappe N-gift via de mest is dus een opbrengstderving ontstaan van ± 550 kg per ha. De totale opbrengstderving door het toedienen van drijfmest in
hetgewastenopzichtevanhetgevenvankunstmest
voorhetzaaien,bedroegruimééntonperha.
Deeiwitgehalten vandegerstwaren bijzonder laag.
De drijfmestobjecten hadden een lager eiwitgehalte
dan de kunstmestobjecten, maar dit was ook een
gevolgvandetekrappebemesting.

Zomergerst 1995
Evenals in 1994 werd bij de proef in 1995 de mest

Tabel60. Korrelopbrengst (tonper ha, 16%vocht),duizendkorrelgewicht (DKG),volgerstpercentage (aandeel korrels >2,5 mm) en eiwitgehalte van zomergerst bij toediening van kunstmest (KAS) en drijfmest (DM), beide inkgNper ha inhet voorjaar; Lelystad
1994.
21april

13 mei

korrel-

(DC00)

(DC 21)

opbrengst

DKG

%-volgerst

%-eiwit

9.1
8,7

B1

70 KAS

6,84

51,4

95,1

B2

35 DM

5,92

53,1

95,8

B3
B4
B5
B6

6,76

51,3

95,6

-

70 KAS

6,53

53,0

95,6

50 DM

5,78

52,2

93,9

9,1
8,6

6,33

53,7

95,9

-

0,39

2,2

2,4

1,2

0 DM*

-

0 DM*

Isd(0,05)

* = uitgeschakelde drijfmestmachine/70 kgNperhavia kunstmest.
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zowel voor het zaaien als tijdens het begin van de
uitstoeling verstrekt. Dit keer lukte het wel goedom
degeplandehoeveelheden mestinwerkelijkheidook
aftegeven(tabel61).
Eengiftvanbijna20tonvarkensdrijfmestop 12april
heeft een iets hogere opbrengst gegeven invergelijking met een N-giftvan80kgNper ha (B1-B2).Er
wasgeennadeligeffect opdeopbrengstvanhetberijdenvandegrondvoorhetzaaien(B1-B3).
Hetlater gevenvanstikstof leverde,evenalsin1994,
eensignificante opbrengstderving opvan350kgper
ha (B1-B4). Het opbrengstverschil tussen een
kunstmestgift eneen drijfmestgift van 500 kg perha
wasbijnageheeltoeteschrijvenaanrijspoorschade.
Ditkonwordenvastgesteld aanhet objectwaarmet
dedrijfmestmachinedoorwerdgeredenzondermest
aftegeven(B6).Ditleverdeeenlagereopbrengstop
van 440 kg per ha. Evenals voor het zaaien waser
dus geen verschil in bemestingseffect tussen kunstmestendrijfmest.
De totale opbrengstderving door het toedienen van
drijfmest inhetgewastenopzichtevanhetverstrekkenvan kunstmest voor hetzaaien bedroeg in1995
850 kg per ha. Mesttoedienen vóór het zaaienverdientduidelijkdevoorkeur.
De eiwitgehalten van de gerst waren, evenals in
1994, laag. Later stikstof geven betekende een verhogingvanheteiwitgehalte met± 1%. Opbeidetijdstippenwaser geenduidelijk verschilineiwitgehalte
tussendekunstmest-endedrijfmestobjecten.

Samenvatting
Van 1993 t/m 1995 is op het PAGV-proefbedrijf in
Lelystad onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
vandrijfmesttoepassinginhetvoorjaar ingranen.Het
onderzoekheeftaangegevendatertechnischgezien
goede mogelijkheden zijn om inhet voorjaar zonder
schadelijke gevolgen drijfmest toe te passen, zowel
bij de teelt van wintertarwe als van zomergerst. Bij
wintertarwe dient dan een verlaagde eerste N-gift
(viakunstmest)voorhetschietenvanhetgewas(DC
30) aangevuldteworden met± 100kgNper havia
drijfmest; een eventuele derde N-gift volgt later via
kunstmest. Bij zomergerst dient de volledige N-gift
viadrijfmestvoorhetzaaientewordengegeven.Een
toedieninginhetgewasdoetteveelschade.
Het financiële voordeel van het vervangen van
kunstmestdoordrijfmest ingranen isechterbeperkt;
ookiserkansopgewasschade enopbrengstderving
aanwezig.Voor een graanteler is de toepassing van
drijfmest daarom alleen interessant wanneer hij de
mest (inclusief uitrijden) zonder enige kosten (en
liefstmetgeldtoe)ophetlandkankrijgen.

Summary
From 1993 to 1995 research wascarried outatthe
PAGVexperimentalfarm inLelystadintothepossibilitiesofusingcattleslurryin spring whengrowingce-

Tabel61. Korrelopbrengst (tonperha, 16%vocht),duizendkorrelgewicht(DKG),volgerstpercentage (aandeelkorrels>2,5mm)eneiwitgehalte van zomergerst bijtoediening van kunstmest (KAS) en drijfmest (DM),beide in kg N per ha in het voorjaar; Lelystad
1995.

B1
B2
B3
B4
B5
B6

12april

6 mei

korrel-

(DC 00)

(DC21)

opbrengst

DKG

%-volgerst

%-eiwit

80 KAS

7,76

46,5

90,0

10,0

80 DM

7,98

47,7

92,2

9,1

7,77

47,2

91,6

9,3

80 KAS

7,41

46,0

88,3

10,3

90 DM

6,91

47,1

86,7

10,5

6,97

48,0

88,9

10,8

0,20

1,9

3,8

0,5

0 DM*

---

0 DM*

Isd(0,05)
*=uitgeschakeldedrijfmestmachine/80kgNperhaviakunstmest.
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reals. The researchshowedthattechnicallyspeaking
there aregoodpossibilitiesofapplyingcattleslurryin
springwithoutharmfulconsequences, when growing
bothwinterwheatandspringbarley. Inwinterwheat,
a reducedfirstnitrogen application (using fertiliser)
beforethe cropshoots(DC30) shouldbe supplementedwith±100 kgNperhectare usingcattleslurry.This maybefollowedlaterifnecessarybya third
nitrogenapplication usingfertiliser. In spring barley
thefull nitrogen application shouldbe given before
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sowing using cattle slurry. Applying to thecrop causestoomuchdamage.
The financialadvantage ofreplacing fertiliserbycattleslurryincerealsislimitedhowever. Thereisalsoa
risk of cropdamage andyield reduction.Where a
cereal grower isconcerned, therefore, theuseofliquid manureis only interesting if he can get the
manure ontheland(including theuseofmachinery)
without anycost(andpreferably withadditional money).

Mechanische bestrijdingvanonkruideninwintertarwe
Mechanicalweedcontrolinwinterwheat
Dr. ir.A. Darwinkel, dr. ir.R.Y. vanderWeide, PAGV, ing.H.W.G. Floot, ROC Kollumerwaard
enA.H.J. Rops, ROC De Kandelaar

Inleiding

Opzeten uitvoering

Onkruiden kunnen aanzienlijke schade toebrengen
aan opbrengst en kwaliteit van oogstproducten. In
granen kunnenvrijwelalleonkruiden chemischgoed
worden bestreden en een bestrijding wordt vaak
vanuit bouwplanverband benaderd. Dit heeft ertoe
geleid,dat inde praktijk in granen niet of nauwelijks
onkruidenworden geduld endatten aanzienvande
onkruidbestrijdingweinigrisico'swordengenomen.
Sindsenkelejarenwordtgestreefdnaar eenvermindering van de inzet van bestrijdingsmiddelen (Meerjarenplan Gewasbescherming). Ook de sterk verlaagde graanprijzen hebben geleid tot een heroverwegingten aanzien vandeonkruidbestrijding. Sinds
destartvanhetonderzoek naargeïntegreerdeteeltstrategieën werd de mechanische onkruidbestrijding
gezien als mogelijkheid om het gebruik vanherbicidenterugtedringen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode 19931995 op ROC Kollumerwaard (KW) op zavelgrond
(35% afslibbaar)enindeperiode 1993-1994opROC
De Kandelaar (KL) op zware kleigrond (60%afslibbaar).Metuitzonderingvandestudie-objecten(zaaitijd en onkruidbestrijding) werden alle overige maatregelen volgens gangbare maatstaven uitgevoerd.
Dezaaitijdstippen indeherfstwerdeninsterkemate
beïnvloed door de weers- en bodem-omstandigheden. Een overzicht van de zaaitijden is vermeld in
onderstaandoverzicht.
De onkruidbestrijding bestond uit een aantal objecten, te weten onbehandeld, chemisch, mechanisch
eneencombinatievanchemischenmechanisch.De
chemische bestrijding bestond op ROC Kollumerwaard uiteenherfst- eneenvoorjaarsbespuiting; op
ROC De Kandelaar werd alleen een voorjaarsbespuiting uitgevoerd. In alle proeven bestond de mechanische bestrijding uit drie à vier keer eggen. In
een aantal proeven werd het tijdstip van eggen
(onder andere kammen) en de intensiteit ervan bestudeerd.Bijeengecombineerdebestrijdingwerdhet
herhaaldeggensteedsvoorafgegaan door een(laag
gedoseerde)chemischebestrijding.

Om de praktische vraagpunten aangaande zaaitijdstipenbestrijdingsresultaten inbeeldtekrijgen, werd
opkleigrondeenaantalproeveninwintertarweuitgevoerd.Doelvanditonderzoek isdeeffectenvaneen
mechanische onkruidbestrijding op de gewasopbrengst en de onkruidbezetting te kwantificeren en
de betekenis van hetzaaitijdstip daarop vast te stellen.
proeflocatie
1 ezaaitijd
2ezaaitijd
3°zaaitijd

1993
5/11

ROCKollumerwaard
1994
30/10
17/11
6/12

Heteggenwerd steeds onder gunstige omstandig-

1995
30/10
4/11
1/12

ROCDeKandelaar
1993
1994
2/11
5/11
18/12
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proeflocatie
1 e keereggen
2ekeereggen
3ekeereggen
4ekeereggen
'kammen'

ROCKollumerwaard
1994
13/4
20/4
10/5
- '

1993
10/3
24/3
15/4

3/5
--

Tijdens het groeiseizoen werd de bezetting van de
meest aanwezige onkruiden gevolgd en tijdens de
afrijping (stadium 75-85) vastgelegd in aantallen en
soms in biomassa. Het bestrijdingspercentage werd
per object berekenddoorhetaantalonkruidenterelateren aan het onbehandeld object. Bij de oogst
werddekorrelopbrengst bepaaldbij15%vocht.Voor
gedetailleerde gegevens van de proefuitvoering
wordt verwezen naar de proefveldverslagen van de
betrokkenROC's.
Devaststelling van de korrelopbrengst bij hetonbehandelde en het chemisch bestreden object geschiedde in veldjes zonder rijsporen. Bij het eggen
werd door de veldjes gereden. Het bereden oppervlak indezenetto-veldjes iscircatwee keerzogroot
als in een praktijkperceel. De opbrengsten zullen
daardoorwatlagerzijnuitgevalleninvergelijkingmet
hetonbehandeldec.q. chemischebestrijdingsobject.

Resultatenvanhetonderzoek
Doornatteomstandighedenkondeeerstezaaitijdin

Tabel62.

7/4
21/4
28/4

-2/6

9/6

heden uitgevoerd. De breedte van de wiedeg bedroeg zes meter. Afhankelijk van bodem- enweersomstandigheden werd heteggen uitgevoerd volgens
bovenstaandschema.

ROCDeKandelaar
1993
1994
11/3
29/4
22/3
13/5
15/4
20/5
28/4

1995

1/6

viervan devijfproevenpasrond 1novemberworden
gerealiseerd en kon maar indrie proeven indecemberwordengezaaid.Bovendienkonin1994en1995
pas in april voor de eerste keer worden geëgd. Dit
heeft het aantalproefresultaten beperkt en de interpretatieervanbemoeilijkt.

Onkruidbezetting
Inalleproevenkwamenredelijkeaantallenonkruiden
voor,variërendvan2tot 12perm2. Desamenstelling
vandeonkruidbezettingwasvanproeftotproefsterk
wisselend. Op ROC Kollumerwaard kwamen duist,
kleefkruidenmuurveelvoor,terwijlopROCDeKandelaar in 1993veel kleefkruidvoorkwam en in 1994
veel muur, perzikkruid en melkdistel. In een aantal
proeven kwamenkleefkruidenduist inhetonbehandeldeveldtotforseontwikkeling.

Onkruidbestrijding
Binnendegeïntegreerdeteeltstrategiewordt uitoogpunt van mechanische onkruidbestrijding de inzaai
van wintertarwe in het begin van november aanbevolen. In alle vijf proeven was deze zaaitijd aangebracht. Demate,waarindeonkruidenopditzaaitijdstipwerden bestreden,isvermeldintabel62.Naast
dechemische (A) enmechanische (B)wijze,zijnde

Onkruiddoding (in %) door een chemische bestrijding (A),eenmechanische bestrijding (B) en een combinatie (C) bij wintertarwe,gezaaidopvijfproefplaatsen indeeerstehelftvan november.

proeflocaties

KW93

KW94

KW95

KL93

KL94

A=chemisch

97
75
89

100
83

100
70

100

100

94

95

B=eggen
C=chemischeneggen

98

83

gemiddeld

78
94

gegevens vermeldvan het systeem (C),waarbijeggenwerdvoorafgegaan door een (laag gedoseerde)
herbicide.

Door het eggen te combineren met eenvroegtijdige
chemische bestrijding werden de onkruiden tot95%
bestreden. Alleen langs chemische weg waren de
onkruiden(vrijwel)volledigtebestrijden.

Bij een volledig chemisch uitgevoerde bestrijding
werden vrijwel alle onkruiden opgeruimd. Door uitsluitendteeggenwerdongeveer 80% vandeonkruidenverwijderd.Ditwaszowelhetgevalbijeenvroege start van het eggen (1993) als bij een late start
(1994 en 1995). Werden de onkruiden eerst
(chemisch) opgeruimdendaarnameermalengeëgd,
dan bleken ongeveer 95%van de onkruiden te zijn
bestreden.

Verlating van de zaai tot december had nauwelijks
invloedopdebestrijdingvanonkruiden(tabel64).Bij
beide zaaidata gaf het chemische object (A) een
volledige bestrijding en het object chemisch en eggen(C)eenbijnavolledigebestrijding.Bijeggenwaren deverschillen wat wisselend;inproef KL93was
bijinzaaiindecember debestrijdingwatbeter, inde
proevenKW94enKW95watminder.

Inslechts twee proeven kon het effect van hettijdig
zaaien(inoktober)enindrieproevenvanlaatzaaien
(in december) worden nagegaan. Tijdig zaaien had
eensterketoenamevandeonkruiddruktotgevolg.In
het voorjaar waren de onkruiden fors ontwikkeld en
konden door frequent eggen slechts voor ruim50%
worden bestreden (tabel 63);bij inzaai in november
wasditbijna80%.

Bijeenaantal proeven werdin een laatgewasstadium(GS33-39) metlangetandendoor hetgewasgegaan ('kammen'). Hoogopgroeiende onkruiden zoals
kleefkruid, maar ook grote pollen muur konden wordenlos-ofafgerukt.Metnamedoorhetafrukkenvan
plantendelen bleven kleine, gehavende planten achter,diebijdeoogstslechtsinbeperktematenogzadenproduceerden.

Tabel63. Onkruiddoding (in%)dooreenchemischebestrijding(A),eenmechanischebestrijding(B)eneencombinatie (C)inwintertarwebijinzaaiinoktoberennovember(tweeproeflocaties:KW94,KW95).
zaaiperiode

oktober

november

proefplaats

KW94

KW95

KW94

zaaidatum

30/10

10/10

17/11

100
57

99

100
83
94

•

gemiddeld
KW95

okto-

novem-

4/11

ber

ber

100
70
95

100
54
90

100
77
95

bestrijdingsobject:
A=chemisch
B=eggen
C =chemischeneggen

50
94

85

Tabel64. Onkruiddoding (in%)dooreenchemischebestrijding(A),eenmechanischebestrijding(B)eneencombinatie (C)inwintertarwebijinzaaiinnovemberendecember (drieproeflocaties:KL93.KW94,KW95).
zaaiperiode

december

november

gemiddeld

proefplaats

KL93

KW94

KW95

KL93

KW94

KW95

novem-

decem-

zaaidatum

2/11

17/11

4/11

16/12

1/12

8/12

ber

ber

100
80
99

100
83
94

100
70
95

100
92

100
69

100
78

100
76

100

93

99
67
92

96

95

bestrijdingsobject:
A=chemisch
B=eggen
C=chemischeneggen

99

Schade door eggen

de onkruiddruk varieerde dit van 0 tot ruim 9%. Bij
herhaaldeggenwassprakevaneenmeerdanevenredige berijding,waardoor eenzelfdeopbrengstwerd
behaald als in het onbehandelde object. Ook bij de
combinatie van een herbicide en eggen was dit het
geval, maar de hogere opbrengst in drie proeven
(KL93, KW93, KW95) werd teniet gedaan door de
lageopbrengst in proef KW94,nadat ditobjectwerd
'gekamd'.

Om de schade aan het tarwegewas te beperken,
werd het eggen uitgevoerd tussen het drie-bladstadium en het begin van stengeistrekking
(gewasstadium 13-30) onder gunstige bodemomstandigheden.Deplatgereden planten intrekkersporen kunnen zichdan nog redelijk herstellen.Schade
aan de overige planten,veroorzaakt door het drieà
vier keer eggen, werd in een sterk opbrengstcompenserend gewas als wintertarwe als te gering beschouwdomdeopbrengst tekunnen benadelen. Alleenwanneer zeer intensief werdgeëgd (KW93:vier
maaltweekeereggenoftweemaalvierkeereggen)
was duidelijke gewasschade door uitgerukte planten
zichtbaar.

Tenopzichtevandeinnovembergezaaidetarwekan
in twee proeven het effect van vroeger zaaien (in
oktober)enindrieproevenheteffectvanlaterzaaien
(december)wordenvergeleken.Deopbrengstenzijn
vermeldintabel66entabel67.
Volgens verwachting was er nauwelijks verschil in
opbrengstbijzaaiinoktoberofnovemberondergoedeomstandigheden.
Verlating van de inzaai tot december deed de opbrengst duidelijk verminderen (tabel 67). Tussen de
vierbestrijdingswijzenwarendeopbrengstverschillen
tussenbeidezaaiperiodenovereenkomstig.

Ook laat doorrijden om onkruiden eruit te kammen
gafmeerschadeinderijsporen.

Korrelopbrengsten
Debetekenis vandewijze vanonkruidbestrijding op
dekorrelopbrengst isvermeld intabel65.Zoalseerder vermeld zijndeopbrengsten vandegeëgdeobjectendoorhet relatief tehogeaandeelrijsporen(te)
laaguitgevallen.

Discussie
Binnende geïntegreerde teeltstrategie wordt aanbevolen wintertarwe wat later te zaaien, bijvoorbeeld
begin november. De onkruiden komen in de herfst
niet of nauwelijks tot ontwikkeling, maar pas in het
voorjaar; zekunnen danop mechanische wijze wor-

In de drie onderzoeksjaren werden hoge korrelopbrengsten bereikt. Door een chemische bestrijding
werd gemiddeld 5% meer geoogst. Afhankelijk van

Tabel65. Korrelopbrengsten (tonper ha) van wintertarwe bijvier wijzen van onkruidbestrijding bij inzaai inbegin november in drie onderzoeksjaren.
proefplaats

KL93

KW93

KL94

KW94

KW95

zaaidatum

2/11

5/11

5/11

17/11

4/11

gemiddeld
t/ha

relatief

bestrijdingsobject:

9.90

11.20

9.03

9.96

9.93

10.00

100

A=chemisch

10.50

11.80

9.04

10.19

10.89

10.48

B=eggen

10.10

11.20

9.09

9.68

9.92

10.00

105
100

C=chemischeneggen

10.10

11.50

--

9.36*

10.09

-

0 =onbehandeld

' Inclusiefkammen.
"Exclusiefkammen.

100

1007102"

Tabel66. Korrelopbrengsten (tonperha)vanwintertarwe bijdrie bestrijdingssystemenbijinzaaiinoktoberen innovember.
zaaiperiode

november

oktober

gemiddeld

proefplaats

KW94

KW95

KW94

KW95

okto-

novem-

zaaidatum

30/10

10/10

17/11

4/11

ber

ber

0 =onbehandeld

9.63

10.28

9.96

9.93

9.96

9.94

A=chemisch

9.88

11.33

10.19

10.89

10.61

10.54

B=eggen

9.57

10.25

9.68

9.92

9.91

9.80

C=chemischeneggen

9.64*

10.83

9.36*

10.09

10.24

9.73

bestrijdingsobjecten:

"Inclusief"kammen".
Tabel67. Korrelopbrengsten(tonperha)vanwintertarwe bijdriebestrijdingssystemen bijinzaaiinnovemberen december.
zaaiperiode

november

december

gemiddeld

proefplaats

KL93

KW 94

KW95

KL93

KW94

KW95

novem-

decem-

zaaidatum

2/11

17/11

4/11

16/12

1/12

8/12

ber

ber

O= onbehandeld

9.90

9.96

9.93

10.00

9.53

9.77

9.93

9.77

A=chemisch

10.50

10.19

10.89

10.30

9.49

10.40

10.53

10.06

B=eggen

10.10

9.68

9.92

9.90

9.26

9.36

9.90

9.51

chemischeneggen

10.10

9.36*

10.09

9.80

9.41*

9.57

9.85

9.59

* Inclusief"kammen".

denbestreden.Bijeenvroegtijdigezaai(bijvoorbeeld
half oktober) krijgen onkruiden de kans om zich tot
forse planten te ontwikkelen,die in hetvoorjaar mechanisch moeilijk te bestrijden zijn. In de praktijk
wordtterughoudendgereageerdoplaterzaaien, omdatdeomstandigheden waaronder gezaaidkanwordenvaak slechter zijn ende korrelopbrengst watlager is.
Bijinzaai inhet beginvannovember kondoormeermalente eggen gemiddeldbijna80%vandeonkruidenwordenbestreden (tabel62).Meteggenwerden
betere resultatenbereikt,wanneerditwerdvoorafgegaandoor een (laaggedoseerde) chemischebestrijding; daarbij werd ongeveer 95% van de onkruiden
bestreden. Dit resultaat bleef maar weinig achter bij
dechemischevariant.Doorteeggeninhetvlagbladstadium ('kammen') konveel biomassavanhoogopgroeiende onkruiden zoals kleefkruid wordenverwijderd,waardoor zaadvorminggrotendeelswerdvoorkomen.Welleiddehetdoorrijdentotenigegewas-en

opbrengstschade.
Na vroegtijdige zaai van wintertarwe in oktober
(KW94, KW95) kwamen meestal meer onkruiden tot
kieming. Inhetvoorjaar waren deonkruidenvaakte
fors ontwikkeld om door eggen afdoende te kunnen
worden bestreden. Dit effect werd nog versterkt,
doordat als gevolg van natte omstandigheden pas
laat met eggen kon worden begonnen.Slechts50%
van de onkruiden werd door eggen gedood (tabel
63), wat ruim20%lager isdan hetbestrijdingsresultaatnainzaaiinnovember.Verlatingvanhetzaaitijdstipnaardecember gafgeenverbeteringvanhetbestrijdingsresultaat (tabel64).
Door een chemische bestrijding werden vrijwel alle
onkruiden gedood en werd de korrelopbrengst met
gemiddeld 5%verhoogd (tabel 65). Een hogereopbrengst werd met name bereikt in proeven met een
zware onkruiddruk. Het opbrengstverschil na eggen
iswaarschijnlijkdooreenmeerdanevenredigeberijding van de proefveldjes veroorzaakt. Indien dege-
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vondenopbrengstderving van5%uitsluitendaanberijding wordttoegeschreven,danzou hetopbrengstverschil omgerekend op gangbare werkbreedtes
(spuitmachine24meter;eg6meter)opbijna2%zijn
uitgekomen.Indatgevalbedraagtdeopbrengstcompensatie voor het berijden van het gewastijdensde
uitstoelingsfase slechts 75%.Eenhogereopbrengstcompensatie betekent, dat ook een onvolledige onkruiddoding en/of plantbeschadiging door het eggen
totdeopbrengstdervinghebbenbijgedragen.
De effecten van de zaaitijd op de korrelopbrengst
warenvolgensverwachting.Meerdandezaaitijdzijn
de bodemomstandigheden bepalend voor de groei,
ontwikkeling en opbrengst van het gewas. In ditonderzoek bleek vroegtijdige zaai in oktober niet altijd
mogelijk,waardoor niet inalle proevenvoornovembergezaaidkonworden.Bijinzaaiinnovemberbleef
dekorrelopbrengstnauwelijksachter(tabel66),maar
bijinzaaiindecemberwasdeopbrengstdervingaanzienlijk.

Conclusies
Uit de resultaten van dit onderzoek kan worden afgeleid,dat:
1. door eggen het merendeelvandeonkruiden (50
tot90%)kanwordenbestreden;
2. na eenvoorafgaande (laag gedoseerde) herbicide, de onkruidbezetting met herhaald eggen op
eenlaagniveaukanwordengehouden;
3. onkruiden het beste door eggen kunnen worden
bestreden,wanneer wintertarwe inhet beginvan
novemberwordtgezaaid;
4. inzaai van wintertarwe in december deonkruidbestrijdende werkingvan eggen nietverbeterde,
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maarweldeopbrengstverminderde;
5. de korrelopbrengst door herhaald eggen in de
uitstoelingsfase enigszins (circa 2%) wordt geschaad,watvoornamelijkwordtveroorzaaktdoor
rijspoorschade.

Samenvatting
Ineendriejarigonderzoek (1993-95)optweelocaties
werd onderzoek uitgevoerd naar de bestrijding van
onkruidenopchemischeenmechanischewijze.Door
herhaald eggen kon het onkruid in wisselende mate
(50-90%)wordenbestreden.Debestemogelijkheden
werden bereikt door wintertarwe in te zaaien in het
beginvan november. Een goede beheersing vande
onkruiden werdverkregen door vóór het eggen een
(laaggedoseerde) herbicidetoetepassen.
Literatuur
Duurzame onkruidbestrijding. PAGV-themaboekje nr.15, 107p.
(1993).
Proefveldverslagen voor de klei-akkerbouw in Groningen en
Friesland (1993,1994en1995) enLandbouwkundig onderzoek in
FlevolandenNoord-Holland (1993en 1994).

Summary
In a three-year programme(1993-1995) research
wascarriedoutat twolocations into thecontrol of
weeds usingchemical and mechanicalmethods. The
best possibilitieswere achievedby sowing winter
wheatat the beginning of November. Good weed
control was obtainedbyapplyinga (low dose of)herbicidebeforeharrowing.

Maangaanbespuitingeninzomergerst
Foliarapplicationofmanganeseinspringbarley
Ing. H.W.G.Floot,ROCKollumerwaard

Inleiding
Mangaaniseensporenelementendusinkleinehoeveelheden nodig. Mangaan is een bestanddeel van
enzymenenspeelteenrolbijdeademhalingvande
planten en de vorming van bladgroen. Mangaangebrek veroorzaakt een verlaagde koolzuurassimilatie.
Een absoluut mangaangebrek inde grond komt zeldenvoor.Veelalkomtvoldoende mangaan indebodem voor, maar is niet altijd opneembaar voor het
gewas. Mangaangebrek kan op kalkrijke zavelgronden optreden, vaak onder droge bodemomstandigheden. Het mangaangebrek bij granen uit
zich soms reeds wanneer drie tot vier blaadjes zijn
ontwikkeld,maargewoonlijk ietslater. Inhetbeginis
deontwikkelingvan het gewaszeer weelderig.Kunnen de planten echter onvoldoende mangaanopnemen, dangaandebladerenslaphangeneneeniets
geletintvertonen. Hetgewasmaakt eenvoddigeindruk. Bijgerst komen later streepsgewijs kleinebruine vlekjes op de bladeren voor. Hiertegen kan een
bespuitinguitgevoerdwordenmetmangaansulfaatof
met mangaanchelaat. De middelen kunnen het best
worden toegediend op het moment dat de eerste
verschijnselenwaarneembaarzijn.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat deopbrengstderving bijsuikerbieten,die vaakwel gespoten wor-

den, gering is. Bijzomergerst is daaromtrent weinig
bekend. Om deze reden werd op ROC Kollumerwaardeenonderzoek opgezetomheteffectvaneen
herhaalde voorziening van mangaanchelaat na te
gaan.

Proefopzet
In een veldproef op ROC Kollumerwaard werd zomergerst één, twee of drie maal gespoten met vijf
liter mangaanchelaat (Mn-EDTA) per ha. Debespuitingen werden bij gunstige weersomstandigheden
uitgevoerdomgewasbeschadigingtevoorkomen.De
mangaan werd verspoten in 600 liter water. Verder
werdin1994en1995mangaanchelaatdirectaanhet
zaaizaad toegediend om zo eventueel mangaangebrek ineenvroegstadiumte bestrijden (object zaaizaadbehandeling).
In 1993 was tevens een object opgenomen met
Basfoliaren in1995metHerbalialgen-extract.
Deobjecten van onderzoek zijn intabel 68vermeld
en verdere gegevens aangaande de uitgevoerde
teeltmaatregelenintabel69.
Er werd uitgegaan van 120 kg zaaizaad per ha en
door een praktijkgerichte bestrijding van onkruid,
ziektenenplagenwerdeengunstigeafrijpingverkre-

Tabel68. Objectenvanonderzoek.
object

middel

stadium

1992

1993

1994

1995

A

mangaanchelaat 1x

F4

+

+

+

+

B

mangaanchelaat2x

F4 en F6

+

+

C
D
E
F

mangaanchelaat3x

F4en F6en F9

+
+

+

zaaizaadbehandeling

F0
F0,F4enF9

Basfoliar2x

F6 en F9

+

+
+
+

Herbali

0

onbehandeld

-

•
+

+
+

+

+

+

+
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Tabel69. Algemeneproefveldgegevens.

reg.nr.

KW 138

KW 169

KW212

KW 255

jaar

1992

1993

1994

1995

ras

Prisma

Prisma

Prisma

Prisma

zaaidatum

8april

9maart

19april

24maart

voorvrucht

suikerbiet

suikerbiet

pootaardappel

suikerbiet

pH-KCI

7.1

7.4

10.4

7.3
9.7

7.1

CaC03

10.4

9.7

humus

2.4

2.4

3.6

afslibbaar

155
14

21
91
22

36%

N-mineraal0-60cm

21
80
51

4.2
38

bemesting

40 N

73N

68 N

62kgN

1bespuiting

11juni

26april

25 mei

23 mei
31 mei

grondanalyse

mangaanred.

107mgMn/kg
16kgN

33kg P2O5

2bespuiting

17juni

10 mei

7juni

3bespuiting

-

24 mei

13juni

12juni

oogstdatum

5augustus

18augustus

5augustus

3augustus

Het effect vantoediening vanBASfoliar lijktovereen
tekomenmetdatvanmangaanchelaat.In 1995werdengeeneffectengemeten,zodatover Herbaligeen
uitspraakkanworden gedaan.
Tussendeobjectenkongeenverschilinduizendkorrelgewicht worden gemeten,ook niet indejarendat
mangaantoediening effect had op de opbrengst
(1993 en 1994). Ook wat de kwaliteit betreft kon
geeneffect wordengemeten.Dekwaliteitwasgoed.
Het volgerstpercentage was met ruim 90%goed en
dehoeveelheid doorval gering.Het eiwitgehalte was
metruim9%aandelagekant.

gen.
In alle jaren ontwikkelde het gewas zich gunstig en
werdenhogekorrelopbrengstenbereikt(tabel70).
Alleen in 1993koneenkleinkleurverschil alsgevolg
vandemangaanbespuitingwordengeconstateerd.In
1992 en 1995 werden geen verschillen in korrelopbrengstgevonden.In 1993gaf eenmangaanbespuitingeenduidelijkeenin1994eengeringeopbrengstverhoging. Een tweemalige bespuiting gat daarbij
eenbeterresultaatdaneeneenmaligebespuiting.
Toedieningvanmangaanaanhetzaaizaadgafgeen
verbeteringtezien.

Tabel70.

Opbrengstresultaten inkgperha(16%vocht) perjaarengemiddeldoverdejareninkgperhaenrelatief*

object

bespuiting

1992

1993

1994

1995

1992/1995

A
B
C
D
O

1xMn

7376

8871

7114

8123

7871

102

2xMn

7378

9228

7060

8208

7968

103

3xMn

7347

9278

6992

8135

7938

-

-

7116

7947

7376

8537

6762

8201

n.s

624

420

213

LSD

zaadbehandeling
onbehandeld

* Tenopzichtevanonbehandeldinvergelijkbarejaren.

104

relatief

103
(101)

7719

100

Conclusie
De bespuitingen met mangaanchelaat hebben in dit
onderzoek de opbrengst weinig en de kwaliteit niet
beïnvloed.Alleen in 1993werdeenbetrouwbareopbrengstverhoging verkregen bij twee en drie keer
spuitentenopzichtevanonbehandeld. Eenzaadbehandeling had geen effect. Een bespuiting kan incidenteel rendabel zijn, maar moet niet als gangbare
teeltmaatregelwordentoegepast.

slag voor de klei-akkerbouw in Groningen en Friesland. 1993,
p.103-104(1994);1994,p.99-100(1995);1995,p.94-95(1996).
Floot, H.W.G. Mangaangebrek bij suikerbieten. Proefveldverslag
voor de klei-akkerbouw in Groningen en Friesland 1991,p.130
(1992).

Geelen, PM.T.M. Onderzoek naar de invloed van mangaanbespuiting bij zomergerst op zandgrond, Onderzoeksresultaten van
deproefboerderijVredepeel. 1982,p.40-41(1983); 1983,p.42-43
(1984);1984,p.50-51(1985);1985,p.54(1986).

Samenvatting

Henkes,Ch.H.Mangaangebrek inakkerbouwgewassen. Bedrijfs-

OpdeROCKoliumerwaardwerdindejaren 1992tot
en met 1995 onderzoek verricht naar het effect van
mangaanbespuitingenbijzomergerst. Slechts inéén
van devierjaar zijn gewaseffecten te ziengeweest,
die hebben geleid tot een significante opbrengstverhoging.Ookanderewijzenvanmangaan-voorziening
haddengeeneffect.

Wander, J.G.N. Invloed van mangaansulfaat op wintertarwe.

Literatuur
Floot, H.W.G. Mangaanbespuitingen inzomergerst. Proefveldver-

ontwikkelingjaargang 11(1980) p.493-499.

Jaarboek 1986.PAGV-publicatienr.38,p.103-104.

Summary
Research wascarriedoutatKoliumerwaardRegional
Research Centre from1992 to 1995intotheeffectof
foliarapplication of manganese in springbarley. In
onlyone of the fouryears werecrop effects seen
whichresultedinasignificantincreaseinyield. Other
methodsofapplyingmanganesehadnoeffecteither.
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Bestrijdingvan blad-enaarziektenin wintertarwe
Control of leaf and ear disease in winter wheat
Ing. H.W.G. Floot, ROC Kollumerwaard/Ebelsheerd

Inleiding
In de tarweteelt is een bespuiting tegen afrijpingsziekten een gangbare teeltmaatregel. De bespuiting
is een preventieve teeltmaatregel, omdat debestrijdinggerichtisophettegengaanvanziekten,diemet
nametijdens de korrelvullingsfase de productie kunnenschaden.
Indelaatstejarenzijnnieuwemiddelenmeteenlangere werkingsduur op de markt verschenen. Omde
landbouwkundige waarde van de middelen vast te
kunnen stellen, werden de afgelopen jaren proeven
uitgevoerd, waarin de middelen werden vergeleken.
In de laatste jaren (1994 en 1995) werdtevens het
toedieningstijdstipbestudeerd.

Proefopzet
OpROCEbelsheerdissinds 1991onderzoekgestart
naar de werking van fungiciden ter bestrijding van
afrijpingsziekten. In 1991,1992 en in 1993 werden
de middelen,al dan niet al dan niet mettoevoegingen, vergeleken.
Intabel71 wordendeonderzochtemiddelenen com-

binaties van middelen vermeld. Niet alle middelen
werden alle jaren in het onderzoek betrokken.Toepassingendieslechtsinéénjaarwerdenuitgevoerd,
zijnbuitenbeschouwinggelaten.
Intabel72iseenoverzicht gegevenvandealgemeneproefveldgegevens.

Aanleg en uitvoering
De proeven werden aangelegd op zware zeeklei in
een graanrijk bouwplan. De inzaai vond veelal rond
half oktober plaats; alleen in 1994 kon pas half novemberwordengezaaid.Behalvedeteonderzoeken
ziektebestrijdingsobjecten werden alle teeltmaatregelenvolgenspraktijkmaatstavenuitgevoerd.
Afhankelijk van gewasontwikkeling en ziektedruk
werden de bestrijdingsobjecten omstreeks half juni
(rond de bloei) aangelegd. In 1994 en 1995 werd
daarnaast eenvroegebespuiting (inhetvlagbladstadium)uitgevoerd.
Inde proef werdde ontwikkeling vandeziektengevolgd.Bijdeoogstwerdenopbrengst enduizendkorrelgewichtvastgesteld.

Tabel71. Overzichtvandeobjecten,werkzamestoffenendoseringen.
object

werkzamestof

literperha

merknaam

A
B
C
D
E
F
G
0

propiconazool+prochoraz

0,5+0,75

Tilt+Sportak

tebuconazool/triadimenol

Matador

tebuconazool/„ +anilazin

1
1+2

epoxiconazole+fenpropimorf

1,5

OpusTeam

cyproconazool/prochloraz

1,25

SportakDelta

cyproconazool

0,8
1

Alto
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fenpropimorf+difenoconazool
onbehandeld

Matador+Dyrene

Septor

Tabel72. Algemene proefveldgegevens.
EH631

EH663

EH709

EH742

EH774

1991

1992

1993

1994

1995

ras

Obelisk

Obelisk

Florida

Ritmo

Florida

zaaidatum

11-10-90

16-10-91

8-10-92

18-11-93

18-10-94

voorvrucht

zomergerst

wintergerst

wintertarwe

suikerbiet

zomergerst

pH-KCI

7.1

7.1

7.4

7.4

7.1

CaC03

1.2
4.7
62%

1.5
3.9
61%

1.8
3.6
62%

1.2
3.9
59%

N-mineraal0-100cm

1.2
3.9
59%
77N

-

-

-

24 N

N-bemesting

65+60

80+60

127+40

110+60

130+60+20

oogst

24-8

29-7

21-8

25-8

7-8

grondanalyse

organischestof
afslibbaar

gespoten objecten iets lichter van kleur dan de nog
onbehandeldeobjecten.
In 1995washetonbespotenobjectzwaar door ziekten aangetast en had op 19 juli reeds alle groene
bladverloren.Tussen deoverige objecten warende
verschilleninaantastingbeperkt.

Resultaten
Intabel73zijndekorrelopbrengsten indevijf proefjarenvermeld.
In 1991en 1992wasdeziektedruk beperktvanomvang.
In 1993 bereikte meeldauw eindjuni een lichte aantasting.Septoriakwamdoor hetextreemdrogeweer
totbeginjulisporadischvoor.Delatereregenveroorzaakte weleen uitbreidingtot circa7%. Bruine roest
heeftzichlatersterkontwikkeldtotcirca13%.

Gemiddeldover dejaren hebben alle middelen een
significant hogere opbrengst gegeven ten opzichte
van onbehandeld.Tussen de middelen was er nauwelijkseensignificantverschil.
Tenaanzienvanhetduizendkorrelgewichtgavenalle
toegepaste bestrijdingen eenverhogingtezien.Tussende middelen konden echter geen duidelijke verschillenwordengeconstateerd.

In 1994waser eenlichte Septoria-aantasting enenkele gele roest-haarden.Op21 juni waren devroeg

Tabel73. Opbrengst inkgperhabij 16%vochtperjaar engemiddeldopspuittijdstip bijhetinaarkomen.
1991/1995
1991

1992

1993

1994

1995

kg/ha

relatief

7985

8931

10254

9396

8394

8992

-

-

10350

8879

9130

9075

107
108

9032

10401

9432

-

9270

OpusTeam

8266

9139

10458

9407

9401

9334

Sportak Delta

7990

9031

10392

9152

8914

9096

110
111
109

-

-

-

8978

8719

8877

(106)

9165

9122

9172

(110)

7225

8799

9514

8821

7799

8432

=100

124

134

129

206

146

330

Tilt+Sportak
Matador
Matador+Dyrene

Alto
Septor
onbehandeld
LSD=
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Tabel74. Opbrengst(kgperha)optweetijdstippenvanspuitenT1 vroegenT2bijhetinaarkomen.

Matador
Matador

T1
T2

EH742

EH774

1994

1995

1994/1995
kg/ha

relatief

111
108

9188

9269

9229

8879

9130

9005

9358

9451

9405

9407

9401

9404

113
113

9264

9159

9212

111

SportakDelta

T1
T2
T1
T2

9152

8914

9033

onbehandeld

-

8821

7799

8310

109
100

OpusTeam
OpusTeam
Sportak Delta

gemiddeldT1

9282

gemiddeldT2

9147

De effecten van eenvroege bespuiting (in het vlagbladstadium)zijnintabel74vermeld.
Bijdezeeenmaligeziektebestrijdinghadhetspuittijdstipweinig invloed opdeopbrengst, hoewelvroeger
spuiten wat beter naar voren kwam. Ook het duizendkorrelgewicht lietgeenverschillenzien.
Devergelijking vanspuittijdstippen kan natweejaar
nog geen duidelijke conclusie leveren,maar de tendens dat vroeger spuiten een betere opbrengst en
duizendkorrelgewichtgeeft,waswel aanwezig.

het onderzoek vooral gericht op de toevoeging aan
de middelen tegen aarbescherming, maar met de
komst van de nieuwe combinatiemiddelen heeft het
onderzoekzichindejaren 1994en 1995ookgericht
ophettijdstipvan bespuiten.
Denieuweremiddelen geveneenduidelijkeverbetering van de ziektebestrijding; door de betere korrelvulling gaat de opbrengst omhoog. Vroeger spuiten
gafeenietsbetereopbrengst.
Literatuur

Conclusie

Floot H.W.G.Proefveldverslag voor de klei-akkerbouw inGroningen en Friesland. 1991, p. 85-86 (1992); 1992, p. 81-82 (1993);

Gemiddeld over de vijf onderzoeksjaren gaf bestrijding van afrijpingsziekten significant hogere opbrengsten.
Doordeinzetvanfungicidenwerddeopbrengstmet
8 tot 20%verhoogd. Deopbrengststijging werdverkregen door een betere korrelvulling, gezien dehogereduizendkorrelgewichten.Metnamedenieuwere
middelen (Matador, Opus Team en Sportak Delta)
kwamengoednaarvoren.
Spuiten in een vroeg stadium tendeerde naar een
wathogereopbrengst.

Samenvatting
Op ROC Ebelsheerd is in de jaren 1991 t/m 1995
onderzoekverrichtnaardeeffectiviteit van fungiciden
tegenblad-enaarziekten inwintertarwe.In1991 was
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1993, p.95-96(1994);1994,p. 119-120(1995);1995,p. 110-111
(1996).

Summary
Research was earnedout at Ebelsheerd Regional
Research Centre from 1991 to 1995 intothe effectiveness offungicides against leafandeardisease in
winterwheat. In 1991 theresearch largely focused
onadding supplements totheearprotection chemicals, but wiè)the adventof the new combination
treatments, researchintheyears1994 and1995 was
alsofocusedon the timingoftheapplication.
The newer treatments showa clearimprovement in
disease control. The yieldincreases due tothebetter
grain-filling. Earlysprayingledtoaslightincrease in
yield.

Bestrijding gerstevergelingsvirus in wintertarwe
Controlofbarleyyellow dwarfvirusinwinterwheat
Ing. R.D.Timmer,PAGV

Inleiding
Na een afwezigheid van enkelejaren heeft het gerstevergelingsvirus (Engels: Barley Yellow Dwarf Virus) in het voorjaar van 1995 weer van zich doen
spreken. Met name inhetZuid-westen van het land
werden halverwege april, als eerste achter dijken,
bomenrijen en bedrijfsgebouwen, pleksgewijze aantastingen in een groot aantal percelen wintertarwe
geconstateerd. Oorzaak van de aantasting was de
extreem warme herfst van 1994,waardoor de bladluizen zich op veel graanpercelen konden vestigen
en sterk uitbreiden, endaarna de zachte winter die
zemogelijkhedengafom ophetgewasteoverleven.
Hoeweldesymptomenvanhet gerstevergelingsvirus
pasinhetvoorjaarzichtbaarworden,vindtdeinfectie
in wintertarwe al in het najaar plaats. Aan het eind
vandezomer ontstaat er bijdegraanbladluizen een
gevleugelde generatie die op zoek gaat naar de
winterwaardomte pareneneieren aftezetten.Een
klein deel hiervan zoekt echter niet de winterwaard
op, maar vestigt zich op grassen, graanopslagplanten, en ook op opkomende wintergraangewassen.
Vooral bij vroeggezaaide gewassen kan dit gebeuren. Bijeen zaaidatum na half oktober (endaarmee
eenopkomstdatum innovember)zullen normaalgesproken slechts weinig bladluizen op het gewasterechtkomen; rond eind oktober houden de bladluisvluchten gewoonlijk op. In een warm najaar echter
(zoals in 1994) kunnendevluchtendoorgaantotver
in november en ontsnappen alleen de zeer laat gezaaide percelen nog aan de bladluizen. Enkele van
de bladluizen kunnen drager zijn van het gerstevergelingsvirusenhetgewasbesmetten(primaireinfectie). Door ongevleugelde nakomelingen die op de
graanplanten worden afgezet, wordt vervolgens het
virusgedurendedeherfstenwinter vanuitdeprimaire infecties verspreid.Door de relatief lagetempera-

turen zijn de bladluizen in deze periode echter beperkt actief en verloopt de verspreiding zeer langzaam. Pas vanaf maart, wanneer de gemiddelde
temperatuur weer iets hoger wordt en de bladluizen
actiever worden,kan uitbreidingvandepopulatie en
de virusaantasting heel snel gaan. Wanneer in de
winter echter een periode van matige tot strenge
vorst optreedt, vriezen de bladluizen dood en is de
schade door het virus heel beperkt. In de meeste
jaren zijn onze winters koud genoeg om geen problemen met het gerstevergelingsvirus te hebben.De
aantasting door het virus kenmerkt zich door een
pleksgewijzegeelverkieuringdiezichalseenolievlek
over het gewasverspreidt. Later inhet seizoen gaat
degeelverkieuringoverineenpaarsrodeverkleuring.
Vanuit het buitenland is bekend dat de schade aan
de opbrengst wel enkele tonnen per ha kan bedragen. In Nederland is nog niet eerder vastgesteld in
welke mate het gerstevergelingsvirus de opbrengst
vangranenbenadeelt.

Proefopzet
Tijdenseerderdoor het PAGVuitgevoerdonderzoek
isnietduidelijk gewordenofdooreenbestrijdingvan
bladluizen in het vroege voorjaar virusschade kan
wordentegengegaan.Daaromwerdditvoorjaar,toen
hetviruszichindepraktijk manifesteerde, insamenwerking met ROCWestmaas ineen perceel wintertarwe te Numansdorp (ras Vivant, zaaidatum 15oktober)eenproefaangelegd.Optweetijdstippenwerd
een bladluisbestrijding met 0,25 liter Decis per ha
uitgevoerd en werd het effect hiervan op de virusaantastingendeopbrengstnagegaan.
De eerste bespuiting (24 april) werd uitgevoerd kort
nadat de symptomen in het gewas zichtbaar waren
geworden. Eentweede bespuitingwerd tweeweken
later uitgevoerd (11 mei). Bij het in aar komen werd
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gelijktijdig met de afrijpingsziektenbestrijding een
bladluisbestrijding (0,25 kg Pirimor per ha) over de
geheleproefuitgevoerdomernstigezuigschadedoor
debladluizentevoorkomen.

meigafgeenverdereverbetering.

Resultaten

Uit de proef is duidelijk geworden dat door een bestrijding van bladluizen in het voorjaar schade door
hetgerstevergelingsvirusaangewasenopbrengstbij
wintertarwevooreengrootdeelkanwordenvoorkomen. De bespuiting dient echter zo vroeg mogelijk
uitgevoerdteworden;wanneer gewachtwordttotde
eerste symptomen zichtbaar worden (zoals in de
proef)isreedsschadeopgetreden.
Infectieenverspreidingvanhetvirusdoor bladluizen
in herfst enwinter zal gezien de lage temperaturen
traagverlopenenweinigschadeopleveren.Meteen
bestrijding kandaarom beter dewinter wordenafgewacht; wanneer een (korte) periode van matige tot
strenge vorst optreedt, vriezen de bladluizen dood,
enheeftmengeenproblemenmeermethetvirus.Is
dewinterechterzachtdandientmenbeginmaarthet
gewaste controleren op bladluizen. Dezezullen het
eerst gevondenworden opbeschutte plekken,zoals
achter bomenrijen, dijkjes en bedrijfsgebouwen.
Wanneer bladluizen worden aangetroffen, dient zo
snel mogelijk een bestrijding te worden uitgevoerd.
Hierbijdient een middel gebruikt te worden dat een
goedewerkingheeftbijrelatief lageretemperaturen.

Halverwege april bevonden zich grote aantallenvogelkersluizen (Rhopalosiphum padi)en grotegraanluizen(Sitobionavenae) inhetwintertarwegewas.Op
vrijwel alle planten waren meerdere ongevleugelde
bladluizentevinden.Ookkwamengevleugeldebladluizen in het gewas voor. De virusaantasting was
reeds goed zichtbaar en liet een vlammerige geelverkleuringvan het gewaszien. Nade bespuitingen
waren inde behandelde velden vrijwel geenbladluizenmeertevinden;deonbehandeldeveldenbleven
zwaar bezet met bladluizen.Gedurende het seizoen
werd duidelijk dat beide bespuitingen een duidelijk
minder sterke vergeling van het gewas tot gevolg
hadden, maar dat de bespoten velden bij lange na
nietvrijvanvirusaantastingwaren.
Hoewel het virus op het moment van bespuiting
reedsgrote delenvanhet perceel hadaangetast leverdeeenbladluisbestrijdingeenmeeropbrengstvan
tweetonperhaop(tabel75).Doorlatertereageren
op de virusaantasting (bespuiting 11 mei) was de
meeropbrengst veel minder groot. De bladluizen
haddenindetussenliggendeperiodehetvirusverder
verspreid.Tochleverdedezelatebespuitingnogeen
meeropbrengst van één ton per ha op. Eénbespuiting (vroeg) bleek voldoende voor het maximale resultaat. Een tweede, toegevoegde bespuiting op 11

Discussie

Samenvatting
In 1995 zijn in een wintertarweperceel te Numansdorpbladluizeninhetvoorjaar bestredenomernstige

Tabel75. Effectvan bladluisbestrijdingter beperkingvandeschadedoor hetgerstevergelingsvirus op de opbrengst (intonper ha; 16%
vocht)vanwintertarwe;Numansdorp,1995.

tijdstip

opbrengst

onbehandeld

7,58

24april

9,64

11 mei

8,53

24aprilen11mei

9,41

Isd(0,05)

0,39
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schade door het gerstevergelingsvirus (BYDV) te
voorkomen.Ophet momentvandevroegstebestrijding(24april)warengroteaantallenbladluizeninhet
gewas aanwezig en vertoonde het gewas reeds
symptomenvanhetgerstevergelingsvirus.Bestrijding
van de bladluizen leverde een meeropbrengst van
ongeveertweeton per haop.Eentweewekenlater
uitgevoerde bestrijding gaf nog een meeropbrengst
van éénton per ha. Eénvroege bestrijding wasvoldoende; een tweede aanvullende bestrijding gaf
geenverbetering.
Het advies is om pas na half oktober wintertarwe te
zaaien om zodoende primaire infecties door bladluizen te ontlopen. Verder dient het gewas na een
zachte winter in maart gecontroleerd te worden op
bladluizen.Wanneerbladluizenwordenaangetroffen,
dient zo spoedig mogelijk een bestrijding uitgevoerd
teworden.

Summary
In 1995, aphids in a winter wheat cropin Numansdorpwere controlledinthespring topreventserious
damage bybarleyyellow dwarfvirus (BYDV). Atthe
timeof theearliest treatment (24April),large numbersofaphidswerepresentinthecropwhichalready
showedsignsofbarleyyellowdwarfvirus. Controlof
theaphids resultedinayieldincrease ofapproximatelytwotonsperhectare. Atreatmentcarriedouttwo
weekslaterledtoanincrease inyieldofonetonper
hectare. Oneearlytreatmentwassufficient;asecond
additionaltreatmentledtonofurtherimprovement.
It is recommended to sow winterwheataftermid
October toastoavoidprimary infections by aphids.
Inaddition, folllowing a mildwinter, thecrop should
be examined in Marchfor aphids. If aphids areindeedfound, treatmentshouldbegiven asquicklyas
possible.
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Opbrengstenkwaliteitvanbaktarwerassen
Yieldandqualityofwinterwheatvarieties
ing. H.W.G. Floot,ROCKollumerwaard/Ebelsheerd

Inleiding
WilmeninNederlandkwaliteitswintertarwetelen,dan
biedt de Beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassendekeuze uit eenbeperkt aantal rassen.Dezerassen(Hereward,HerzogenToronto)beschikken
over een redelijke kwaliteit, maar blijven nog achter
bij Duitse A9-rassen, die door de maalindustrie gewaardeerd worden. Bij buitenlandse rassen is vaak
een grotere keuze voorhanden. Vaak zijn dezerassen wel in Nederland in beproeving geweest, maar
bleken ze geen verbetering voor ons rassenassortimentte zijnvanwege ziektegevoeligheid,wintervastheidoftegeringeopbrengst.Vooralbijkwaliteitsrijke
rassen bleef de opbrengst in het verleden duidelijk
achter.
Inde Duitse rassenlijst worden rassen naar kwaliteit
alsvolgtverdeeld:
klasseE:
elitetarwe
klasseA:
kwaliteitstarwe
klasseB:
broodtarwe
klasseC: voertarwe
klasseK:
biscuittarwe
OpROCEbelsheerdwerddeafgelopenjarenonderzoek uitgevoerd met overwegend buitenlandse baktarwerassen, om zicht te krijgen op opbrengst en
kwaliteit van deze rassen bij de teelt op de zware
Dollard-klei.

Aanlegen uitvoering
Het onderzoek werd uitgevoerd in vier jaren (1992
t/m 1995); in alle proeven waren de rassen Rektor,
Bussard, Hereward en Florida aanwezig. Daarnaast
werden meerdere rassentwee of drie keer beproefd
(zietabel77). Bijdeuitzaaiwerden400zadenperm2
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gezaaid.Intabel76zijnenkeleteelt- enperceelsgegevens vermeld. Gewasbeschermingsmaatregelen,
zoals groeiregulatie en bestrijding van onkruiden,
ziekten en plagen werden volgens gangbare teeltnormen uitgevoerd.
Tijdensdeontwikkelingvanhetgewaswerdenwaarnemingen uitgevoerd aangaande uitwintering, ziekten, plagenenlegering.
Devaststelling van de bakkwaliteit werd in 1992 en
1993 uitgevoerd door Koopmans Meelfabrieken in
Leeuwarden.Daarbijwerdennaasteiwitgehaltenook
het valgetal,de sedimentatiewaarde, het broodvolumeendedeegeigenschappenbepaald.

Resultaten
Zaaitijd en groei-omstandigheden varieerden nogal
tussendejaren,zodatdeontwikkelingvanhetgewas
uiteen liepwattot uitingkwamingroteverschillen in
oogstdatum. Ook tussen de rassen kwamen forse
verschillen voor; vroege rassen als Frühprobst en
Soissons rijpten duidelijk eerder dan late rassen als
Herewarden Ritmo.
In 1992 hadden de rassen Zentos, Astron en Bussardeenietsdunnerestand.Uitwinteringtradalleen
opin1994bijdeFranserassen (SoissonsenFlorin)
en heeft opbrengstverlies gegeven. Verschillen in
legerings- en ziektengevoeligheid tussen de rassen
konden door adequateteeltmaatregelenvrijwel wordenvoorkomen.Inallejarenwerdeengezondeafrijping bereikt, wat resulteerde in hoge opbrengsten.
Alleen 1994 bleef wat achter door een te lage aardichtheid.

Korrelopbrengst
In tabel 77 zijn de korrelopbrengsten vermeld.Ten
opzichte van de B-rassen (Ritmo en Florida) bleven

Tabel76. Algemeneproefveldgegevens.

EH648

EH681

EH717

1992

1993

1994

1995

zaaidatum

28-10-91

31-12-92

19-10-93

26-10-94

vooivrucht

suikerbiet

wintertarwe

wintertarwe

suikerbiet

pH-KCI

7.4

7.1

7.4

CaCOa

1.5

0.8

1.5

7.2
1.4

humus

4.3

4.6

3.9

4.0

afslibbaar

61%

67%

61%

62%

N-mineraal0-100cm

58

50

36

27

N-bemesting

80+60

100+27+40

100+70+40

120+60+27

oogstdatum

3-8

30-8

15-8

10-8

EH752

grondanalyse

Tabel77. Kwaliteitenzaadopbrengstinrelatievecijfersperjaaren gemiddeldoverdeproefjaren.

kwaliteit

1992

1993

1994

1995

Rektor

E

95

105

101

100

Bussard

E
E
A

93

98
91

98

94

96
96

106

93
96

ras

Zerrtos
Hereward
Euris
Soissons
Sperber
Herzog
Florin
Toronto
Tristan
Pepital
Fruhprobst
Astron
Ritmo
Florida

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B

100=..kg/ha

107

98

1992/1995

95
103

99
99
99

-

101

-

-
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103

95
88

99

106

-

93

99

110

105

107

-

107
105

109

102

81

-

107

110

107

101

-

105

99
106
100

101
104

100

-

-

100

109

108

105
112

114

88
99
106

121

108

9880

9650

7640

9710

-

deA-rassengemiddeld7%achter,deE-rassen10%.
Rassen als Soissons en Florin hebben in potentie
een goede opbrengst, maar door de geringere wintervastheid trad in 1994 een duidelijk opbrengstverliesop.

97
105
102

96

tot 47.9 (Florin). Jaarinvloeden hebben een grote
invloed;zowarendeduizendkorrelgewichten in1994
gemiddeld47,6enin 1995en 1992gemiddeld43.3.
Voor goede baktarwe is een valgetal gewenst van
minstens 220, een eiwitgehalte van 12,5% en een
sedimentatierwaardevan35.

Duizendkoirelgewicht
Korrelkwaliteit
Het duizendkorrelgewicht is rasgebonden. De gewichten liepengemiddelduiteenvan42.7(Soissons)

Tarwe van goede kwaliteit wordt gekenmerkt door
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hoge waarden voor eiwitgehalte, valgetal,sedimentatiewaardeenbroodvolume.
In 1992 en 1993 werd de bakkwaliteit vastgesteld.
Vande rassendieinbeidejarenzijngeteeld,zijnde
gemiddeldekwaliteitsgegevensvermeldintabel78.
Het valgetaliseenmaatvoorschot.Cijfersdielager
zijndan 180,zijnongewenstvoordebroodbereiding.
In1992wasergeenschot;in 1993waserbijenkele
rassen sprake van een lichte mate van schot en
kwamenrasverschillenvoor.
Rektor, Hereward en Florin bleken schotgevoeliger
dan de andere rassen. De Zelenywaarde was in
1992 duidelijk lager dan in 1993. De rasverschillen
kwamen inbeidejarenopovereenkomsitgewijzetot
uiting. Het eiwitgehalte was laag, wat mede veroorzaakt is door de hoge korrelopbrengsten in beide
jaren. HetFranserasSoissonsenRitmoblevenduidelijkachterineiwitgehalte.
Het broodvolume was in beide jaren gunstig. Naast
rasverschillen is ook het teeltjaar van invloed. In
1992warendebroodvolumeswathogerdanin1993.
Voor de kwaliteit zijn ook andere gegevens van belang, zoals de deegeigenschappen en de bakaard.
Vooral goede baktarwes scoren voor deze eigenschappenhoog.

tarwe met goede bakkwaliteit geoogst kan worden.
Naast een juiste rassenkeuze zal, gezien de lage
eiwitgehaltes, de stikstofbemesting aanpassing verdienen.Dekorrelopbrengstnambijrassenmetbetere bakkwaliteit duidelijk af; in dit onderzoek liep het
opbrengstverliesoptotboven10%.
Franse rassen bleken weinig winterhard en zijn
dientengevolgenietoogstzeker.

Samenvatting
OpdeROCEbelsheerdisindejaren 1992t/m1995
onderzoek verricht naar de opbrengst en kwaliteit
van kwaliteitstarwerassen. De tarwe werd op een
voor de praktijk gangbare manier geteeld.Vooral in
1994 is uitwintering opgetreden voornamelijk bij de
Franserassen.
Deopbrengstenliepenuiteenvangemiddeld8500kg
perhavoorelitetarwetot 10tonper havoorvoertarwe.
Met de buitenlandse kwaliteitsrassen is een goede
bakkwaliteit te oogsten, maar het kost wel 10%opbrengst.
Literatuur

Discussie
Uit dit onderzoek is gebleken, dat in het Oldambt

Floot,H.W.G. Proefveldverslagvoorde klei-akkerbouw inGroningen en Friesland. 1992,p.4041 (1993); 1993,p.40-41 (1994);
1994,p.38-40(1995);1995, p.34-35(1996).

Tabel78. Kwaliteitsgegevensvanwintertarwerassen,alsgemiddeldeoverdeteeltjaren 1992en 1993.
ras
Rektor
Bussard
Sperber
Soissons
Hereward
Herzog
Florin
Frühprobst
Astron
Ritmo
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kwaliteitsklasse

sedimentatiewaarde

eiwitgehalte

E
E
A
A
A

255

54

12,0

310
270
280
260

52
42
44

12,2

4500

11,3

4600

10,9

4600

40

11,3

4700

A
A

270
260
295
325
320

35
35
58
52
36

11,6

4250

11,4

4550

12,3

4500

A
A
B

valgetal

broodvolume
4800

12,0

4400

10,6

4300

Summary

French varieties.
Yields variedfromanaverageof8500kgperhectare
Researchwas carried out from 1992to 1995at
forselected seedto 10tons per hectare for forage
Ebelsheerd Regional Research Centre intotheyield
wheat.
andqualityofhigh qualitywheatvarieties. The wheat
Agoodbaking qualitycanbeharvested withthe fowas grownaccording tonormalfarming practice. In
reignquality varieties, butat thecostof 10% ofthe
1994inparticular, winterkillingoccurredmainlyinthe
yield.
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Rassenvergelijking zomer- enwintertarwe 'Zeeuwse
Vlegel'
Varietycomparisonspringand winterwheat'Zeeuwse Vlegel'
Ing. M.Tramper, ROC Rusthoeve

Sinds 1990 is in Zeeland het Zeeuwse Vlegel-brood
verkrijgbaar. Het brood wordt gemaakt van in Zeeland geteelde tarwe die volgens bepaalde regels is
geteeld. Bij deze teelt wordt voor de bemesting uitsluitend gebruik gemaakt van dierlijke organische
mest; het gebruik van kunstmest is niettoegestaan.
Na opkomst van het gewas mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast; wel mager
voor opkomst van het gewas een bodemherbicide
worden gebruikt ter bestrijding van het onkruid. Er
wordt gebruik gemaaktvan(buitenlandse) kwaliteitsrassen. Om de gebruikswaarde vandeze rassen bij
degenoemdeteeltwijzevasttestellen,wordtjaarlijks
rassenonderzoekuitgevoerd.

derzoek over rassenvergelijking bij zomer- en wintertarwe. De cijfers zijn gemiddelden over de jaren
1991 tot en met 1994 voor de zomertarwe en over
1992 tot en met 1995 voor de wintertarwe. De zomertarwewerdin 1995wegensvraatschade nietgeoogst. Een aantal rassen is vier jaar beproefd, een
aantaltweejaar.Cijfersvaneenjarigebeproevingzijn
nietinditoverzichtopgenomen.Inallejarenwerdhet
onderzoek uitgevoerd opde locatie ROC Rusthoeve
teColijnsplaat.
De hier weergegeven resultaten beperken zich tot
een aantal kwantitatief gemeten grootheden,diezijn
samengebracht in de tabellen 79 en 80. Voor een
meer uitvoerige beschrijving van de afzonderlijke
proeven wordt verwezen naar de uitgaven
'Resultaten van het landbouwkundig onderzoek in
Zuidwest-Nederland'vandebetreffendejaren.

Resultaten

Evaluatie

Inleiding

Ditverslaggeeft eenkortesamenvattingvanheton-

Voordebijzondereteeltwijze,diegebondenisaande

Tabel79. Overzicht van een aantal raseigenschappen bij zomertarwe geteeld volgens Zeeuwse Vlegel-methode. Gemiddelden over de
jaren 1991totenmet 1994,Inverhoudingsgetallen.
opbrengst

duizendkorrelgewicht

percentageeiwit

Zeleny

valgetal

4jaar
Arcade

93 a

120 a

108 a

102 a

108 a

Sunnan

99 a

87 b

100 b

103 a

100 ab

2jaar
Baldus

105 a

94 c

94 b

101 a

100 ab

Echo

103 a

100 c

98 b

95 a

92 b

100=..

67,9

42,0

(resp.kg/are,g,%,-,-)

Eenverschillende letterbetekenteensignificantverschil.
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12,6

44

320

Tabel80. Overzicht van een aantal raseigenschappen bij wintertarwe geteeld volgens Zeeuwse Vlegel-methode. Gemiddelden over de
jaren 1992totenmet1995,inverhoudingsgetallen.
opbrengst

duizendkorrelgewicht

percentageeiwit

Zeleny

valgetal

4jaar
Florin
Franco
Renan

100 a
97 a
94 a

109 b
93 ac
112 b

98 a
98 a
105 a

85 b
104 ab
114 a

102 ab

94 a
109 b

2jaar
Genesis

105 a

89 c

97 a

91 ab

106 ab

Hereward

106 a
99 a

98 a
104 a

95 ab
111 a

95 a

Ramses

100 a
98 a

100=..

77,0

46,8

11,0

37

94 a

309

(resp.kg/are,g,%,-,-,)

Eenverschillende letterbetekenteensignificantverschil.

teelt van Zeeuwse Vlegel-tarwe heeft het rassenonderzoekveelpraktischeinformatieopgeleverd.Naast
kwantitatieve informatie betreffende opbrengst en
kwaliteitskenmerken van bekende rassen wordt ook
informatieverzameldvan'nieuwe'rassendievoorde
specifieke teeltmethode geschikt zijn. Dit geldt ondermeerten aanzienvanstrostevigheid enziektegevoeligheid.
Deproeven hebbenookeendemonstratievefunctie;
ditmaaktderassenkeuzevoordebetreffendeakkerbouwersgemakkelijker.
Deomvangvan het areaalZeeuwse Vlegel-tarwe is
echter nogdermate klein dat besloten is hetonderzoek uitsluitendvoorttezetten metadditionelefinanciering.

Summary
This varietyresearchproducedagreatdealofpracticalinformation concerning the specialmethodofcultivatingZeeuwse Vlegel wheat. Inaddition to quantitativeinformation concerning the yield andquality
characteristics ofwell-known varieties, information is
also beinggatheredconcerning 'new' varieties which
aresuitable forthisspecificmethodofgrowing. This
appliesforexample tostrawstrenghtandsusceptibilityto disease. The experiments also have a demonstrative function: thismakes it easier for the farmer
concernedtoselectvarieties.
Thesize of the ZeeuwseVlegelwheatplot is so
small, however, thatithasbeen decided thatthe researchshouldonlybe continued withadditional financialresources.

117

Invloedvaneggenbijeengeïntegreerde teeltvan meerdere wintertarwerassen
Effectofharrowingonintegratedcultivationofwinterwheat
Ing. H.W.G. Floot,ROC Kollumerwaard

Inleiding
De geïntegreerde teelt van gewassen staat sterk in
debelangstelling.Dezeteeltwijzeiseropgerichteenzelfde rendement te behalen bij een beperking van
de inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Ter beperking van herbiciden wordt eggen als alternatief gezien. De schade die daarbij aan hettarwegewas optreedt, zal samen kunnen hangen met de

groeiwijze,dievanrastotraskanverschillen.
Daarom werd onderzoek uitgevoerd naar het effect
vaneggenbijeenaantaltarwerassen.Devraagwas
ofallerasseneggenevengoedverdragen.

Proefopzeten uitvoering
Het onderzoek werd uitgevoerd in dejaren 1994en
1995 op ROC Kollumerwaard. Deobjecten vanonderzoek zijn in tabel 81 vermeld en de algemene
proefveldgegevens intabel82.

Tabel 81. Objectenvan onderzoek.
teeltsystemen

rassen

1

=

gangbaar(ga)

2

=

geïntegreerd(gi)

A

=

Ritmo

B

=

Vivant

C

=

Estica

D

=

Eiffel

E

=

Rialto

Tabel82. Algemene proefveldgegevens.

1994

1995

pH-KCI

7.5

CaC03
afslibbaar

7.0
3.7
38%

7.3
9.7
2.9
29%

grondanalyse:

humus
N-mineraal0-100cm

44kg N

22kgN

stikstofbemesting

100 + 50 N

120+ 55 + 40N

groeiregulatie

1,5 CCC

1CCC

ziektebestrijding

17juni1,5 OpusT

31mei0,61 OpusT

oogstdatum

23augustus

6juni0,91 OpusT
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17augustus

De inzaai vond beide jaren begin november plaats
met 375 zaden per m2. De voorvrucht was suikerbietenenderijenafstandwas12,5cm. Indegangbareteeltwijze werddeonkruidbestrijding chemischen
indegeïntegreerdeteeltwijze uitsluitendmechanisch
uitgevoerd. De bemesting en de ziektebestrijding
werdenvoorbeideteeltwijzengelijkgehouden.
In 1994isvijf maalgeëgdop 13,20,en29aprilalsmedeop10en30mei.Hetgangbareobject isop10
meigespotenmet30gramAlly+0,8literStarane.Bij
Rialtotradaanzienlijke uitwinteringop.
In 1995isdeonkruidbestrijding ophetgangbareobjectop 11 november uitgevoerddoor 1 liter IPflow+
2literJavalintespuiten.
Bij de geïntegreerde teelt is drie maal geëgd op 7,
21,28april.
Op21 aprilwasdetarwecirca 15cm, hetonkruidbestand bestond voornamelijk uit muur en kleine kamille.

Resultaten

varieerde tussen de rassen van 0tot 4%.Alleen bij
Vivant was er een significant verschil in opbrengst.
Rialto is hier in verband met uitwintering buiten beschouwinggelaten.
Ook ten aanzien van de korrelvulling kon geen duidelijke invloed van de teeltwijze worden geconstateerd.
In1994bleekbijdegangbareteeltwijze hetduizendkorrelgewichtwathoger;in1995wasditechterbijde
geïntegreerdeteeltwijzehetgeval.

Gewas- en onkruidontwikkeling
Heteggen bleek nauwelijks invloedte hebben opde
aardichtheid.Welkwam eenduidelijk verschil inonkruidbezettingvoor(tabel84). Wareninhetgangbare
systeemvrijwel alle onkruiden opgeruimd,in hetgeintegreerdesysteemkwameenmatige bezettingvan
muur, kamille, kleefkruid, vergeet-mij-niet en perzikkruidvoor.Dezeonkruidbezettingheeftechterniettot
opbrengstverliesgeleid.

Conclusies

Opbrengst
Bijde oogst isde opbrengst bepaald (tabel 83).Het
effect van eggen op de opbrengst was beperkt en

-

Bij een mechanische onkruidbestrijding (eggen)
kaneenaanzienlijk deelvandeonkruidbezetting

Tabel83. Opbrengstinkgperhaperjaarengemiddeldover 1994en 1995+relatief*.

ras

KW205

KW249

1994

1995

kg/ha

relatief

ga

10341

10965

10653

100

11004

10571

99

Vivant

gi
ga

10138
9359

10610

9985

100

gi
ga

9073

10091

9582

96

Estica

9020

9770

9395

100

gi
ga

8864

9781

9323

100

Eiffel

8573

9366

8970

100

gi
ga

8373

9094

8734

97

7944

9083

8514

100

gi

6509

9117

7813

92

173

308

325

Ritmo

Rialto

LSDmethode

methode

1994/1995

'Gangbaar=100.
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Tabel84. Aantalonkruidenper10m2.
onkruidenper 10m2

methode

ras

12juni1995
Ritmo

0,0
5,6

Vivant

Estica

ga

1,0

gi

4,8

ga

0,0
2,5
0,4

Eiffel

2,5
Rialto

gemiddeld

ga

0,0

gi

4,2

ga

0,3

gi

3,9
1,8

LSDmethode

-

wordenopgeruimd,zeker als gelet wordtoponkruidsoort en onkruidgrootte.Toch blijven er beduidendmeeronkruidenachter dannaeenchemische bestrijding. Ditkaninvolggewassen problemen geven.
De schade van eggen aan het tarwegewas is
gering entussen rassen konden geengroteverschillenwordengeconstateerd.

den niet alle onkruiden worden opgeruimd,wat met
herbicidenwelnagenoegwerdbereikt.
Literatuur
Floot,H.W.G.Proefveldverslag voor de klei-akkerbouw inGroningenenFriesland.1994,p.101-103(1995);1995,p.96-99(1996).

Summary

Samenvatting
Op ROC Kollumerwaard werd in de jaren 1994 en
1995 onderzoek verricht naar het effect van eggen
als onkruidbestrijdingsmethode op eenvijftal wintertarwerassen.
Deopbrengstwerdnietofnauwelijksbeïnvloedbijde
onderzochte rassen. Door herhaaldelijk eggen kon-
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Research was carried outin 1994 and 1995 at KollumerwaardRegionalResearch Centreinto the effect
of harrowing as a methodof weedcontrolonfive
winterwheatvarieties.
There was littleorno effectonyieldin the varieties
used in these experiments.Repeated harrowing
failedtoclearall theweeds, whereas thisis infact
virtuallyachievedbythe use ofherbicides.

VoorjaarstoedieningvanvarkensdrijfmestinZeeuwse
vlegel-wintertarwe
Springapplicationofliquidpigmanurefor'ZeeuwseVlegel'winterwheat
Ing.M.Tramper,ROCRusthoeve

Inleiding

Uitvoeringvan hetonderzoek

BijdeteeltvanwintertarwevoorhetZeeuwseVlegelbrood wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest.
Naastdezeafwijkende bemestingsmethode wordtde
teelt gekenmerkt door een afwijkende rassenkeuze
en het niet toepassen van gewasbeschermingsmiddelen naopkomstvanhetgewas.Welwordtgebruik
gemaakt van ontsmet zaaizaad en mag er een bodemherbicide worden gespoten voor opkomst van
hetgewas.
Omindestikstofbehoeftevanhetgewastevoorzien,
wordt dierlijke organische mest gebruikt. De meest
toegepastemestsoortisvarkensdrijfmest.
Inhet vroege voorjaar is de grond veelal nogte nat
om te berijden met (zware) mesttoedieningsmachines. Debemestingwordtdaarom indemeestejaren
pas gegeven in de tweede helft van april.Vanwege
grote gewasschade is het met de huidige machines
niet mogelijk een late overbemesting te geven. In
Zeeuwse Vlegel-tarwe wordt de volledige behoefte
aanstikstofdaarominéénkeertoegediend.

In1993,1994en1995zijnveldproeven uitgevoerdin
Zeeland. In 1993 lag het onderzoek in ZeeuwsVlaanderen, in 1994 en 1995 in Zuid-Beveland. In
1993 was het onderzoek uitsluitend gericht op toediening van varkensdrijfmest, dus zonder aanvullende bemesting met kunstmest. Er werden twee verschillende machines ingezet, een zodebemester en
eensleufkouter, ieder mettweedoseringenvarkensdrijfmest. In 1994 en 1995 zijn naast objecten met
uitsluitend varkensdrijfmest ook objecten aangelegd
metcombinaties vankunstmest envarkensdrijfmest,
of met uitsluitend kunstmest, om de bemestende
waardevanvarkensdrijfmest nategaan.Deobjecten
met uitsluitendkunstmest zijn opgesplitst inbereden
en onbereden objecten om de schade van berijding
vast te kunnen stellen. Bij het berijden ging het
werktuig door de grond zonder mest toe te dienen.
Deproevenin 1994en 1995zijn uitgevoerdmeteen
sleufkoutermachine. Inalle proevenwerddebemestingsapparatuur getrokkendooreendriewieligeTerra
Gatorvoorzienvanbrede lagedruk-banden. Deberedenbreedte is3.15meterbijeenwerkbreedtevan
6.30meter.

De methode van toediening kan schade toebrengen
aan het gewas als gevolg van berijden. Onzeker is
ook de N-werkingvan dedrijfmest; deze zal anders
zijndandievankunstmest.Ditkangevolgenhebben
voor zowel de opbrengst als de kwaliteit van het
oogstproduct. Inditverslagworden eerst deresultaten vermeld van onderzoek, waarbijde bemestende
waarde van drijfmest wordt vergeleken met kunstmest. Nadien worden mogelijkheden van hetuitsluitendbemestenmetvarkensdrijfmestvermeld.

Alle proeven werden aangelegd als gewarde blokkenproeven invier herhalingen. In alle proeven zijn
deopbrengst,hetaaraantalenheteiwitgehaltevastgesteld, in 1994en 1995 bovendien de eiwitkwaliteit
(door middel van de Zeleny-sedimentatietest). In
1993en1995ishetgehalteaanN-mineraaldirectna
deoogstbepaald.
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bruineroest.Indeproeftradopvrijwelalleobjecten
legering op met uitzondering van het niet bereden
kunstmestobject.

Resultaten
Gewas

Effectenvan berijding
In 1993 is de proef onder matige omstandigheden
gezaaid (ras Franco). Na de winter stonden er 120
planten per m2. Naarmate er meer stikstof wastoegediend, was de aantasting door meeldauw groter.
De matevan aantasting was echter niet groot Eris
geenlegeringopgetredenenhetgewasrijptegezond
af. De varkensdrijfmest is uitgereden op 26 april
(stadiumDC31)ondergoedeomstandigheden.
In 1994is eengroterezaaizaadhoeveelheid gebruikt
omeventueleplantuitvaldooreggentecompenseren
(ras Florin).Nadewinterstondener270plantenper
m2.Deproefwerdzwaaraangetastdoorbruineroest
en licht aangetast door septoria. Er trad geen legeringop.Devarkensdrijfmest isuitgeredenop23april
(stadiumDC28-29)onder goede(droge)omstandigheden.
In 1995 stond het gewas na de winter mooi egaal
(ras Ramses). Vanwege de weersomstandigheden
kon pas op 26 april (stadium DC 31-32) drijfmest
worden uitgereden. Het relatief hoge gewas werd
door berijding flink plat gereden. De visuele schade
was minder groot bij de objecten, die geen vroege
kunstmest-N hadden gekregen en het gewas daardoor korter was. De sporen van de mesttoedieningsmachine bleven in alle objecten tot aan de
oogst duidelijk zichtbaar. Het gewas werd licht tot
matigaangetastdoorseptoriaenlichtaangetastdoor

In1994en1995zijntelkenstweeobjectenopgelijke
wijze met kunstmest bemest. In één van deze objecten werd op het moment vantoedieningvan de
varkensdrijfmest met de machine door het gewas
geredenwaarbij de sleufkouter door de grond ging
zondermesttoetedienen.
In 1994 ontstond slechts een geringe (niet significante) opbrengstderving als gevolgvan het berijden
(tabel85).Erisin1994bemestopeentijdstipdatde
tarwenognietverontwikkeldwas(tijdensdeuitstoeling). De omstandigheden waren ook erg goed
(droog). In 1995 ontstond er wel significante opbrengstderving. De omstandigheden waren minder
goed dan in 1994. Het gewas was op het moment
vanberijden reedsaanhetstrekken. Ditheeftgeleid
toteenopbrengstdervingvan± 500kgperha.

Invloedvanvarkensdrijfmest op opbrengst
en kwaliteit
In 1994 en 1995 zijn objecten met varkensdrijfmest
vergelekenmetobjectenmetkunstmest.Hierbijisde
hoogtevandeN-giftzoveelmogelijkgelijkgehouden.
In beide jaren is een systeem toegepast waarbij de
eerste ende derde N-giftwerd gegeven in de vorm
vankunstmest.DetweedeN-giftwas, alnaargelang

Tabel85. Invloedvanberijdenopaaraantalenopbrengst.
aaraantal

opbrengst

object

jaar

(aren/m2)

kg/are

wel berijden

1994

98,5

1994

80,3

100,0

wel berijden

1995

nietberijden

1995

509
567
585
578

79,2

nietberijden

1994:opbrengst inkg/are:Fprob<0,001; LSD(a=0,05)=6,4.
1994:aaraantal:Fprob=0,002;LSD(a=0,05)=69,0.
1995:opbrengst inkg/are:Fprob<0,001; LSD(a=0,05)=3,8.
1995:aaraantal:Fprob<0,001;LSD(a=0,05)=67,6.
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relatief

69,2

93,0

74,4

100,0

het object, varkensdrijfmest of kunstmest. De werkingscoëfficientvandestikstof indevarkensdrijfmest
is echter een niet exact inte schatten parameter. In
ditonderzoek isersteedsvanuitgegaandatdewerkingscoëfficient 55-60%vanN-totaalbedraagt.
In beide jaren ontstond er een opbrengstderving bij
het gebruik van varkensdrijfmest ten opzichte van
kunstmest (tabel 86). In 1995 resulteerde dit ook in
een lager eiwitgehalte. De eiwitkwaliteit was vrijwel
gelijk. In 1994 bedroeg de tweede N-gift slechts 40
kg N per ha (eerste gift: 100-bodem-N), dit was te
weinig om goed te kunnen worden verdeeld metde
bemestingsapparatuur. In 1995 is daarom de eerste
N-gift verlaagd tot 60-bodem-N en de tweede N-gift
verhoogdtot 100 kg Nper ha. Op basis vanwegingenachteraf isgeblekendathetobjectmetvarkensdrijfmest geen 100kgNperhaheefttoegediendgekregen,maarslechts80kgNper ha.Degrotereopbrengstderving in 1995 kan hiermee voor een deel
verklaard worden. Hoewel beide jaren werden gekenmerkt door droge en warme zomers, werd een
duidelijkeindrukverkregendatdewerkingscoëfficient
(55-60%van N-totaal) te hoogwerd ingeschat.Wellicht komt de stikstof uit de organische mest minder
snel vrij waardoor een gewas als wintertarwe, dat
relatief vroeg het veld ruimt, hiervan onvoldoende
kan opnemen.
Volgens het huidige bemestingsadvies bedraagt de
hoogte van detweede N-giftgemiddeld60 kg Nper
ha. De huidige bemestingsapparatuur is echter niet
altijd geschikt voor het op de juiste wijze toedienen
van dergelijk kleine hoeveelheden (60 kg N per ha
komt ongeveer overeen met 12-15 m3 per ha varkensdrijfmest). Beneden 15m3per hakandeverde-

ling van bepaalde machines te wensen over laten.
Om mestaanwending interessanter te maken, kan
daaromdetweedeN-giftwordenverhoogd,zodater
meer organische mest kan worden toegediend.Om
dit te realiseren, dient de eerste N-gift te worden
verlaagd. Eenandere mogelijkheid ommeerorganische mest te kunnen toedienen, is het combineren
vandetweede enderde N-gift. Debeproefdeobjecten in 1994 en 1995 zijn vermeld in het schema
(gifteninkgNperha).
Hetverlagen respectievelijk verhogen van de eerste
en tweede N-gift heeft bij uitsluitend gebruik van
kunstmestgeensignificante invloedophetaaraantal
ofdeopbrengstgehad(tabel87;objectC,D).Bijhet
gebruikvan varkensdrijfmestwas hetaaraantalende
opbrengst significant lager ten opzichte van kunstmest. Wel dient hierbij in acht te worden genomen
dat er in 1995watte weinig drijfmest istoegediend.
Het achterwege laten van de derde N-gift gaf geen
significante verlaging vandeopbrengst. Heteiwitgehaltebleef echter ver achter. Deeiwitkwaliteit wasin
alleobjectengoed.

Mogelijkheden van uitsluitend gebruik van
drijfmest
Indienvoordebemestingvanwintertarwe uitsluitend
gebruik wordt gemaakt van drijfmest, zoals bij de
Zeeuwse Vlegel, zijn de bemestingsmogelijkheden
beperkt. Vanwege het risico van schade door berijdingende gemiddelde weersomstandigheden inhet
voorjaar, is het veelalslechts éénmaal mogelijk een
N-gifttoetedienen.DehoogtevandeN-giftzaldan
veelal gelijk zijn aan de wettelijk vastgestelde maxi-

Tabel86. Invloed van mestsoortopaaraantal, opbrengst en eiwitgehalte.
aaraantal

eiwitgehalte

opbrengst

object

jaar

(aren/m2)

kg/are

kunstmest

1994

80,3

100,0

10,8

varkensdrijfmest

1994

76,8

95,6

11,0

kunstmest

1995

76,9

100,0

13,0

varkensdrijfmest

1995

567
469
545
443

67,6

87,9

12,3

relatief

(%)

LSD's zietabel85.
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Schema
eerstegift

tweedegift

derdegift

1994

A
B

100 -N-mineraal(kas)

40 (vdm)

30 (kas)

100 -N-mineraal(kas)

70 (vdm)

0 (kas)

1995

C
D
E
F

100 -N-mineraal(kas)

60 (kas)

40 (kas)

60 -N-mineraal(kas)

100 (kas)

40 (kas)

60 -N-mineraal(kas)

80 (vdm)"'

40 (kas)

80 -N-mineraal(kas)

100 (vdm)-2

0 (kas)

(vdm=varkensdrijfmest)
(kas=kalkammonsalpeter)
-i

gepland 100vdm

' 2gepland 120vdm

Tabel87. Invloedvansysteemvanbemestingopaaraantal

opbrengst eneiwitgehalte.

aaraantal
object

opbrengst

eiwitgehalte

(aren/m2)

kg/are

relatief

(%)

469
543

76,8

100,0

11,0

73,1

95,2

9,5

578
545
443

74,4

100,0

13,3

76,9

103,3

13,0

67,6

90,8

12,3

482

66,5

89,4

10,7

1994

A
B
1995

C
D
E
F
LSD'szietabel85.

mumgift, diegebaseerd isop de hoogte vandefosfaatgift. Tot op heden bedraagt de maximumgift 110
kg P205 per jaar. Omgerekend naar de gemiddelde
samenstelling van varkensdrijfmest komt dit ongeveer uitop23m3per ha.DehierbijbehorendeN-gift
komtdanuitopongeveer 110kgN perha.
In de jaren 1993-1995 zijn in de proeven objecten
opgenomenwaarin uitsluitendisbemest metdierlijke
mest. Dehoeveelheid stikstof inde varkensdrijfmest
varieerdedaarbijvan67tot166kgNperha.
Deopbrengsten in 1993warengoedenlijken nietaf
te hangen vande hoogte vande mestgift (tabel88).
De oorzaken hiervan zijn niet duidelijk. De toegediende hoeveelheden zijngecontroleerddoorweging
vande machines. Het eiwitgehalte namtoe metho-
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gere drijfmestgiften en bereikte acceptabele waarden. In 1994bleef deopbrengst slechts 5,2%achter
tenopzichtevan het kunstmestobject (170 kg Nper
ha in drie giften). De dosering zit echter boven de
wettelijk toegestane hoeveelheid. Het eiwitgehalte
bleef 1% achter bij het kunstmestobject. In 1995
werd de varkensdrijfmest in een ver ontwikkeld gewas gegeven en heeft de machine minder varkensdrijfmest afgegevendanwasgepland.Deopbrengst
is ten opzichte van het kunstmestobject (190 kg N
per ha in drie giften) achtergebleven met 22%,het
eiwitgehaltemet 3,1%.

N-mineraalna de oogst
In 1993en 1995iskort nadeoogst het gehalteaan

Tabel88. Effectenvanuitsluitendgebruikvandierlijke mestopopbrengsteneiwitgehalte.
dosering

bodemvoorraad

opbrengst

relatieveopbrengst

eiwit

(kg N/ha)

N-min(kgN/ha)

(kg/are)

t.o.v.kunstmest

(%)

22

73,3
74,9
74,5

-

11,6

22
22
26

76,2

94,8

9,8

10

57,8

78,0

10,2

1993

67
95
138

12,1
12,6

1994

161
1995

101

N-mineraal bepaald. In beide jaren waren de verschillen tussen de objecten zeer klein. In 1993varieerde het gehalte van 6,6 tot 13,2 kg N per ha, in
1995van29,0tot 41,8. Erwas geenverschiltussen
kunstmest envarkensdrijfmest bij gelijke hoogtevan
deN-gift.

Landbouwkundigeinterpretatie
- Omschadedoor berijdingzoveel mogelijk te
beperken, moet de tarwe zo vroeg mogelijk
(DC 25-29) worden bemest. Uiteraard dient
het toedienen te gebeuren onder droge bodemomstandigheden.
- De tweede N-gift, in een systeem met drie
giften, kanwordentoegediend indevormvan
varkensdrijfmest. Belangrijk is dat de juiste
hoeveelheid tijdig wordt toegediend om opbrengstderving en verlaging van het eiwitgehaltetevoorkomen.Omdejuistehoeveelheid
toe te dienen, moet de samenstelling van de
mestvóórhettoedienenbekendzijn.
- Het achterwege laten van de derde N-gift,
waarbij de tweede N-gift in de vorm van varkensdrijfmestdusdanigwordtverhoogddatde
totale gift gelijk blijft, verlaagde het eiwitgehalte.
- Bij gebruik van uitsluitend dierlijke organische
mestblijktdatdeopbrengstaltijdlagerligtdan
bij gebruik van kunstmest. Indien gekozen
wordt voor uitsluitend gebruik van dierlijke
mest is dit niet te voorkomen. Dat hierbij het

eiwitgehalte achterblijft, is minder acceptabel.
Een laag eiwitgehalte is immers ongunstig
voordebakkwaliteit. Indiendefosfaatnorm90
kgP205perjaar wordt,kaner nogslechts 19
m3varkensdrijfmest perhawordentoegediend
ofwel 85 kg Nper ha.Hiermee is bij eengemiddelde bodemvoorraad N-mineraal geen
bakwaardige tarwe volgens Zeeuwse Vlegelmethodetetelen.
Erzijngeenaanwijzingendatvarkensdrijfmest
meer minerale N in de grond achterlaat kort
na de oogst dan vergelijkbare hoeveelheden
kunstmest.
De werkingsfactor voor stikstof uit drijfmest
(55-60% van N-totaal) lijkt voor granen te
hoog te zijn. Hoeveel de werkingsfactor zou
moeten worden verlaagd, is op basis van dit
onderzoeknietduidelijk.

Samenvatting
Gedurendedejaren 1993-1995isop ROCRusthoeve onderzoek uitgevoerd naar de bemesting van
wintertarwe geteeldvoor het ZeeuwseVlegel-brood.
Bij deze teelt wordt voor de bemesting uitsluitend
gebruikgemaaktvandierlijkeorganische mest. Indit
onderzoek zijn de mogelijkheden van gebruik van
varkensdrijfmest onderzocht en vergeleken met
kunstmeststikstof. Onderzocht zijn de effecten van
berijdingmetmesttoedieningsmachinesendegevolgen van gebruik van vakensdrijfmest op de opbrengst en heteiwitgehalte van het gewas. Ook zijn
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demogelijkheden onderzocht vandeteelt indienuitsluitendvarkensdrijfmestgebruiktwordt.

wintertarwe. Resultaten van het landbouwkundig onderzoek in

Literatuur

Summary

Dongen G.J.M, vanenJ.Alblas. Voorjaarstoediening vandunne

Duringtheyears 1993-1995, researchwas carried
outatRusthoeve RegionalResearch Centre into the
fertilizationofwinterwheatgrown forZeeuwse Vlegel
bread. Onlyorganicanimalmanure isusedforfertilizationofthiscrop. Inthisresearch, thepossibilitiesof
using liquidpigmanure were studiedand compared
withartificialnitrogenousfertilizer. Thestudyincluded
theeffects onthesoilofusing manure spraying machines and the consequences of using liquid pig
manure on theyieldandprotein content oftfiecrop.
Thepossibilities were alsostudiedofgrowing wheat
usingliquidpigmanureonly.

dierlijke mestop kleigronden. PAGV-verslag nr. 145,69 p.(1992).

Tramper M.Toediening varkensdrijfmest inwintertarwe Zeeuwse
Vlegel. Resultaten van het landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland 1993,p.40-41 (1994).

Tramper M. Gebruik van organische mest inwintertarwe. Resultaten vanhetlandbouwkundig onderzoek inZuidwest-Nederland
1994, p.40-42(1995).

Tramper M. Gebruik van organische mest in Zeeuwse Vlegel-
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Handelsgewassen
Effectvanbeweidingsperioden,beweidingsdrukenstikstofbemestingbijbeweidingmetschapen
op Engelsraaigras(LoliumperenneL) voorafgaandaanhettweedezaadoogstjaar
ing. J.G.N.Wander, PAGV
Onderzoeknaardebeperkingvanhetoptredenvanendeschadedoorverbruiningsziekteinkwarwij
ir.A. Evenhuis, PAGVening.B. Verdam, IPO-DLO
Verloopvanzaad-encarvonopbrengstvan(zomer)karwijendille
ing.HJ. vanderMheen, PAGV
Vergelijkingvandeoogstmethodenzwadmaaienenmaaibinderenbijteunisbloem
tenaanzienvangewasopbrengstenkwaliteit
ing.M.Tramper, ROC Westmaas
Teeltervaringenenteeltonderzoekmetechtekamille1993-1995
ing.HJ. vanderMheen, PAGV
Invloedrijenafstandenzaaizaadhoeveelheidopgewasstructuurenzaadopbrengst
vanrietzwenkgrasinheteerste,tweedeenderdeoogstjaar
ing.J.G.N.Wander, PAGV
Teeltonderzoek Digitalislanata1987-1994
ing.HJ. vanderMheen, PAGV
Teeltonderzoekwortelgewaskruiden(Angelica,LevisticumenValeriaan) 1987-1993
ing.HJ. vanderMheen, PAGV
TeeltvanMiscanthusbijtweeplantdichtheden
ing. W.C.A. vanGeelendr. ir.A.Darwinkel, PAGV

Effectvanbeweidingsperioden, beweidingsdrukenstikstofbemestingbijbeweidingmetschapenop Engels
raaigras(LoliumperenneL )voorafgaandaanhet
tweede zaadoogstjaar
Theeffectofgrazingperiods,grazingintensityandnitrogenfertilizationwhen
grazing sheep onperennial ryegrass(LoliumperenneL) prior tothesecond
harvesting year
Ing.J.G.N.Wander,PAGV

Inleiding
Het is gebruikelijk om graszaadpercelen, die na de
oogst nog in productie blijven liggen voor een volgende zaadoogst, kort na de oogst te bloten ende
hergroei één of enkele malen te maaien. Oude gewasresten worden opgeruimd en het graswordtgestimuleerdomnieuwekrachtigespruitentevormen.
Hetkomt ookveelvuldigvoor dat hetmaaien vande
hergroeivervangen wordtdoor het perceeltebeweiden met schapen. Het effect hiervan op de groeien
zaadproductie van Engels raaigras is in een aantal
veldproeven nagegaan. In de eerste proeven werd
het effect van de beweidingsperiode en de beweidingsintensiteit onderzocht. In latere proeven werd
onderzocht wat de optimale stikstofbemesting in
herfstenvoorjaar isalserbeweidingplaatsvindt.

Uitvoering
Indeoogstjaren 1986en 1988tot en met 1990werdenvierproevenuitgevoerd,gerichtopheteffectvan
beweidingsperiode en beweidingsduur. Er werd beweid met voorjaarslammeren tussen begin september enhalfjanuari. Destikstofbemesting indeherfst
voor de oogstjaren 1989 en 1990 werd verhoogd
naarmate intensiever werd beweid. De beweidingsdruk (aantal dieren maal aantal beweidingsdagen)
varieerdevanminderdan600tot2900dierdagenper

ha.
In de oogstjaren 1991, 1992 en 1994 werden drie
proeven uitgevoerd, gericht op optimalisatie van de
stikstofbemesting bijbeweiding.Bijeenzelfdebeweiding werd de stikstofbemesting in de herfst en het
voorjaargevarieerd.
In1986lagdeproef ophetvoormalige ROCFeddemaheerdte Kloosterburen. Deoverige proeven werdenaangelegdbijROCRusthoeveteColijnsplaat.
Er werd steeds gestreefd naar een graslengte van
ongeveer 5cmbijheteindevaneenbeweidingsperiode. Alleen in oogstjaar 1988 werd een aantal objectenkorterafgegraasd.
De maai-objecten werden, naast het eventuele bloten, jaarlijks eenmaal gemaaid op een hoogte van
ongeveer5cmtussenhalfen eindseptember.

Resultaten zaadopbrengst
In 1986warendeverschillen inopbrengst tussende
objecten vrij klein (tabel 89). In 1988 en 1989 werd
metalle beweidingsregimes,uitgezonderd beweiding
indecember (oogst 1989),eenlagereopbrengstverkregen dan met maaien. Naarmate langduriger beweidwerd,namdeopbrengstverder af. In1988had
verlenging van de beweidingsperiode in november
een negatief effect opde opbrengst. Ook debeweidingsperiode in januari beïnvloedde de opbrengst
negatief. Injanuari werd het gras zeer kortafgevreten, wat een negatieve invloed heeft gehad op de
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Tabel89. Invloedvandebeweidingsperiodeenbeweidingsintensiteit opdezaadopbrengst (kgperha),1986/1990.

1986

1988

1989

1990

gemiddeld

maaien

2000

1110

1550

1840

1630

beweidenseptember

1920

980

1390

1900

1550

1300

1920

1620

2010

1170

1880

1470

940

2020

1360

beweidenoktober
beweidendecember

930

beweidensept.+okt/nov.'l
20403)

beweidensept.+okUnov.2)
beweidensept.+oktVnov.')4

780
750

dec./jan.

beweidensept.+okUnov.2) H •dec/jan.

570

19103)

'>15dagen korterbeweiddan2).
3

>Onafgebrokenbeweidvanafseptembertotnovemberrespectievelijkdecember.

aardichtheid en zodoendeopde opbrengst. Hetnegatieve effect van de verzwaarde beweiding in november kan mogelijk veroorzaakt zijn door bodemverdichting.
In 1990gavenbeweiding indecember enbeweiding
in september, oktober en december een betrouwbaar hogere opbrengst dande overigeobjecten.De
overeenkomst tussendezeobjecten is hetbeweiden
in december. Dit positieve effect kan samenhangen
met het feit dat het in deze proef een grasveldtype
betrof waarvande indruk bestaatdatdeze korterde
winterdoormoetdandeanderetypen.Ookdeandere beweidingsobjecten gaven in 1990 een, niet betrouwbaar,hogereopbrengstdan maaien.
In 1991hadbeweiden eenduidelijk positief effectop
deopbrengst(tabel90).In1992waserbijeenzelfde
voorjaarsbemesting netgeensignificant verschiltussenmaaien enbeweiden.In1994gafbeweideneen
niet significant hogere opbrengst dan maaien. Gemiddeld over de drie jaren gaf bij een gelijke voorjaarsbemesting maaien een opbrengst van 1300 kg

perhaenbeweiden eenopbrengst van 1450kgper
ha.
In alle drie dejaren had de stikstofbemesting in de
herfstgeeninvloedopdezaadopbrengst.Bijdelage
stikstofvariant indeherfst gaf dehoogstestikstofbemestinginhetvoorjaarjaarlijksdehoogsteopbrengst
(tabel91).

Conclusies
De onderstaande conclusies zijn gebaseerd op het
volledigeonderzoekennietalleenopdeinditartikel
behandelderesultaten.
- BijbeweidenvanEngelsraaigrasmoetdestikstofbemesting in de herfst afgestemd worden op de
onttrekking door beweiding met schapen. Bij een
netto afvoer van20 gramstikstof per dier perdag
moet 30 à 40 gram stikstof per dier per dag bemestworden.Indepraktijkzalditvaakneerkomen
opeenbemestingvan45à60kgNperha.
- Deze stikstofbemesting kan het beste twee à drie

Tabel90. Invloed van maaien en beweiden en van de stikstofbemesting in de herfst l

N per ha) op de zaadopbrengst (kg per ha)

1991/1994.

1991

1992

1994

maaien

1090

1360

1440

beweiden

1310

1450

1590

laag(gemiddeld40kgNperha)

1300

1500

1520

hoog(gemiddeld85kgNperha)

1280

1500

1510
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Tabel91. Invloedvandestikstofbemesting(kgNperha) inherfstenvoorjaar bijbeweidenopdezaadopbrengst(kgperha)1991/1994.

gemiddelde stikstofbemestingherfst

gemiddelde

60

N-bemesting
voorjaar

1991

120

1300

1992

105
1994

1991

1992

1994

1310

150

1380

1480

1490

1410

1430

1570

185

1420

1480

1640

1330

1630

1530

1640

1690

1650

1610

220

-

-

-

weken voor het begin van de beweiding gegeven
worden omde grasgroei envoederwaarde teverbeteren.
Doorbeweidenwordtdespruitdichtheidverhoogd.
Erkanbeweidwordentussen beginseptemberen
halfjanuari.
Als de beweidingsdruk niet te hoog wordt opgevoerd, dan wordt de aardichtheid door beweiden
nietnegatiefbeïnvloedtenopzichtevanmaaien.
Bijeenjuiste stikstofbemesting indeherfst eneen
beweidingsdruk waarbij geen vertrapping optreedt
en het gras afgegraasd wordt tot ongeveer 5cm,
wordt metbeweiden een 100à 150kghogereopbrengstperhabehaalddanmetmaaien.
Bij beweiden mag de voorjaarsstikstofbemesting
ongeveer200kgstikstofperhazijn.

-

-

-

Summary
Thefollowing conclusions arebasedon the overall
studyandnotmerelyontheresults dealtwith in this
article.
- When grazing onperennial ryegrass, the nitrogen

-

fertilizationinautumnshouldbeattunedtoremoval
duetograzing bysheep. Inthecaseofa netremovalof20grams ofnitrogenperanimalperday,
itisnecessarytoapply30to40gramsofnitrogen
peranimalperday. Inpractice thisusuallymeans
fertilization using45to60kgNperhectare.
This nitrogen fertilization canbestbe applied two
tothree weeks before thestartofgrazing in order
toimprove thegrowth of thegrassandits forage
value.
Grazingimprovestheshootdensity.
Grazing cantake placebetween thebeginning of
Septemberandmid-January.
Ifthe grazing intensity isnottoohigh,the panicle
densitywillnotbe negatively affected by grazing
fromthepointofviewofmowing.
If thecorrectnitrogen fertilization is giveninautumn and the grazingintensitydoes notcause
trampling, andthegrassisgrazedapproximately5
cm,grazing leads toa 100to 150 kghigheryield
perhectarethaninthecaseofmowing.
When grazing,the springapplication of nitrogen
shouldbeapproximately200kgnitrogenperha.
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Onderzoek naar de beperkingvan hetoptredenvan en
de schade doorverbruiningsziekte inkarwij
Research into limiting the occurrence and damage by anthracnose in caraway
lr.A.Evenhuis,PAGVening. B.Verdam,IPO-DLO

De resultaten van vier en half jaar onderzoek naar
verbruininginkarwijwordengepresenteerdinPAGVverslag 189 (1995), 166 p. Hieronder volgt eensamenvattingvandebelangrijksteresultaten.

Samenvatting
Deverbruiningsziekte is éénvandefactoren die de
oogstzekerheid van karwij in belangrijke mate beïnvloeden. Om de betekenis van deze ziekte in een
karwijteelt vast te kunnen stellen,werd in 1990 een
onderzoek naardebeperkingc.q.bestrijdingvandeze ziekte gestart. Dit onderzoek vormde eenonderdeelvan het Nationaal Karwij-onderzoekprogramma,
uitgevoerdindeperiode1990-1994.Hierinwerddoor
diverseinstitutengewerktaanvrijweldeheleproductiekolom,van primaire productievandegrondstoftot
productontwikkeling.Dedoelstellingenhiervanwaren
toepassingenteontwikkelenvoor etherischeolievan
karwij en in het plantaardige productieproces een
hogereenstabielecarvonproductietebevorderen.
Een hogere carvonproductie van karwij kangerealiseerd worden door hogere oliegehaltes in het zaad
en hogere zaadopbrengsten. Omeenverhogingvan
de zaadopbrengst te realiseren, is het nodig hetoptreden van de verbruiningsziekte te beperken. Van
het pathogeen, Mycocentrospora acerina, was aan
het begin van het verbruiningsonderzoek weinigbekend. Er werd gestart met een literatuuronderzoek
naar de biologie van deze schimmel (Evenhuis,
1991). Op basis hiervan werd een onderzoekprogramma opgesteld en uitgevoerd.Vanaf halverwege
1992washetIPO-DLOnauwbetrokkenbijditonderzoek.
Inregenrijkejarenkandeopbrengstvankarwijsterk

130

gereduceerd worden. Daarbij kan het optreden van
deverbruiningsziekte eenbelangrijke rolspelen.Het
onderzoek was er in eerste instantie op gericht om
deze ziekte (Mycocentrospora acerina) te beperken
c.q. te bestrijden. De ecologie van het pathogeen
was niet of nauwelijks bekend. Een praktische bestrijdingswijze ontbrak eveneens. Doel van het project was om op basis van de opgedane kennisomtrent de schimmel maatregelen te genereren waardoordeschade alsgevolgvandeverbruiningsziekte
beperktkanworden.
De belangrijkste inoculumbron is de grond. Isolatie
vandeschimmel uitdegrond isgelukt. Ditopentde
mogelijkheid omdebesmettingsgraad van de grond
te bepalen,waardoor eengoede perceelskeuze met
betrekking tot het verbruiningsrisico beter mogelijk
wordt.Ditlijkthetbesttekunnenviadirectebepaling
van de schimmel in de grond. Voorspelling via een
biotoetsvraagtverderonderzoek.
Daarnaast werd vastgesteld dat zaaizaad besmet
kan zijn met Mycocentrospora acerina. Een toets is
ontwikkeld om de mate van zaadbesmetting aan te
tonen. Dit geeft de mogelijkheid om in de toekomst
uitte gaanvangezondzaaizaad.
Inoculum van buiten het veld lijkt een geringe rolte
spelen,omdatconidiënvanMycocentrospora acerina
zichslechtsovereen beperkteafstand(maximaal4-9
meter)verspreiden.
Ontsmetting van zaaizaad gaf een goede bescherming van de kiemplant tegen infectie vanuit de bodemenhetzaad.Introductie indepraktijk zalafhangenvanhetfeitofhiervooreentoelatingkanworden
verkregen. Daarvoor zijn nog een aantalveldexperimenten nodig.
Enkelegewassen en akkeronkruiden blekenvatbaar
voor Mycocentrospora acerina. De bijdrage aan de
inoculumopbouwinhetveldlijktbeperkt.Inkarwijstro

kunnen chlamydosporen gevormd worden. Na de
oogst blijvendezeophet landenvormeneeninoculumreservoirvooreenvolgendekarwijteelt.
Inzet van antagonisten (onder andere Trichoderma
spp.) biedt perspectief omde inoculumopbouw inde
herfst te beperken. Ditzalechter nogverder ontwikkeldengetoetstmoeten worden.
In het veld bleek dat de schimmel in ernstige mate
voorkwam in gewassen met een dichte stand.Door
middel van vermindering van de zaaizaadhoeveelheid,eenniettenauwerijenafstandeneenbeperkte
stikstofgift kon de schade door de ziekte beperkt
worden.
Ten behoeve van de veredeling is door het PAGV
een resistentietoets ontwikkeld. Metdezetoetsmoet
het mogelijk zijn het resistentieniveau in karwijpopulaties omhoogtebrengen.Tussenverschillende
karwij-herkomsten lijkt genetische variatie voor resistentietegenverbruiningaanwezigtezijn.Dezetoets
kan met enkele geringe aanpassingen in veredelingsprogramma'sopgenomenworden.
Deverbruiningsziekte geeft problemenalsmetname
vanaf de bloei van karwij zich langdurige periodes
met regenval voordoen.Totop heden kan de ziekte
niet curatief bestreden worden. De maatregelen die
genomen kunnen worden, zijn gericht op een vermindering van het risico op schade door de ziekte.
Meteenreeksvanmaatregelenkanditrisicobeperkt
worden.Uitgangspuntenhierbijzijn:
1. Een gezonde beginsituatie (gezond zaaizaad,
perceelskeuze) waardoor de inoculumopbouw in
deherfstbeperktwordt.
2. Het beïnvloeden van het microklimaat in hetgewas door teeltmaatregelen (vermindering zaadhoeveelheid, beperking stikstofgift en niet te
nauwe rijenafstand), waardoor de start van de
epidemieinhetvoorjaar vertraagdwordt.
3. Zaadontsmettingkandeeersteinfectievankarwij
vertragen maar is nog niet toegelaten. Volvelds

behandelingen tegen Sclerotinia hebben soms
een nevenwerking op verbruining, maar het resultaatisvaakonzeker.
Literatuur
Evenhuis,A. en B. Verdam. Maatregelen tegen de verbruiningsziekte ter vergroting van de opbrengstzekerheid van karwij. Resultaten van onderzoek 1990-1994, PAGV, verslag 189, 166 p.
(1995).

Summary
Yieldstabilityispartlydeterminedbythe prevalence
of anthracnose (Mycocentro-spora acerina). To improve carawayproduction research oncontrolofthe
fungus was started in 1990. Theecology of the pathogen washardlyknown. Nocontrolmeasures were
available tofarmers. Theaimofthisstudywas todevelop control measures to reduce yield lossdueto
an-thracnose.
Problems withanthracnose of caraway occur after
longperiodsofrainfall. The disease cannotbepreventedbyasinglecropprotectionmeasure. However
a numberofmeasures decreases theprevalence of
M. acerina. Therefore, startingpointsforreducingthe
riskofyieldlossdue tothispathogenare:
1. Adisease freestarttodelaythebuild-up ofinoculum (disease freeseeds, choice ofa uncontaminatedfield).
2. Slowing downthe epidemic in springbytaking
measures reducing wet periods in a crop
(reduction of sowingrate,reduction of nitrogen
fertilizationandwiderowspacing).
3. Seeddressing can retard the first infectionof
seedlings,but is not legally permitted in the
Netherlands. Applyingfungicides against white
mouldcanreduceanthracnose in caraway, but
successcannotalwaysbeguaranteed.
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Verloopvan zaad- encarvonopbrengstvan (zomer)karwijendille
Development ofseedandcanzoneyieldof(summer)carawayanddill
Ing. H.J.van der Mheen,PAGV

Gedurende drie jaar,van 1991tot 1993,werdenop
twee proeflocaties, in Flevolandenhet Oldambt,het
verloop van de zaad-en carvonopbrengst vantwee
eenjarige- of zomerkarwij-selecties (Karzo en
CP01J) en twee dille-herkomsten (Dille-RS en-TS)
metelkaarvergeleken.
In elk van de proeven vond op basis van praktisch
inzicht een eerste vroege zaadoogst plaats. Nadien
werden met wisselende intervallen nog eens drie
oogstendoorgevoerd.Nauwaansluitend bijdepraktijkomstandigheden werddezaadoogst steedsdirect
vanstammet eenstandaard-maaidorser uitgevoerd.
Deze praktijkmatige aanpak, incombinatie metsterk
verschillende weersomstandigheden gedurende de
drie proefjaren, gaven moeilijk reproduceerbare
proefresultaten. Per proefjaar en proeflocatie zijnde
gewasresultatengoedvergelijkbaar. Eenanalysevan
de gegevens 'over dejaren heen'geeft minder eenduidigteinterpreterenresultaten.
Tabel92 geeft een overzicht van de beste zaad-en

carvonopbrengsten voor elk van de selecties/herkomsten in iedere proef, en vermeldt de oogsttijd
waarbijdezebereiktwerden.
De gemiddelde zaadopbrengst van de zomerkarwijselectiesis,indezeproefserie,weliswaar(bijna30%)
lager danvan dedille-herkomsten. Deopbrengstvariabiliteit van dille is echter aanzienlijk groter (van
misoogsten tot topopbrengsten van ± 3000 kg per
ha). Hetoogsttijdstipheeftbijdille,inverbandmetde
snellezaaduitval,eengrotere invloedopdezaadopbrengstdanbijzomerkarwij. Omgeenzaadverloren
te laten gaan, zal dille vroeg geoogst moeten worden, bijlagedrogestofgehaltes(±50%).
Bij beide gewassen is de zaadopbrengst, meer dan
hetoliegehalte,bepalendvoordeolie-opbrengst.Het
gemiddeldecarvongehaltevanzomerkarwijisslechts
weinig (absoluut 0.1%) hoger dan van dille; de gemiddelde carvonopbrengst vandille ligt derhalvehoger dan die van zomerkarwij. In het in de proeven

Tabel92. Hoogste zaad-encarvonopbrengsten, (inkgper ha;zaadbij9%vocht) perobject enperproef,endeoogsttijdwaarop deze
bereiktwerden.
PA 1991

EH 1991

PA 1992

EH 1992

PA 1993

EH 1993

gemiddeld

karwij:
Karzo

CP01J

zaad

1285

carvon

22.9

zaad

963

carvon

17.8

T4*
T3
T4
T4

304
4.8
97
1.8

T1
T1

1795

T3
T3

1366

T3
T3
T3
T3

3239

29.1

22.8

T1
T1
T1
T1

1269

T1

1568

20.4

T3
T3
T3

24.7
1203

T1
T1
T1
T1

3184

T2
T1
T1
T1

-

1214
18.0

20.9

T1
T1
T1
T1

1196

T1

1236

17.4

1007

18.8

T2
T1
T1

538
7.6
538
7.5

T1
T1
T1
T1

1200

19.9

16.7

dille;

-RS

zaad
carvon

-TS

zaad
carvon

11.7

2273

T4
T4
T4

39.1

T4

10.3

2308
35.2

624
563

44.7
2780

*) T=oogsttijd;T1=eersteoogstdatum,T4=vierdeoogstdatum.
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41.2

42.2
2618
38.1

1649
23.6
1462
22.7

doorgevoerde oogsttraject kon bij verlating van de
oogst, noch bij dille noch bij zomerkarwij eendaling
van het olie- en carvongehalte worden geconstateerd.
De in deze proefserie beoogde vergelijking van de
eenjarige carvongewassen met tweejarige (winter)
karwij kwamhelaas niettot z'n recht. Indrie vande
vijf proeven waarin tweejarige karwij wasmeegenomen, was de ontwikkeling in het eerste jaar (onder
dekvrucht) onvoldoende, wat resulteerde in slechte
tweejarige (winter)karwijgewassen en misoogsten in
de uiteindelijke proeven. In de praktijk kan worden
uitgegaan van een gemiddelde winterkarwij-zaadopbrengstvan 1800kgperha(9%vocht)en39,6kg
per hacarvon.Goede winterkarwijgewassen hebben
een opbrengstpotentie voor zaad en carvon die hogerligtdanvangemiddeldezomerkarwijendille.Het
hogereolie-encarvongehaltevanwinterkarwijspeelt
daarbijdedoorslaggevende rol.Dille kan normaliter,
zeker als op hetjuiste moment geoogst wordt,deze
opbrengst relatief eenvoudig evenaren; zomerkarwij
isdaartoenietinstaat.
In 1991werd in een oriënterende proefneming naar
mogelijke wisselingen in het vluchtige olie- en carvongehalte van zomerkarwij en dillezaad gedurende
het etmaal,eenzeerduidelijk gehalteverloopgeconstateerd.Zowelbijzomerkarwijalsdillewashetolieen carvongehalte 's nachts hoger dan overdag Bij
het carvongehalte bedroeg het gehalteverschil maar
liefst 32% (van de minimale waarde). Waarschijnlijk
zijnspecifiekeweersomstandighedenvaninvloedge-

weest op dit opmerkelijke resultaat. In uitgebreidere
proefnemingen indetweejaren nadien kon metbetrekkingtotdevluchtigeolie,geendagelijksevariatie
wordengeconstateerd.
InPAGV-verslagnr.184(1994)wordenderesultaten
vanalle proeven,aandehandvan een groot aantal
grafische voorstellingen, besproken en worden op
basisdaarvanconclusiesgeformuleerd.

Summary
Overaperiodofthreeyears, from1991 to 1993, research was carriedoutat twoexperimentalstations,
in Flevoland and Oldambt, in orderto compare the
development of theseedandcarvone yield oftwo
annual (summer) caraway varieties andtwodillassesions.While theaverage seedyieldof dillinthis
trialseriesis (almost 30%)higherthanof summer
caraway, theyieldvariabilityofthiscropisconsiderablygreater(from failedharvests toyields of3000 kg
perhectare). The comparison ofthese annualcarvonecropswith biennual (winter) caraway, which was
theaimin thisseriesof experiments, wasnot suecesfull duetopoor winter caraway cropsand failed
harvests. Ina'normal'season andifitisharvestedat
the right time, dill seems to relatively easily
(comparedtosummercaraway) beable toequalthe
averageproduction figures, counted with inpractise,
ofwintercaraway.
Thisresearch wasdescribed in detail(in Dutch) in
PAGV-reportnr. 184(1994).
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Vergelijkingvandeoogstmethoden zwadmaaienen
maaibinderen bijteunisbloemtenaanzienvangewasopbrengstenkwaliteit
Acomparison ofthewindrowingandreaping-bindingmethodsofharvesting
eveningprimrose withrespecttocropyield andquality
Ing. M.Tramper,ROCRusthoeve

Inleiding
Bij teunisbloem bestond het oogsten jarenlang uit
maaibinderen of doodspuiten/maaidorsen. Doodspuiten/maaidorsen is arbeidsextensief maar heeft
als nadeel dat er meer verliezen optreden.Momenteel is zwadmaaien de meest toegepaste methode.
Zwadmaaien is evenals doodspuiten arbeidsextensief maar er worden geen sporen in het gewasgemaakt, waardoor de verliezen beperkt blijven. Bovendien is er geen kans op kapot klappen van de
zaaddozen bij storm of harde wind, zoals dat na
doodspuiten hetgevalkanzijn.Nadathetgewasenige tijd in het zwad heeft gelegen, kan het met de
maaidorser worden geoogst. Opkleineschaalwordt
demaaibindermethodenoggebruiktomhetgewaste
oogsten. Bij deze methode wordt het gewas eerst
gemaaid,vervolgenstotbossengebondeneninhokken gezet. Na rijping kunnen de bossen met de
maaidorser wordengeoogst.Tenopzichtevanzwadmaaien is het arbeidsintensiever, maar hetoogstrisicois,metnamebijlangdurigslechtweer,kleiner.

Opzeten uitvoering
Gedurende de jaren 1992 tot en met 1994 zijn op
ROC Rusthoeve te Colijnsplaat de oogstmethoden
zwadmaaienenmaaibinderen metelkaar vergeleken
ten aanzien van gewasopbrengst en kwaliteit. De
proeven werden opgezet als gewarde blokkenproeven met langgerekte veldjes. Het zwadmaaien c.q.
maaibinderenvondsteedsplaatsoptweetijdstippen:
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- vroeg; zodra de onderste zaaddozen bruin verkleurden;
- laat;alsin60% vandezaaddozen hetzaadbruin
verkleurd was en bij 40% van de planten meer
dantweezaaddozenopen stonden.
Zodradeobjectenvoldoendeafgerijptwaren,werden
zemeteen proefveldcombinegedorst.
Kort voor het zwadmaaien c.q. maaibinderen werd
perveldje4,5 m2metde handgeoogst, wat nadrogen met een stationaire dorsmachine werd gedorst.
Hiermee kon de potentiële gewasopbrengst worden
bepaald.
Heteerstejaarvanonderzoekishetolie-engamma
linoleenzuur-gehalte niet bepaald, beide andere
proefjaren wel. Hetoliegehalteisbepaaldmetbehulp
van NMR (Nucleair Magnetic Resonance) berekend
op de standaard ijklijn voor teunisbloemzaad, het
gamma linoleenzuur-gehalte is bepaald met behulp
vangaschromatografieinhetpercentagevetzuurvan
detotaalindeolieaanwezigevetzuren.
Dealgemene teeltgegevens zijn weergegeven intabel93.
Teunisbloemiseenergheterogeengewas.Demaaitijdstippen vroeg en laat laten zich derhalve slechts
omschrijvenmeteengrotespreiding.Ditkwaminalle
proefjaren naar voren. Het tijdstip 'maaien vroeg'
vondinalledrie deproefjaren plaatsophetmoment
datongeveer 30% vandezaaddozenbruinverkleurd
waren(metooknogvollediggroeneplanten).Ophet
tijdstip 'maaien laat' was 50-60%van de zaaddozen

Tabel93. Teeltgegevensteunisbloem1992-1994.

grondsoort

1992

1993

1994

zwarezavel

zwarezavel

zwarezavel

26

25

31

voorvrucht

wintertarwe

aardappelen

zaaidatum

9maart

16maart

21april

30
39

50
0

50
68
23september

afslibbaar (%)

rijenafstand(cm)
bemesting(kgN)

8september

22september

14/15september

4oktober

7oktober

datumdorsenvroeg

29september

18oktober

19oktober

datumdorsenlaat

29september

28oktober

19oktober

maaidatumvroeg
maaidatumlaat

bruin verkleurd en stond ongeveer 20% van de
zaaddozenopen.

Resultatenvanhetonderzoek
Eenaantal gewasspecifiekekenmerken zijnweergegevenintabel94.
In 1992was de zaadopbrengst van de lateobjecten
zwadmaaien en maaibinderen weinig hoger dan de
vroege objecten (tabel 95). Het verschil was echter
niet significant. In 1993 en 1994 was de zaadopbrengst van de late objecten betrouwbaar lager dan
dievandevroegeobjecten(LSD(5%)respectievelijk
0,34en0,72bijP<0,001).
Gemiddeldover dedrie proefjaren was er geenverschil inzaadopbrengst tussende beideoogstmethoden.Alleen in 1993werd er eenbetrouwbare meeropbrengst behaald met maaibinderen ten opzichte

van zwadmaaien op het vroege oogsttijdstip (LSD
(5%)0,47bijP=0,01).
Het vochtgehalte op het moment van dorsen verschilde in alle jaren betrouwbaar tussen de oogstmethoden. De methode maaibinderen had een beduidend lager vochtgehalte dan de methode zwadmaaien(gemiddeld1,9%).Erwarenvrijwelgeenverschilleninvochtgehaltentussendeoogsttijdstippen.
Hetpercentageschoonzaadwasindejaren1992en
1993betrouwbaar hoger bijde methode maaibinderen ten opzichte van de methode zwadmaaien; in

1994wasergeenbetrouwbaarverschil.
Hetoliegehalte was inde beideproefjaren (1993en
1994)betrouwbaar hoger bijdemethodemaaibinderen dan bij de methode zwadmaaien. Het vroege
oogsttijdstip leek een hoger oliegehalte te hebben
danhetlateoogsttijdstip (alleenin 1993betrouwbaar
verschil).Incombinatie metde zaadopbrengst levert
de maaibindermethode op het vroege oogsttijdstip

Tabel94. Gewasspecifieke kenmerkengedurendedeonderzoekbaren.

plantaantalfperm2)
stengelaantal (perm2)
%zaaddragende planten
% plantenmetzijstengels
% zijstengelsvanstengelaantal
gemiddeldeplantlengte(cm)

1994

1992

1993

56
92
99
21
39
100

108

73

124

125

96

100

7

26

13

42

100

100
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Tabel95. Opbrengstinkgperareschoonzaadbij9%vocht,vochtgehalteinprocentenopmomentvandorsen,schoonzaadpercentage,
oliegehalte,olie-opbrengstinkgperare,gammalinoleenzuur-gehalteenduizendkorrelgewichtingramvanteunisbloeminde
proefjaren 1992,1993en1994.

1992

zaad-

vroeg

opbrengst

laat

%vocht

1993

1994

gemiddelden

maai-

zwad-

maai-

zwad-

maai-

zwad-

maai-

zwad-

binderen

maaien

binderen

maaien

binderen

maaien

binderen

maaien

9,44

10,36

9,87

9,16

9,74

8,99

9,68

9,50

10,09

10,63

6,34

6,55

6,60

6,29

7,68

7,82

vroeg

10,2

12,4

13,5

15,2

12,2

14,3

12,0

14,0

laat

10,3

12,4

14,3

15,0

12,6

15,3

12,4

14,2

vroeg

79,9

77,8

75,3

71,7

60,4

57,6

71,9

69,0

zaad

laat

80,6

77,3

70,4

67,6

55,6

56,5

68,9

67,1

%olie

vroeg

-

-

24,5

23,8

21,4

20,6

23,0

22,2

23,4

23,0

21,0

20,4

22,2

21,7

-

-

2,42

2,18

2,08

1,85

2,25

2,02

1,48

1,51

1,39

1,28

1,44

1,40

-

-

9,9

9,9

10,3

10,5

10,1

10,2

10,0

10,0

10,4

10,5

10,2

10,3

-

-

0,45

0,44

0,45

0,44

% schoon

laat

olie-

vroeg

opbrengst

laat

%Y-lino-

vroeg

leenzuur

laat

duizend-

vroeg

0,41

0,40

0,49

0,48

korrelgewicht

laat

0,41

0,41

0,49

0,47

een fors hogere olie-opbrengst op (± 23 kg per ha)
dandezwadmaaimethode.
Erbleekvrijwelgeenverschiltussendeoogstmethodeninhetgehalteaangammalinoleenzuurtezijn.
Indejaren 1992en 1993zijn ook deduizendkorrelgewichten bepaald.Er bleken geen significante verschillentussendeobjectentebestaan.

Discussie
De verschillende oogstmethoden hebben geen invloed op de zaadopbrengst van het gewas. De
oogstmethoden veroorzaken een niet te voorkomen
hoeveelheid zaaduitval van,gemiddeld over de drie
proefjaren, 39%op het vroege oogsttijdstip tot49%
op het late oogsttijdstip (bepaald door middel van
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handmatige oogst). Er zitten geen duidelijke verschillen in zaaduitval tussen beide oogstmethoden.
Het oogsttijdstip is wel van belang voor de zaadopbrengst.Gemiddeldoverdeproefjaren gaf hetvroege oogsttijdstip een hogere zaadopbrengst dan het
lateoogsttijdstip.Ophet lateoogsttijdstip stondente
veelzaaddozenopenmetalsgevolgeenhoger percentagezaaduitval.Deverschillende oogstmethoden
hebbenwelinvloedopdeolie-opbrengst vanhetgewas.Ophetvroegetijdstipgafmaaibinderenzelfs23
kg olie per ha meer dan zwadmaaien, dat is ruim
11%meeropbrengst.
Het vochtpercentage op het moment van oogsten
blijkt bij maaibinderen duidelijk lager te zijn dan bij
zwadmaaien. Het gemaaide product kan in schoven
staande beter drogen danwanneer het in het zwad

ligt. Demaaibindermethode levert hierbijeenbesparingopdroogkosten.Watbetreft hetschoonzaadpercentage is de maaibindermethode eveneens in het
voordeel. Het dorsen kan bij deze methode wat
schoner gebeuren dan bij het opraapdorsen uit het
zwad. Bijde maaibindermethode zijndebossenmet
dehandindecombineingevoerd.
Hoeweldemaaibindermethode kwalitatief eenaantal
voordelen biedt ten opzichte van de zwadmaaimethode, zullen deze voordelen financieel niet worden
goedgemaakt gezien de extra benodigde hoeveelheid arbeid die deze methode met zich meebrengt.
Dit heeft ten dele te maken met het uitbetalingssysteem.

Samenvatting
Gedurende de jaren 1992 tot en met 1994 zijn op
ROC Rusthoeve te Colijnsplaat de oogstmethoden
zwadmaaien en maaibinderen in het gewas teunisbloem op twee oogsttijdstippen met elkaar vergelekentenaanzienvangewasopbrengstenkwaliteit.Uit
het onderzoek is gebleken dat de oogstmethoden
geenverschilleninzaadopbrengsttotgevolg hebben.
Wel bleek een aantal kwalitatieve aspecten te verschillen. De maaibindermethode levert een droger
product met een hoger schoon zaadpercentage.Bovendienheefthetzaadeenhogeroliegehaltedanhet
gezwadmaaide product, waardoor de olie-opbrengst

bijdemaaibindermethode hoger isdan bij dezwadmaaimethode.
Literatuur
Wander, J.G.N., H.P. Versluis en P.M. Spoorenberg. Teeltonderzoek teunisbloem in Nederland. PAGV-verslag nr.126, 112 p.
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methodsandtiming.ActaHorticulturae 331, p. 121-128 (1993).

Summary
During the period1992 to 1994, atRusthoeveRegionalResearch Centre in Colijnsplaat, the windrowing
andreaping-binding methods of harvesting, ontwo
different harvesting dates,werecompared with respecttocropyieldandquality. The research showed
that the harvestingmethodsleadtonodifferencesin
seedyield.There were, however, anumber ofdifferences with regard to quality.The reaping-binding
methodproduces adrierproduct withahigherpure
seedpercentage. Sincetheseed has a higheroil
content thanthewindrowedproduct, theoilyieldis
higher with thereaping-bindingmethod than with the
windrowingmethod.
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Teeltervaringenenteeltonderzoekmetechtekamille
1993-1995
Cultivationexperienceandcropmanagementresearchinto trueChamomile
(Chamomillarecutita)
Ing. H.J.vanderMheen,PAGV

Inleiding
Echte kamille is mondiaalgezien wat omzet enteeltoppervlakte betreft,éénvandebelangrijkstemedicinale kruidengewassen.Voor de productie vanonberispelijk geoogste en gedroogde bloemhoofdjes bestaat een interessante markt, waarvan Nederland
eendeelzou kunnen bedienen.Op basis vanoriënterende teeltproeven inde periode 1987-1992 bleek
onder Nederlandse omstandigheden een goede potentiële bloemproductie van een bevredigende kwaliteit mogelijk. Daadwerkelijketeeltmogelijkhedendedenzichvoortoen,inhetkadervan eenISP-subsidie
aandegeorganiseerde kruidenteelt (VNK),overeen
aantal kamille-selecties en over een kamilleplukmachine uit Slowakije kon worden beschikt. In
1993 vond op het PAGV een eerste praktijkteelt
plaats. Omdat chemische bestrijding van kamilleopslagingraan-bouwplannendemeestemogelijkheden biedt ende noordelijke akkerbouw gebaat isbij
zogenaamde 'alternatievegewassen'werddeteeltin
1994 en 1995 naar ROC Ebelsheerd verlegd. Daar
vondook onderzoek plaats naar het optimale oogsttijdstipendemogelijkhedenvanopslagbestijding.Dit
artikel geeft een aantal van de teeltervaringen bij
kamilleweer alsmededeonderzoeksresultaten inde
drieproefjaren.

Teeltproef kamille, PAGV 1993
Op30maartwerdvandedrieinSlowakijeveredelde
kamille-selecties Bona(diploid), LuteaenGoral(beide tetraploïd), elk ongeveer 1/3 hectare uitgezaaid.
De opkomst gaf weinig problemen. Alle selecties
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stondenbinnen 14dagenboven.Dediploïdeselectie
Bonaontwikkelde zichsneller dandetetraploïdeselecties. Begin juni vertoonde dit ras, bij een lengte
van 40 cm, de eerste bloei. De selecties Goral en
Luteawarentoen nogietskorter ennogvolledigvegetatief. Op 11 junivondvanalleselectiesdeeerste
oogst plaats. De oogstmachine functioneerde in de
stevige, mooi regelmatige, gewassen naarverwachting.Ookdeversescheidingvanbloempjes enstengeldelen in de separator gaf weinig problemen. De
hergroei voor de tweede pluk was massaal en uitbundig. Detweedeoogstkonexactdriewekenlater,
op2juli,plaatsvinden.Daarnasloeghetweeromen
bleef het aanhoudend vochtig. Hoewel ook na de
tweedeoogstdehergroeivanbloemengoedwasen
weer na ongeveer drie weken een goede bloemopbrengst had kunnen worden geoogst, lieten de
weersomstandigheden dit niet toe. Met 10 dagen
vertraging (op 3 augustus) werd een toen inmiddels
overrijp gewas geplukt. Dit was tevens de laatste
oogst.Intabel96zijndeopbrengstgegevens vande
PAGV-kamilleteeltproef1993vermeld.
Het 'afval' droog ontstaat bij separatie van het gedroogde product. Het gaatdaarbijom uitzeefselvan
bladenstengeldeeltjes envanuiteengevallenbloemhoofdjes. Dehoeveelheid hiervan is procentueel vrij
hoog (vaak meer dan 50%) en neemt toe naarmate
debloempjesrijperzijngeoogst.Bijhetdrogenvallen
de bloemhoofdjes dan namelijk sneller uiteen. Aan
de resultaten van de derde oogst is dit duidelijk
zichtbaar. Deeersteoogstlijktergbelangrijk voorde
totaalopbrengst. Alleendankannamelijkhetvolledige, onberoerde,gewasvolveldswordengeplukt.Ondanks het feit dat de wielsporen onvoldoende hergroeien,enduseenbehoorlijkoogstoppervlakgemist
wordt, overtreffen de gewasopbrengsten van de

Tabel96. Gewasopbrengsten (drooginkgperha)vanechtekamille;PAGV1993.

selectie
eersteoogst(11juni)

nettodroog
oliepercentage
'ah/al'droog
oliepercentage

tweedeoogst(2juli)

nettodroog

Lutea

188.9

201.7

206.2

0.7

0.6

0.8

129.3

58.3

108.3

0.4

0.5

0.5

216.0

338.3

244.0

0.6

0.6

0.7

160.0

135.4

oliepercentage

0.4

0.3

nettodroog

63
0.4

0.5
59
0.4

'afval'droog

34
0.4
96

127

98

oliepercentage

0.2

0.2

0.2

nettodroog

439

603

509

'afval'droog

318

345

342

'afval'droog

oliepercentage

totaal:

Goral

92.6

oliepercentage

derdeoogst(3augustus)

Bona

tweedeoogstdievandeeerste.Mogelijkisdeeerste
oogst, met name voor de tetraploïde selecties, aan
devroegekantplaatsgeweest.
Devluchtigeoliegehaltesliggenopeengoedniveau.
Dederdeoogstiskwalitatiefhetminst.
De totaalopbrengsten aan gedroogd product vallen,
gezien de slechte weersomstandigheden vanaf juli,
niet tegen. In twee volledige oogsten en een derde
'halve' oogst wordtvandetetraploïde selecties500600 kg droog kwaliteitsproduct geoogst. In een
'normaal'seizoenzoudebeoogde1000kgdroogper
hectare daarom tot de mogelijkheden moeten behoren!

Teelt- en oogstijdenproef kamille,
ROC Ebelsheerd 1994
In 1994vondopROCEbelsheerdeenproefteeltvan
vier ha kamille plaats en werd een oogsttijdenproef
aangelegdwaarbij de invloed van het tijdstip vande
eerste oogst op de totaalopbrengst en de productkwaliteitwerdnagegaan.Doordeaanhoudendvochtige weersomstandigheden in het voorjaar kon de
kamille pas op 4 mei, bijna anderhalve maand later
dangepland,wordengezaaid.Dedrie selectieswerden verdeeld over het praktijkstuk; de oogsttijdenproef werd met de tetraploïde selectie Lutea inge-

zaaid. Eind mei was een redelijke opkomst waarneembaar.Tochwasdestandtedun enonregelmatig. Dekoeleenregelmatigvochtigemaandenmeien
junizorgdenvooreenredelijkevegetatieve groeivan
de planten envoorkwamen dat het gewas alte snel
tot bloemvormingoverging. Bij de bloei was het gewasnietteminonvoldoendestevigen volgroeid.

Proefteelt
Door de late inzaai liet degewasstand,ontwikkeling
en stevigheid van de kamille te wensen over. Het
gewashersteldezichnadeeersteoogstonvoldoende. Bij de tweede oogst was sprake van een goede
bloemopbrengst, maar in het platgedrukte enineengezakte gewaswaren de bloemen nauwelijks oogstbaar. Een probleem vormde de bezetting van melkdistels. De melkdistel-bloemknoppen werden meegeplukt. Het melkdistel-zaadpluis dat tijdens het
droogproces ontstond,zorgde voor een sterke visueleverontreiniging en afkeuring van het product. De
gemiddelde totaalopbrengst van de kamille-praktijkteelt lagmet250kgdroge bloemhoofdjesper hateleurstellendlaag.

Oogsttijdenproef
Bij kamille vormt de opbrengst van de eerste bloe-
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menoogst een belangrijk aandeel in de totaalopbrengst van het seizoen.Hetdoel vande proefwas
teonderzoeken inhoeverrehettijdstipvandeeerste
oogst de opbrengst en productkwaliteit daarvan beïnvloedt. Ook werd in deze proef de mogelijke invloedvanhettijdstipvandeeersteoogstopdeherbloei en de opbrengst van de navolgende oogsten
nagegaan. Bijdeze proef in drievoud waren de volgende objecten opgenomen: V ('vroege' eerste
oogst), N ('normale' eerste oogst) en L('late' eerste
oogst). De tweede en derde oogst vond voor alle
objecten op dezelfde datum plaats. De volledige
brutovelden(4x20meter)werden,alsnettovelden,
metde plukmachinegeoogst.
Na de oogst werd het verse oogstproduct op een
speciale machine gesepareerd in bloemen en twee
afvalfracties (fijn en grof).Van alle fracties werdhet
versgewicht en drogestofgehalte bepaald. Het monster van de bloemfractiewerdnadroging machinaal
gescheideninbloemhoofdjesenstengeldeeltjes.
De'vroege'oogstvondplaatsop 12julitoen hetgewas al redelijk goed in bloei stond. Bij de 'normale'
oogst, zes dagen later (gelijktijdig met de praktijk),

was het gewas inmiddels aanzienlijk verder in de
bloei gekomen. De 'late' oogst vond vier dagen nadien plaats. Op 2 augustus, 15 dagen na de oogst
van het normale oogsttijd-object, werd het gehele
proefveld voor de tweede maal geoogst. Op 22augustusgebeurdeditvoordederdekeer.
Indetabel 97 zijn de belangrijkste resultaten weergegeven;de(bloem)massaversendroog,debloemopbrengsten droog,deverse afvalfracties (alle inkg
per ha) en de bijbehorende vluchtige olie-gehalten,
gemiddeldperobject.
Bij de vroege eerste oogst was de totaal geplukte
bloemmassabeperktenhetbloemaandeelinhetgedroogde product met 74.3% hoog. De hoeveelheid
uitgesepareerdmateriaalbleefgering.Bijdenormale
en late oogsttijd neemt de geoogste massa weliswaar toe, maar daalt het bloemaandeel daarin tot
±56% (opbasisvandroog).Persaldo ligt debloemopbrengst maar weinig hoger dan bij vroege oogst.
De separatie-afvallen nemen evenwel fors toe. Bij
verlatingvandeeersteoogstwerddebloemhorizont
van het gewas door de voortgaande bloei steeds

Tabel97. Resultatenoogsttijdenproef kamille, ROC Ebelsheerd 1994.
afvalfracoogst-

verse

olie

datum

massa

%

ds%

droge

bloem

bloem

olie

ties(vers)

massa

%

opbr.

%

fijn

grof

(gem.)

134
300
300

91
521

0.05

403

0.06

251
184
157

158
110
64

0.08

olie%

eerefe
V 12juli

2025

0.10

17.3

0.11

16.2

56.0
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zwaarder. De plukmachine bleek de toegenomen
hoeveelheid bloemen onvoldoende te kunnen verwerken.Eengroterdeelvandebloemenbleefachter
en de hoeveelheid geoogste stengels en blad nam
toe. Hetoliegehalte is,zowel indeversebloemmassa als in de droog gesepareerde bloemen, bij het
'normale'oogstobjecthethoogst.Hetpercentageolie
inde afvalfracties is ongeveer dehelft vandat inde
verse(bloem)massa.
Het door de eerste oogstgang wat platgedrukte en
gehavendekamillegewaskwamindeperiodedaarna
onvoldoende terug. Regens en harde wind veroorzaakten het inzakken en onregelmatig hergroeien
vanhetgewas.Bijdetweedeoogstnamdehoeveelheidtotaalgeoogstebloemmassaindedrieobjecten,
overeenkomstig de duur van het oogstinterval, af.
Ongeacht het oogstobject bleven echter zeer veel
(±60%!)bloemenachter.Hetbloempercentageinhet
gedroogde materiaal van het normale oogst-object
wasmet58% hethoogst.Evenalsbijdeeersteoogst
lagen deoliegehaltes vanhet 'normale' oogst-object
op het hoogste niveau. De gehalten in de afvalfracties waren ditmaal wat hoger in vergelijking met de
eersteoogst.
Bij de derde oogst was de geoogste bloemmassa
zeer gering. Veel bloemen die bij de tweede oogst
bleven zitten,waren inde derde oogst reeds uitgebloeid. Het gewas raakte duidelijk versleten. De
oogstmachine liet veel bloemen achter. Hoewel het
oogstintervalnugelijkwasvooralleobjecten,lijkthet
herstellingsvermogen involgordevandedrieachtereenvolgende oogstobjecten toe te nemen. Het
bloempercentage van het oogstproduct vertoonde
geen verschillen,en lag voor alle objecten op50%.
Watdoor het'late'object indetweedeoogstaanopbrengstwerdtoegegeven,lijktindederdeoogstvoor
een deel te worden gecompenseerd. Opvallend zijn
de hoge oliegehalten van de droge bloemen. De
hoeveelheiduitgesepareerdafvalbleefbeperkt.
De totaal gerealiseerde bloemopbrengst in deze
proef is met400 kg teleurstellend laag. Bij een normaletot late eersteoogst isdeopbrengst wathoger
danbijeenvroegeeersteoogst. Inalledrieobjecten
is de eerste oogst goed voor 70%van detotaalopbrengst.
De proefomstandigheden waren als gevolg van de

late inzaai en de matig werkende plukmachine
(waardoorveelverliezenbijdeoogst)ongustig.

Kamille-opslagbestrijding in wintertarwe, ROC Ebelsheerd 19941995
Dehelft vande kamillepraktijkteelt 1994werd inhet
najaar, na een oppervlakkige niet-kerende grondbeweging, ingezaaid met wintertarwe. Er werden enkelegangbaregraanherbiciden ingezetomdemogelijkheden van kamille-opslagbestrijding te beoordelen. Doorbehoudvandezaadvoorraad indebovenlaag was de kamillebezetting enorm. De gangbare
middelen werkten echter prima. Op het uiteindelijke
kamille-onkruidbestand maakte het geen verschil of
de kamille vroeg (met het bodem/contactmiddel isoproturon), of later in het voorjaar nadat ze isopgekomenenwatontwikkeldis(metcontactmiddelenals
Basagran-PofAlly),wordtbestreden.Hetisnietduidelijkhoelangdekamillezichinvervolgjarenzalblijven manifesteren. In een overwegend graan-bouwplanhoeftditechternietvoorproblementezorgen.

Proefteelt kamille, ROC Ebelsheerd1995
De helft van de praktijkteelt 1994 bleef als continuteeltvantweehectarevoor productie in 1995liggen.
Uitzaadopslagontwikkeldezicheendichtplantenbestanddatinhetvoorjaaroprijenwerdgeschoffelden
met een onkruideg wat werd teruggedund. Het gewas ontwikkelde zich voorspoedig. Dit in tegenstellingtot een inhetvoorjaar nieuwgezaaide proef,die
door het droge schrale weer in het geheel niet tot
kieming kwam! Continuteelt is wat betreft vroegheid
envoorjaarsomstandigheden dus een stuk zekerder
dandirectzaai.
Door de aanhoudende regenwerdals eerste oogst,
op22juni,eenoverrijpgewasgeplukt.Deopbrengst
was goed maar bij separatie endroging vielen veel
bloemhoofdjesuiteenengingveelals'afval'verloren.
Deherbloeivanhet gewasvieltegen.Ondanksaan-
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passingenvandeoogstmachinewerddaarvanbijde
tweede oogst (19juli) ook nog maar weinig geoogst
(+ 50%). Door de droge zomer stierf het gewas
daarna geheel af. Watopbrengst en kwaliteit betreft
bracht depraktijkteelt in 1995dus (opnieuw) eenteleurstellendresultaat.

het product. Deze schakels waren in de proefjaren
nietoptimaalopelkaarafgestemd.Beslotenisomde
teelt, oogst en verwerkingsaspecten van de kamille,
metdeopgedaneteeltresultaten en-ervaringen,nog
eensdoortelichtenenopbasisdaarvantebeslissen
overvoortzettenofstoppenvanteeltenonderzoek.

Discussie

Summary

Ingeenvan dedrieteeltjaren is de kamilleteeltprobleemloos verlopen. Alleen het eerste jaar op het
PAGV werd een goed gewasbestand verkregen en
een kwalitatief uitstekend product geoogst. In alle
jaren hebben weersomstandigheden een nadelige
invloedgehadopopbrengsten/ofkwaliteit.Potentieel
lijkteenoogstbarebloemmassavanrondde1000kg
gedroogd per hectare perjaar realiseerbaar. Degewasstructuur moetdanechter ideaalzijn,enermoet
op het juiste moment, bij goede weersomstandigheden en met een optimaal werkzame oogstmachine,
worden geplukt. Het is niet eenvoudig deze voorwaarden en omstandigheden, in de Nederlandsesituatie, te creëren. Met najaarszaai of continuteelt
kunnen vroege gewassen worden bereikt. Door
voortgaand oogsttijdenonderzoek moeten richtlijnen
geformuleerd kunnen worden ter bepaling van het
optimale oogsttijdstip. De oogstmachine zou door
verdere aanpassingen kunnen worden geoptimaliseerd. De weersomstandigheden zijn echter niet
beïnvloedbaar en zeer bepalend voor het oogstresultaat.
Ook de logistiek rond oogst, verse separatie en het
droogproces isvan grote invloedop de kwaliteitvan
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For a periodof threeyears (1993-1995), research
wascarriedout on a semi-large-scale into growing
true chamomile intheNetherlands, using chamomile
seedselections andaharvesting machine from Slovakia. Agoodchamomile cropwas obtained onlyin
thefirstyearat thePAGV experimental farm. From
thebestvariety of this,600kgdriedflowerheads of
anexcellentqualitywereharvestedperhectare.
Inthelasttwoyears, chamomile wasgrown onheavy
claysoilinthenorth oftheNetherlands (Ebelsheerd
experimentalfarm).Yieldsandqualityherewere disappointing, mainlydue topoorcropdevelopmentand
badweatherconditions. Itwasclearthatitisnoteasy
toobtain agoodearlycropbysowing inspring. Continuouscultivation seems tobeagoodalternative. In
a fieldtrial, the pickingtimeof thefirstharvest was
shown tohaveaconsiderable effectonthe totalyield
(regrowth) andquality. The crop potential ofchamomileseemsto be morethan 1000 kg dried flowerheadsperhectare. This can onlybeachievedifcrop
density, stiffnessand height are good,ifweather
conditionspermitharvestingtotakeplaceattheright
time andifthe harvestingmachine functions correctly.The growing technique needs tobeoptimizedbeforelarge-scale cultivation of chamomile reallyhas
prospectsintheNetherlands!

Invloedrijenafstandenzaaizaadhoeveelheidopgewasstructuurenzaadopbrengstvanrietzwenkgrasin het
eerste,tweedeenderde oogstjaar
Theeffectofrowdistanceandquantityofseedonthecropstructureandseed
yield oftallfescueinthefirst,secondandthirdharvestingyears
Ing. J.G.N. Wander,PAGV

Inleiding

Resultaten

Het komt regelmatig voor dat de halmdichtheid op
overjarige percelen rietzwenkgras te laag is.Gebleken is dat percelen onder vergelijkbare omstandigheden enbehandelingzeer sterk kunnenverschillen
inhalmdichtheid.Bijeentelagehalmdichtheidwordt
de zaadopbrengst negatief beïnvloed. Het vermoeden bestond dat bij rietzwenkgras een wijde rijenafstand en een lage zaaizaadhoeveelheid na een
aantal teeltjaren een hogere zaadopbrengst geven
dan een nauwe rijenafstand. Dit was de aanleiding
om te bekijken wat bij een eerste-, tweede- en derdejaarsoogstdeoptimalerijenafstandis.

Deeffecten van de rijenafstand en dezaaizaadhoeveelheid op de resultaten waren onafhankelijk van
elkaar. Deresultatenzijn daaromweergegeven voor
het effect van rijenafstand gemiddeld over de zaaizaadhoeveelheden envoor het effect vanzaaizaadhoeveelheidgemiddeldoverderijenafstanden.

Daarnaast is ook naar de invloed van dezaaizaadhoeveelheidgekeken.

Proefopzet
Als rijenafstanden zijn 12,5 ,25, 37,5 en 50 cmgehanteerd. De gebruikte zaaizaadhoeveelheden waren 4en 8kg per ha.
De acht objecten zijn aangelegd als een gewarde
blokkenproef in viervoud.De proef werd gezaaidop
20augustus1992methetrasOlga(grasveldtype)op
het proefbedrijf van het PAGV. De proef werd in
1993,1994en1995geoogst.

Zaadopbrengst
De zaadopbrengsten zijn weergegeven in tabel 98.
Dehoogsteopbrengstwerdinheteerstejaar bereikt
bij een rijenafstand van 12,5 cm,in het tweedejaar
bij25cmeninhetderdejaarbij50cm. Inheteerste
oogstjaar was het verschil tussen 12,5 en 25 cm
klein.Inhettweedeoogstjaarwashetverschiltussen
25 en 37,5 cm klein. In het derde oogstjaar was er
weinig verschil tussen 25, 37,5 en 50 cm.Getotaliseerdoverdeeerstetwee,c.q.drieoogstjaren werd
met 25 cm rijenafstand duidelijk de hoogste opbrengstbereikt.
Ook het effect van de zaaizaadhoeveelheid op de
zaadopbrengst was duidelijk: jaarlijks werd met de
laagste hoeveelheid de hoogste opbrengst verkregen.

Spruitdichtheid
In figuur 2 is het effect vande rijenafstand opde
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Tabel98. Effectvanderijenafstandendezaaizaadhoeveelheidopdezaadopbrengst (kg/ha)peroogstjaar engetotaliseerd.

1993

1994

1995

1993+1994

1993+1994 +1995

3990

rijenafstand
12,5 cm

1650

1450

890

3100

25 cm

1630

1610

1100

3240

4340

37,5 cm

1400

1570

1070

2970

4040

50 cm

1260

1530

1160

2790

3950

86

140

103

193

LSD
zaaizaadhoeveelheid
4 kg/ha

1520

1640

1080

3160

4240

8 kg/ha

1450

1450

1030

2890

3920

69

61

99

73

136

LSD
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Figuur2. Invloedvanderijenafstandopdespruitdichtheidop10-3-93,5-10-93,17-12-93en 10-11-94(LSD=348).

spruitdichtheid weergegeven. Het verschil tussen
12,5 cm enerzijds en 37,5 en 50 cm anderzijdswas
aanvankelijk groot. In de loop van het onderzoek
bleef de spruitdichtheid bij de twee wijdste rijenafstandenstijgen, waarbijdespruitdichtheidbij37,5cm
duidelijk hoger bleef danbij 50cm.Hetverschiltussen12,5cmen37,5cmwerdklein.
Inhetvoorjaar vanhetderdeoogstjaar (1995)waren
dezaairijenbij 12,5cmnietmeerterugtevinden.Bij
25, 37,5 en 50 cm was de breedte opde rij vande
uitgestoeldeplantentoenrespectievelijk 11,13en16
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cm.
Intabel99isdeinvloedvandezaaizaadhoeveelheid
op de spruitdichtheid weergegeven. Aanvankelijk
wasdespruitdichtheidbij8kgperhaduidelijkhoger
danbij4kgper ha.Hetverschilwas indeherfst na
heteersteoogstjaar alklein,maarindeherfstnahet
tweedeoogstjaar nogsteedsaanwezig.

Pluimdichtheid
In het eerste oogstjaar werd de hoogste pluimdicht-

Tabel99. Effectvandezaaizaadhoeveelheidopdespruitdichtheid(#/m2);LSD= 284.

10maart1993

5oktober 1993

17december 1993

10november 1994

4 kg per ha

1410

1840

1980

2770

8 kg perha

1840

2040

2100

2920

heid verkregen bij de nauwste rijenafstand (tabel
100). In hettweede en derde oogstjaar gaf 37,5cm
de hoogste pluimdichtheid,maar inhetderdeoogstjaar was het verschil met 50 cm minimaal. Bij 12,5
cmrijenafstandnamdepluimdichtheid indeloopder
jaren af. Bij 37,5 en 50 cm was er in het tweede
oogstjaar sprakevaneentoename,waarna er inhet
derdeoogstjaar eenterugval was, vooralbij37,5cm.
In het eerste oogstjaar gaf de hoge zaaizaadhoeveelheid een iets hogere pluimdichtheid dandelage
zaaizaadhoeveelheid. In de volgende twee oogstjaren gaf de lage zaaizaadhoeveelheid de hoogste
pluimdichtheid, waarbij het verschil met de hoge
zaaizaadhoeveelheidinhetderdejaarkleinwas.

Discussie
In de loop van de oogstjaren verschoof de hoogste
opbrengst van de nauwste rijenafstand van 12,5cm
naardewijdsterijenafstandvan50 cm. Getotaliseerd
over twee of drie oogstjaren werd de hoogste opbrengst bereikt met een rijenafstand van 25 cm.Dit
resultaat komtgoedovereenmethetonderzoekvan
Silberstein enYoungIII(1992) inOregon (VSA).Ook

dit onderzoek werd uitgevoerd met rassen van het
grasveldtype. Inoudere literatuur wordt aangegeven
datbijeenoverjarige teeltderijenafstand60à70cm
moet zijn (Youngberg en Wheaton, 1979). Hoogstwaarschijnlijk isdezeconclusie gebaseerdoponderzoek met rassen van het voedertype; grasveldtypes
worden pas op grotere schaal geteeld sinds 1980.
Mogelijk heeft hettypeof rasinvloedopdeoptimale
rijenafstand. Uit onderzoek van Newell, e.a. (1992)
bleek dat het in ons onderzoek gebruikte ras Olga
een ras is dat ten opzichte van diverse andere rassenvan het grasveldtype weinig spruiten vormt.Zodoendekandeoptimalerijenafstandlager uitgevallen
zijn voor Olga dan voor rassen die een hogere
spruitdichtheid bereiken. Het onderzoek van Newell
wasgerichtopdichtheidvangrasveldenenwerddus
bij veel hogere spruitdichtheden uitgevoerd danons
onderzoek.
Alleen inheteerste onderzoeksjaar werdeenduidelijkecorrelatie gevondentussendepluimdichtheiden
de zaadopbrengst (( < 0,001). De wijdste rijenafstand leidde in dat jaar niet alleen tot een lagere
spruitdichtheid in voorjaar en zomer, maar ook tot
eenlaagaandeelpluimeninhettotalespruitbestand.
Meer concurrentie in de rij c.q. in de pol speelde

Tabel100. Effect van derijenafstandendezaaizaadhoeveelheidopdepluimdichtheid(#/m2).

1993

1994

1995

750

660

500

620

520

770
640
105

620

rijenafstand
12, cm
25 cm
37,5 cm

440

50 cm

340

LSD

109

zaaizaadhoeveelheid
4kgperha
8kgperha

490

730

580

530

LSD

89

620
74

550
73

610
103
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hierbij een rol. Ondanks een toename van de legeringbijeengrotererijenafstand,vonderbijeenwijde
rijenafstand echter een gedeeltelijke compensatie
plaats van de lage pluimdichtheid door een hoger
zaadgewichtperpluim.
Indeanderetwee oogstjaren waser geencorrelatie
tussen de spruitdichtheid en de halmdichtheid en
geen of eenzwakke correlatie tussen de pluimdichtheid en de zaadopbrengst. Vermoedelijk heeft het
zaadgewicht per pluim inbeidejareneencorrigerendeinvloedgehad.Inheteersteoogstjaar lagdedrogestofproductie op een lager niveau dan in de volgendetweeoogstjaren.Ditwijstopde aanwezigheid
van minder ondergras. De concurrentie van de halmen met ondergras is dan minder groot zodat de
halmdichtheid doorslaggevend was voor dezaadopbrengst.
Eenlagezaaizaadhoeveelheid resulteerdejaarlijksin
een hogere zaadopbrengst dan een hogezaaizaadhoeveelheid.Ook hier komt het resultaat goedovereen met het al genoemde onderzoek in deOregon.
In het tweede en derde oogstjaar kwam de hogere
zaadopbrengst bij de lage zaaizaadhoeveelheid duidelijkovereenmetdepluimdichtheid.

Conclusies
Rijenafstand
• Verruiming van de rijenafstand verminderde de
spruitdichtheid.
• Bijeenwijde rijenafstand bleef depluimdichtheid
in latere oogstjaren beter op niveau dan bij een
nauwerijenafstand.
• De hoogste zaadopbrengst werd in de loop van
de oogstjaren met een ruimere rijenafstand verkregen.
• Bij een éénjarige teelt van rietzwenkgras is een
rijenafstandvan 12,5of25cmgewenstvooreen
optimalezaadopbrengst. Bijtweeofdrieoogstjaren moet gekozen worden voor een rijenafstand
van25cm.
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Zaaizaadhoeveelheid
•

Dehogerezaaizaadhoeveelheid hadblijvendeen
verhogendeffectop despruitdichtheid.
• Alleen in het eerste oogstjaar gaf de hoogste
zaaizaadhoeveelheid eeniets hogere pluimdichtheid dan de lagere zaaizaadhoeveelheid ennadieneenlagerepluimdichtheid.
• Inalleoogstjarenwerdmet4kgzaaizaadperha
eenhogereopbrengstverkregendanmet8kg.
• Alseengoedeopkomstverwacht kanworden,is
een zaaizaadhoeveelheid van 4 kg per ha voldoende.Alseenmatigeopkomstverwachtwordt,
kan bij een éénjarige teelt de zaaizaadhoeveelheidverhoogdworden naar 6 à7 kg per ha. Bij
eenoverjarige teeltwerktteveelzaaizaadnegatief op de opbrengst en lijkt 5 kg per ha bij een
matigeopkomstvoldoende.

Samenvatting
Omdat er eenvermoeden bestond dat bij rietzwenkgrasdeoptimalerijenafstandsamenzouhangenmet
het aantal oogstjaren, werd in 1992 een proef aangelegdmetvier rijenafstandenentweezaaizaadhoeveelheden.Gehooptwerddatmethetonderzoekhet
slecht in pluim komenvanoverjarige gewassen verklaardzoukunnenworden.
Uit de proef is gebleken dat bij één, twee of drie
oogstjaren een rijenafstand van 25 cm de hoogste
zaadopbrengst geeft. Erwerd geenduidelijke relatie
metspruitdichtheid en halmdichtheid gevonden.Een
compenserend effect van het zaadgewicht per pluim
enconcurrentievanhetondergras metdegeneratieve halmen spelen een rol bij de uiteindelijk bereikte
zaadopbrengst.
Eentehogezaaizaadhoeveelheid heeftbijeenoverjarigeteelt eennegatief effect opde zaadopbrengst.
Bijeengoedeopkomstis4kgperhavoldoende.
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Summary
Since it was suspected thattheoptimum rowdistanceintallfescuemightbeconnectedwith thenumber
ofharvesting years,an experiment wasset up with

The experimentshowedthatinthecaseofone, two
or three harvesting years,a rowdistance of 25cm
producedthehighestseedyield. No clear relationshipwas foundonthe basisofshootdensityandpanicle density. A compensating effect of the seed
weightperpanicle andcompetition between the vegetativetillersandthegenerative tillersplayarole in
theseedyieldultimatelyachieved.
When growing overaperiodofseveralyears, atoo
highquantity of seedhas a negativeeffectonthe
seedyield. Atagoodemergence4kgperhectareis
sufficient.
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TeeltondenzoekDigitalislanata1987-1994
CropmanagementresearchonDigitalis lanata
Ing.H.J.vanderMheen,PAGV

Inleiding

Zaaidiepteen beregening

BinnendeNederlandsekruidenteeltisDigitalislanata
een belangrijke gewas,waaraan ophet PAGVvanaf
1987, veel aandacht is besteed. Een groot aantal
aspecten vandeteelt werd inde loop derjarenonderzocht.Getrachtwerddeopkomstendetragebeginontwikkeling van het gewaste verbeteren. Deinvloed van zaaitijd, zaaidiepte, zaaizaadontsmetting
en standdichtheid op de gewasontwikkeling, opbrengst en kwaliteit werd onderzocht. De optimale
stikstofbemesting, via een basisgift of gedeelde giften, werdineenzestalproeven bepaald.Ookdeinvloed van het oogsttijdstip op de bladopbrengst, het
drogestofgehalte en het digoxinegehalte werd vastgesteld. Alle proeven vonden plaats op het PAGVproefbedrijf ofeldersinOostelijk Flevoland.InPAGVverslag nr. 218 (1996) is het Digitalis-teeltonderzoek
gebundeld. In dit artikel wordt alleen een kort overzichtgegevenvandebelangrijksteresultaten.

In de twee aangelegde zaaidiepte- en beregeningsproeven bleek een zaaidiepte van 1.5 cm gunstig
voor de teelt van Digitalis. Beregening rondom kiemings-enopkomst-fase heeftdaarbij geenbetrouwbareopbrengstverhogingtotgevolg.Nakiemersdoen
zich vooral voor bij ondiepere inzaai onder aanhoudende vochtige weersomstandigheden. Zaaidiepten
van2-2.5 cmblijven,metnamewat betreft deplantaantallen, achter. De verschillen in plantaantal en
beginontwikkeling komen aan het eind van het seizoen overigens maar zeer beperkt terug in de opbrengstresultaten.

Verbeteringopkomstenbegingroei
In vier proefjaren werden verschillende methoden
beproefdomdekieming,opkomstenbegingroeivan
Digitalisteverbeteren.Eeneindverslaghiervanisals
artikelopgenomeninhetjaarboek 1990/1991.Zaaien
onder folie, voorgeweekt zaaien, zaaibedbespuiting
met een anti-slempmiddel en zaaien tussen een
hulpgewaswerdenvergeleken methetgangbareonbehandelde object. De seizoen-object-interactie
bleektegrootomvoorallevoorjaarsomstandigheden
één van de objecten als meest geschikt te bestempelen. Gemiddeldgenomenkwamenopdeobjecten
onbehandeld en anti-slempmiddel-bespuiting de
hoogste plantaantallenvoor;ookwarenopdezeobjectendeverseendrogeopbrengsthethoogst.
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Zaaizaadontsmetting
Zaaizaadontsmetting is bij Digitalis niet toegelaten.
Omdemogelijkpositieveeffectenopdeopkomsten
beginontwikkeling vast te kunnen stellen, werd het
effect vantwee middelen endoseringen bijverschillende zaaizaadpartijen onderzocht. In twee proeven
bleek het soort ontsmettingsmiddel en de dosering
geen invloed te hebben op de opkomst en de opbrengst.Dekiemkrachtvan dezaadpartijalszodanig
is van aanmerkelijk grotere invloed op de opkomst
danhetalofnietontsmetten.

Standdichtheid
Intwee modelmatige proeven werden bij twee rijenafstanden (25en30cm)verschillende standdichthedengecreëerd.Binnendegetoetste plantdichtheidsrange (van 17 tot 200 planten per m2) laten beide
proeven een toename van de opbrengst zien naarmatedeplantdichtheidstijgt.Eenrijenafstandvan25
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cmheeft daarbijdevoorkeur boveneen rijenafstand
van 30 cm. Uit de proeven blijkt geen consequent
verbandtussenstanddichtheidendigoxinegehalte.
Metaantallenvanaf 150planten per m2iseenmaximaleverseopbrengst haalbaar. Eenmaximaledigoxine-opbrengst per hectare lijkt ook met kleinere
plantaantallentekunnenwordenbereikt.

Stikstofbemesting
Stikstof-basisgiften
De vijf grafieken in figuur 3 laten de responscurves
van de stikstofvoorziening zien voor achtereenvolgens verse opbrengst, drogestofgehalte, droge opbrengst en digoxinegehalte en digoxine-opbrengst
aan de hand van zes veldproeven (1989-1994).
Hoewel de opbrengstniveaus per proefjaar aanzienlijkverschillen,gevendegrafiekenduidelijketendenzen weer. Vooral de verse opbrengst reageert sterk
opstikstof. Hetachterwege latenvaneenN-giftgeeft
grote opbrengstverliezen. De met regressie-analyse
geschatteoptimalestikstof-basisgiften bedragenvoor
verse opbrengst, droge opbrengst, digoxinegehalte
en digoxine-opbrengst respectievelijk 198, 170, 197
en187kgstikstof perha.

Gedeelde stikstofgiften
Deling van de stikstofgif (half/half, eenderde/tweederde)gaf indetweeaangelegdeproeveneenvolledig tegengesteld effect. In 1992 resulteerde deling
van de gift in alle gevallen ineen hogere verseopbrengst dan bij een eenmalige basisgift. De drogestofgehaltes werden erdoor verlaagd waardoor de
drogestofproductie nog maar weinig hoger was. In
1994veroorzaakte delingvan de giftjuist eenverlaging van de opbrengst! De tegenstrijdige resultaten
moeten worden toegeschreven aan deverschillende
weersomstandigheden en gewasgroei. In de droge
zomervan 1994ishettweededeelvandegedeelde
gift niet ter beschikking gekomen van het gewas.
Door degoede beworteling vanDigitalis isdebasisgiftbeschikbaarvoorhetgewas.EengoedebasisbemestinglijkteenverzekeringvooreengoedeN-voor-
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ziening. Alleen wanneer kanworden beregend mag
vaneengedeeldegift betere resultaten wordenverwacht.

Oogsttijdstip
Ineenvijftal bemestingsproevenwerdenverschillendeoogsttijden gehanteerd.Hoewelerverschillenzijn
perproefenproefjaar lijktdeoogstvan Digitalisinde
laatste decade van september, vanuit een oogpunt
van bladproductie, digoxinegehalte en digoxine-opbrengst optimaal te zijn. In zich laat ontwikkelende
gewassen of jaren met gunstig najaarsweer kan de
drogestofopbrengst in oktober nog toenemen. Gemiddeld zijn het digoxinepercentage endedigoxineproductie bij Digitalis eind-september echter het
hoogst.

Conclusie
Voor eenaantalteeltaspecten van hetgewas DigitalislanataheefthetPAGV-onderzoek inzichtverschaft
en praktijkadviezen opgeleverd. Vanwege de aard
van het gewas, ende grote interactie tussengewas
enteeltseizoen,waren de proefresultaten nogalwisselend en niet altijd eenduidig. In PAGV-verslag nr.
218 zijn onderzoek en resultaten uitvoerig beschreven.

Summary
From1987-1994 research hasbeen done on various
aspects ofthe cultivation ofDigitalis lanata. Methods
toimprove seedgermination andcrop establishment
inadirect sowing system havebeenscreened. The
influence of sowingtime,sowingdepth, seed treatmentandplantdensity on growth and development,
production andquality havebeeninvestigated. Ina
series offield trials theoptimum nitrogen fertilization
(given in oneor in twotimes)for biomass- anddigoxineproductionwas determined. Also theright
harvest time,withrespect todigoxine content andyield, was clarified. Allfieldtrialsandtheirresultshave beendocumentedin PAGV-reportnr.218.

Teeltonderzoek wortelgewaskruiden (Angelica,LevisticumenValeriana) 1987-1993
Crop management research onroot-crop-herbs (Angelica, Levisticum and Valeriana)
Ing.H.J. vanderMheen,PAGV

Inleiding
Het PAGV-teeltonderzoek aan de gewassenAngelica, Levisticum en Valeriana werd binnen een kruiden-wortelgewassen-project geclusterd. Gezien de
gewasovereenkomsten en het tweejarige teeltsysteem van Levisticum en Angelica werd aan beide
gewassen tegelijkertijd teeltonderzoek uitgevoerd in
de jaren 1987-1993 (vier proeven). In dezelfde tijd
vonden, hoofdzakelijk in een éénjarig teeltsysteem,
zes teeltproeven met Valeriana plaats. Het onderzoek was,bijalle drie gewassen,gericht op eenalgehele optimalisatie van de teelt. Kostenreductie
doorterplaatsezaaieninplaatsvanuitplantenstond
voorop. BijAngelica en Levisticum werd deaardappelteeltnormalisatie (75 cm ruggenteelt, met gebruik
van standaard oogstmachines) beproefd. Getracht
werdde zaaitechniek, door experimenten metprecisiezaai,te verbeteren.Heteffect vandeobjectenop
detarrapercentages bij de oogst werd in de meeste
proevenmeegenomen.Deproevenvondenplaatsop
lichte zand- en zavelgronden (Kruidentuin Elburg,
OostwaardhoeveSlootdorp).
Deresultatenvanditonderzoekzijn uitgebreidgepubliceerd in PAGV-verslagnr. 219. Indit artikelwordt
daaromalleeneenkortoverzichtvandebelangrijkste
resultatengegeven.

Angelica en Levisticum
In 1987/1988werd in een modelproef het uitplanten
inhetnajaarenhetvoorjaarvergeleken,beidezowel
op75en50cmrijenafstandvlakvelds enopruggen.

Erkwamnaar vorendatAngelica en Levisticumzowel bij 50 als bij 75cm rijenafstand vlakvelds enop
ruggen konden worden geteeld, en dat bij gelijke
plantaantallen per hectare dezelfde opbrengsten
werden verkregen. Najaars-uitplant bleek daarbij te
prefereren bovenvoorjaars-uitplant. Dit resultaatnodigde uit tot verder onderzoek naar de perspectievenvanhetaardappelteeltsysteem(75cmruggen).
In een tweede proef (1988/1989) werd bij 50 en 75
cmrijenafstand ruggenteelt eenvergelijkinggemaakt
tussen directzaai en uitplanten. In de teeltsystemen
werden verschillende oogstmachines ingezet. Indeze proef produceerden de gezaaide objecten gelijkwaardigaandeplant-objecten.Erwasopnieuwgeen
verschil tussen het 50 of 75 cm teeltsysteem. Als
oogstmachine functioneerde een standaard aardappelrooier gelijkwaardig aan een sterk aangepaste
kruidenwortel-rooimachine.
De laatste twee proeven (1990/1991 en 1992/1993)
warengeheelgerichtophetoptimaliseren vandeter
plaatse zaaien op ruggen van Levisticum enAngelica. Het uitplanten diende daarbij als standaardobject.
In 1990/1991 bleek ter plaatse zaaien op ruggen
(opnieuw) perspectiefvol en concurrerend met het
uitpanten.BijLevisticumhadeenrijenafstandvan50
cmdaarbijeenzekerevoorkeur boven75cm,bijAngelica maakte de rijenafstand geen verschil. De resultaten in 1992/1993 gaven een ander beeld. De
opbrengstvandezaai-objecten lagnu(nietbetrouwbaar)lagerdanbij uitplanten;ditmaalgafjuistAngelicagezaaidop75cmeenietslagereopbrengstdan
Angelicagezaaidop 50cm.Detoegepasteprecisiezaaitechniek leidde niet tot een aanzienlijk kleiner
plantaantal en een regelmatiger plantverdeling in
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vergelijking met nokkenradzaai. Het realiseren van
hetgewensteplantaantalvormteenknelpuntenvereist nader onderzoek. Een betere zaaizaadvorm
(zaadfractie) en zaadkwaliteit incombinatie meteen
andere precisiezaaitechniek vormen daarvoor deingangen.
De oogst van Angelica en Levisticum in ruggenteelt
is eenvoudiger dan bijvlakveldsteelt al leidt het niet
totmindertarra.BijAngelicaishetverschilinwortelvormtussen zaaien en uitplanten groter dan bijLevisticum enwordt hettarrapercentage bijzaaien significantverlaagd.

Valeriana
In een viertal vrijwel identieke proeven (1987-1990)
met valeriaan werden in het voorjaar directzaai (bij
tweezaaidichtheden) enuitplanten (bij50cmrijenafstandzowelvlakveldsalsopruggen)metelkaarvergeleken. Deproeven gevenduidelijk aandat hetuitplanten,zowelvlakveldsalsopruggen,opbrengstzekerder is dan ter plaatse zaaien. Bij directzaai valt
een hoge zaaizaadhoeveelheid te prefereren boven
eenlage(3kgversus1.5 kgzaaizaadperha).Daarbij heeft, voor de verse opbrengst, vlakveldszaai de
voorkeurbovenzaaiopruggen.
Omdat gezaaide valeriaan veel tijd nodig heeft om
zichtevestigen,komtdewortelproductie, invergelijking met het uitplanten, traag op gang. Dezaaigewassenhebbendeneigingomlangerdoortegroeien
maar het seizoen is daarvoor beperkend. Met als
gedachtehetgroeiseizoenbetertebenutten,werden
de twee volgende valeriaanproeven (1990/1991 en
1992/1993) in het najaar aangelegd. Weer bestond
devergelijkinguitdirectzaai enuitplanten(steedsop
50cm)vlakveldsenopruggen.Ookindezeproeven
lag de verse en droge opbrengst bij uitplanten opnieuw significant hoger dan bij zaaien.Bij uitplanten
was er geen verschil tussen vlakvelds- en ruggenteelt. Inzaai op ruggen veroorzaakte (in de winter)
aanzienlijk meer plantverlies, waardoor uiteindelijk
lagere opbrengsten werden gerealiseerd dan bij
vlakveldszaaien.Eentragestartenontwikkelingvan
een zaaigewas nadewinter kan door vroege inzaai
indenazomernietwordenvoorkomen.
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BijValeriana verschilt de wortelvorm tussen uitplanten en zaaien niet. Ruggen-envlakveldsteelt laten,
zowel bij zaai als uitplant, dezelfde hoge tarrapercentageszien.

Conclusies
Het teeltonderzoek bij kruidenwortelgewassen heeft
resultatenopgeleverdwaarmeehetAngelica-enLevisticum-teeltsysteem daadwerkelijk valt te optimaliseren.Vanuitplantennaardirectzaai,envaneen50
cmvlakvelds naar een75cm ruggenteeltsysteemis
zonderalteveelopbrengstderving mogelijk.Doordat
plantenopkweek en -uitplant hierdoor onnodig worden, enmetstandaardaardappelteeltapparatuurkan
worden geoogst, worden de teeltkosten verlaagd.
Alleen de zaadkwaliteit en de precisiezaaitechniek
vereistverdereverbetering.
Hetteeltonderzoek bijValeriana heeft geenaanknopingspunten opgeleverd om het valeriaan-teeltsysteem te optimaliseren. Het is een economische afweging of de betere opbrengstzekerheid en hogere
wortelopbrengst het opkweken, het oprooien en het
uitplanten van losse planten, rechtvaardigt. Directzaai,zowelindenazomer alsinhetvoorjaar met
eenruimezaaizaadhoeveelheid enbijvoorkeurvlakvelds, lijkt,ondankseenlagerewortelproductie,vanuitkostenoogpunthetbestealternatief.

Summary
From1987-1993research has beendone tooptimize
root-cropproduction ofAngelica, Levisticum and Valeriana. In severalfield trials, directsowing ofAngelica and Levisticum in auguston ridges witha row
distance of 75 cmgave aproductivitycomparable to
thetraditional cultivation system of flat-fieldplanting
inautumn at rowsof50 cm. Because no seedlings
havetoberaised andstandard (potato) harvestingmachines canbeused, cropping costscanbe reducedconsiderably. Seedqualityandprecision sowing
techniques have tobeimproved torealise the requiredplantdistribution anddensity.

WithValeriana thetraditional way ofplanting turned
50cmandtheuseofhighseedrates (3kg/ha) are
outtobemore productive, andmuch more harvest- preferable.
secure,thanthedirectsowingsystem. If valerian is
All fieldtrials andtheirresults havebeen documensowndirectly, flat-field sowing witha rowdistance of
tedinPAGV-reportnr. 219.
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Teeltvan Miscanthus bijtwee plantdichtheden
CultivationofMiscanthus withtwoplantdensities
Ing.W.C.A.van Geel endr. ir.A. Darwinkel, PAGV

Inleiding
Vanwegedeuitputbaarheidvanfossielebrandstoffen
enhetinsneltempoverdwijnenvanbossenenwouden, wordt gezocht naar alternatieven voor de productievanvezelsen biomassa. Naastwilgen,populierenenhennep,wordtsindshetbeginvandejaren
negentig geëxperimenteerd met Miscanthus. Dit gewas, ookwelolifantsgras genoemd,produceertbamboeachtigestengels,diekunnenwordenverwerkttot
bouw-enconstructiematerialen (onderanderevezelplaten voor de huizenbouw) of tot papierpulp. De
stengels kunnen eveneens worden gebruikt alsgeotextiel(onderandererietmattenvoordijkversteviging)
ofvoorenergie-opwekking (verbranding,vergassing).
Miscanthus is een meerjarig gewas dat nauwelijks
vatbaar isvoor ziekten enplagen.Hetgeslacht Miscanthusomvat eenaantalsoorten,waarvan Miscanthussinensisgiganteushetmeestisverbouwd.Deze
soortvermeerdert zichzelf uitsluitendvegetatief door
de vorming van rhizomen (wortelstokken). Uit deze
rhizomen komen in het voorjaar (vanaf eind april)
scheuten op, die uitgroeien tot stengels met blad.
Aanheteindvandezomerwordennieuwerhizomen
gevormd, die in het najaar worden gevuld met assimilaten. De gewasgroei gaat door totdat de eerste
vorst invalt, waardoor de planten bovengronds afsterven. De stengels worden na de winter geoogst,
alszezijningedroogdenhetbladisafgevallen.
Door de lange groeiperiode en een hoge productiecapaciteit kan Miscanthus hoge opbrengsten geven.
Volgens modelberekeningen moet het gewas inNederland onder goede groei-omstandigheden 25 ton
drogestof per hakunnen produceren,waarvancirca
17,5 ton in de stengels terechtkomt. In de eerste
twee àdriejaar is de productie lager; na het eerste
groeiseizoen kan veelal nog niet worden geoogst.
Verwachtwordtdat na10-15jaardeproductieterug-
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valten deteeltmoetwordenbeëindigd.
Voor het aanplantenvan eenveld Miscanthus wordt
een dichtheid van één plant per m2als economisch
optimaalbeschouwd(Sierts,1991).Doordatdeplantenviadevormingvannieuwescheutenelkjaarverderuitdijen,heefthetgewasnaenkelejarenhetveld
volledigbezet.Bijhogereplantdichthedenwordtinde
beginjaren een hogere opbrengst gerealiseerd (El
Bassam et al.,1992).Naongeveer vier jaar zouhet
opbrengstverschil met de lage plantdichtheid zijn
verdwenen.Hetvoordeelvandehogereopbrengsten
in de eerste jaren bij hogere plantdichtheden weegt
dan niet op tegen de meerkosten van aanplant
(KortleveenHuisman,1995).
Alsplantmateriaalkunnen microplanten (opgekweekt
in weefselcultures) worden genomen of rhizomen.
Microplanten zijn duur: circa één gulden per stuk.
Rhizomen kunnen in principe door deteler zelf wordenverkregen,door in een bestaand veld de pollen
vanplanten,dieuitwortels enrhizomen bestaan,op
te graven en in stukken te knippen. Dit kan metde
handworden gedaan of mechanisch,door de pollen
eerstindegrondaanstukkentefrezen,opterooien
en eventueel te reinigen en te sorteren. Hierdoor
kunnende kostenvoor plantmateriaal wordenteruggebracht tot circa zeven cent per stuk (Kortleve en
Huisman,1995).
Om het effect van de twee typen plantmateriaal en
vandeplantdichtheidopdeopbrengsttekunnenbestuderen, is in 1992 op ROC t Kompas te Valthermondeenproefveld aangeplant metmicroplantenen
stukken rhizomen,elk bij twee plantdichtheden: één
entwee planten per m2. Een uitgebreid verslag van
dejaarlijkseresultatenisvermeldindejaarverslagen
vanROC't Kompasover 1992,1994,1995entezijnertijd1996.

aardappelen

voorvrucht
plantdatum

microplanten

22-6-1992

rhizoomplanten

15-5-1992

rijenafstand

bemesting(kgperha)

N
P2O5

K2O

75 cm

1992

1993

1994

1995

50

80

100

90
120

90
125

140

75
45

170

120

Materiaalen methoden
Derhizomenwerdennapotenvierkeerberegend, de
microplanten twee keer. De bemesting werd in het
voorjaar uitgevoerd, na de oogst van het gewas en
voordat denieuwescheuten,eind april, gingenuitlopen.
Na het tweede jaar werden aan het eind van het
groeiseizoen eninmaartvanhetjaar daarop degemiddelde gewichten vanstengel enbladvastgesteld
alsmede de mineralengehalten hierin. Op basis van
het gemiddeld stengelgewicht en het gemiddeld
aantalstengelsperm2werddeopbrengstgeschat.
Na het eerste groeijaar werd in de periode meit/m
augustus de lichtonderschepping door het gewas
gemetenomdesnelheidvangrondbedekkingtevolgen.
Metingen,tellingen enmonsternameinhetveldwerden uitgevoerd op plaatsen waar geen planten ontbraken.

Resultatenen discussie
Groeiverloop
Demicroplanten sloegen nagenoeg alle aan,de rhizomenslechtsvoor 70%, ondanksberegening.Inde
open plaatsen in hetveldwerdenopnieuw rhizomen
gepoot, maar de aanslag bleef verre van volledig,
waardoor in het veld open gaten ontstonden. Op
praktijkpercelen bleek de aanslag van gepote rhizomenuiteentelopenvan10-70%.
De rhizomen die wel aansloegen, ontwikkelden zich
tot forse planten.De microplanten ontwikkeldenzich

in het begin traag, maar groeiden in de zomer flink
door. Ze vormden meer stengels dan de rhizoomplanten, maar de stengels van de rhizoomplanten
werdenlangerendikker.
Indeeerstewinter nahetaanplantenvroren allemicroplanten dood, zodat dit onderzoeksobject moest
worden afgeschreven. De rhizoomplanten overleefden bijna allemaal de winter. De proef werd alleen
metdezeplantenvoortgezet.
De zomer van 1993 was nat en relatief koud. Met
name de koude zal de productie van Miscanthus
hebbenbeperkt(hetgewasgroeitjuistgoedbijhogeretemperaturen,evenalsmaïs).
Inmeienjuni1994groeidendeplantenvoorspoedig,
maarbeginjuliknaktenveelstengelsdooreen zware
storm. Eenkleindeelvandestengelsgingtengronde; het merendeeloverleefde het, maar bleef krom.
Niettemin zal deze legering de opbrengst enigszins
hebbenbeperkt.
In 1995 ontwikkelde het gewas zich na opkomst
voorspoedig. Door strenge nachtvorst in de derde
weekvanmei, stierfechtermeerdandehelftvanhet
groene blad. Het gewas herstelde zich nadien goed
en hadogenschijnlijk niette lijden vandedroogte in
dezomer.
Nachtvorst maakte in 1993 in de tweede helft van
oktober een eind aan de gewasgroei; in 1994 en
1995wasditbeginnovemberhetgeval.

Grondbedekking
In alle drie jaren bleef de lichtonderschepping door
het gewas bij een dichtheid van één plant per m2
(D1) achter bij dievantwee planten per m2(D2) en
duurde het langer voordat D1 de grond volledig had
bedekt (tabel101). In het tweede groeijaar (1993)
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kreeg D1degrond nietvolledigbedekt. Inhetderde
groeijaar (1994) verliep de grondbedekking beduidendsneller daninhettweede,wat bevestigtdatde
planten jaarlijks uitdijen en het veld steeds verder
dichtgroeit met stengels. Ook was het verschil in
lichtonderschepping tussen D1en D2kleiner geworden, wat eropduidtdatdeplanten bij D1sneller uitdijendanbijD2.DoordatbijD1 paslatereenvolledige gesloten gewas wordt bereikt,treedt minder snel
onderlinge concurrentie op tussen de planten. Dit
uitte zichook in de vorming van meer stengels per
plant bij D1 (tabel 102). Dat de grondbedekking in
1995mindersnelverliepdanin1994,istewijtenaan
denachtvorstschadedieeindmeioptrad.

Wintervertiezen
Gedurendedewintervielnietalleenhetbladafmaar
braken ook toppen van stengels af. De bladmassa
maakte in november circa 30% uit van het totale
plantgewicht. Het gewichtsverlies aan stengels varieerde nogal perjaar; indewinter van 1993op1994
gingcirca 11%vanhetstengelgewichtverloren,inde
winter van 1994op 1995was dat ruim 8% en inde
droge winter van 1995 op 1996 ging geen stengelmassaverloren.Oorzakenvoor hetafbrekenvande

stengeltoppen zijn wind en vermoedelijk aantasting
van de verdorde stengels door schimmels (onder
andere Fusarium), die de stengelknopen verzwakken. De winterverliezen verschilden niet noemenswaardigtussendetweeplantdichtheden.

Opbrengst
Deproductiewas bij D2hoger dan bij D1, maar het
(relatieve) verschil werd elk jaar kleiner (tabel 102).
Bij D2 heeft het gewas in 1995 waarschijnlijk de
maximale productie bereikt. Dat de productie ondanksdedrogezomertochzogoedwas,duidt erop
dat het gewas diep heeft geworteld, waardoor het
overvoldoendewaterkonbeschikken.
Bij D1 zaldeproductie inhetvijfde groeiseizoennog
verder stijgen endan naar verwachting vrijwel gelijk
wordenaanD2.Uitgaandevan15%aanverliezenbij
de oogst, zou het opbrengstversch.il aan geoogst
materiaaltussenD1 enD2dan11 tonbedragen(4+
3,5+3,5).
Voor energie-opwekking bedraagtdemaximaaluitte
betalen prijs voor Miscanthus ƒ70,- per ton droge
stof zonder C02-heffing opfossiele brandstoffen en
ƒ136,- met C0 2 -heffing op fossiele brandstoffen
(VanOnna,1994).Uitgaandevandelaatstgenoem-

Tabel101. Lichtonderschepping (%) doorMiscanthusbijeenstanddichtheidvaneenentweeplantenperm 2(D1enD2).
datum
1juni

1juli

1augustus

jaar

D1

D2

D1

D2

D1

D2

1993

42
57

58

82

85

94

1994

22
45

*

31

40

100
85

*

1995

90
67

95

99

Tabel102. Aantaloogstbare stengelsper m2,gemiddeld stengelgewicht (gram drogestof),

engeschatte stengelopbrengst1) per ha (ton

drogestof)na dewinter.

1994

1993

1995

parameter

D1

D2

D1

D2

D1

D2

aantaloogstbarestengelsperm2

24
32

30
42

19
51

8

13

10

25
55
14

32
40
13

42
41
17

gemiddeldstengelgewicht
geschatteopbrengst

1)Stengelsvlakbovendegrondafgesneden.
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deopbrengstprijs,zoudendejaarlijkse opbrengstverschillen tussen D2 en D1 op het moment van aanplant ± ƒ1200,- waard zijn (contante waarde,rekening houdend met 7% rente). Dit bedrag weegt niet
op tegen de extra kosten van eenverdubbeling van
de plantdichtheid van microplanten (ƒ 10.000,-). Het
compenseert weldekosten van 10-15.000extramizomen(àzevencentperstuk).
Behalve met extra kosten voor plantmateriaal, moet
bij verhoging vande plantdichtheid rekeningworden
gehoudenmetextrakostenvoorhetplanten.Daartegenover staat dat het gewas bij een hogere plantdichtheiddegrondsneller bedekt,waardoor eenbetere onkruidonderdrukking magworden verwacht en
misschienlagerekostenvooronkruidbestrijding.
Door de onvolledige aanslag, de daaruit voortkomendeonregelmatige plantverdelinginhet proefveld
en de opgetreden 'legering' in de zomer van 1994,
voldeeddeproef nietaanhet ideaalbeeld.Uitonderzoek in Duitsland bleek dat de opbrengstverschillen
tussenplantdichthedenvan1,2,en3plantenperm2,
gemeten in het derde jaar, verschilden per standplaats (Schwartz et al., 1993).Deresultatenvandezeproef mogendanooknietzonder meer alsrepresentatiefwordenbeschouwdvoordepraktijksituatie.

Mineralengehaltenen-afvoer
In tabel 103 zijn de in deze proef gemeten mineralengehalten in Miscanthus weergegeven. Degehalten in de stengel blijken in de wintermaanden af te

nemen, wat waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan uitspoeling. In de droge winter van 19951996, spoelde weinig tot niets uit de stengels. (Een
verklaringvoor hethogere N-gehaltevandestengel
inmaart 1996tenopzichtevannovember 1995,ontbreekt).Intabel 104zijndegeschatte hoeveelheden
N, P en K (de laatste uitgedrukt in fosfaat en kali)
weergegevendiezichaanheteindvanhetgroeiseizoen in de bovengrondse droge stof bevonden.
Daarnaast is de mineralenafvoer met het geoogste
product weergegeven. Tot slot zijn in deze tabel
voornoemde cijfers weergegeven voor een gewas
datopvolleproductie is,aandehandvandegemiddelde mineralengehalten vande drie proefjaren. De
uitgangspunten hierbij zijn een productie van 17ton
drogestof stengelperha,7ton bladeneenstengelverlies van 5% in de winter en 15%bij het oogsten
(stoppels).
Het blijkt dat Miscanthus geen bijzonder hoge Nbehoefte heeft, een lage fosfaatbehoefte, maar een
hoge kalibehoefte. De hoeveelheid die gedurende
het groeiseizoen door het gewaswordtopgenomen,
zalwathogerzijndandehoeveelheiddie innovember in de bovengrondse delen aanwezig is, omdat
ook mineralen in de wortels en rhizomenterechtkomen. Voorlopige resultaten van stikstoftrappenproeven met Miscanthus in Nederland wijzen uit dat de
optimale N-gifttussende0en60 kgper ha ligt.De
stikstof die in de winter op het veld achterblijft, zal
merendeels organisch gebonden zijn in het blad en
daaruit door mineralisatie in de volgende groeiseizoenvrijkomen.Tijdenshetgroeiseizoenwordtzowel

Tabel103. Gehalten N,PenK(gper kgdroge stof) inMiscanthus op ROC t Kompas in 1993-1996 (gemiddeld voor twee plantdichtheden).
N-gehalte

K-gehalte

P-gehalte

datum

blad

stengel

blad

stengel

blad

stengel

november1993

10,6

3,8

1,2

0,8

8,6

11,2

-

2,9
2,0

-

-

4,5
8,2
3,7

1,0

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

11,4

11,1

-

0,6

-

8,4

maart 1994
november 1994
maart 1995
november 1995
maart1996

8,4

11,2

-

1,5
3,2
3,6

0,8

-

7,5
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Perspectievenvoorkorrelmaïsalszetmeelbronvoorhet
noordelijkeveenkoloniale- enzandgebied
Prospects forgrain maize as source ofstarch for northern sandy-peat and sandy areas
lr.W.van Dijk,PAGV, dr.A.C.vanSwaaij,NIKO-TNO, ing.K.H.Wijnholds,SIOen ing. G.
Veninga, HLB

Inleiding
Deakkerbouw inhetveenkoloniale gebiedkenmerkt
zichdoor eenbouwplanmeteenintensieveteeltvan
hakvruchten.Ditheeft geleidtot problemen metverschillende bodemziekten zoals aardappelmoeheid,
wortelknobbelaaltjes en verschillende vrijlevende
aaltjes. Uit bodemgezondheidsoogpunt is erdaarom
behoefte aanmonocotylegewassen inhetbouwplan
die bovendien kunnen dienen als zetmeelbron voor
deverwerkende industrieinditgebied(AVEBE).Korrelmaïs kan worden gezien als een potentiële kanshebbervoordezedoeleinden.
Door de klimatologisch minder gunstige groeiomstandigheden in noord-Nederland ligt het opbrengstniveau van korrelmaïs hier in het algemeen
lager ten opzichte van midden- en zuid-Nederland.
Bovendien is het moeilijker om bij deoogst eenvoldoende hoog drogestofgehalte in de korrel tebereikenwaardoordedroogkostensterktoenemen.
In het kader van overheidsmaatregelen met betrekking tot de herstructurering akkerbouw is tussen
1991 en 1995 in een samenwerkingsverband van
PAGV, SIO (proefboerderijen t Kompas enKooijenburgenHLB)enNIKO-TNOonderzoek gedaannaar
de perspectieven van de teelt van korrelmaïs in
noordoost-Nederland voor de zetmeelverwerkende
industrie.Hetproject bestonduiteenaantaldeelprojecten: bewaar- en verwerkingsonderzoek, teeltoptimalisatie en onderzoek naar bodemgezondheidsaspecten. Het zwaartepunt van het onderzoek lag op
hetbewaar-enverwerkingsonderzoek.
Een uitgebreidere rapportage van het onderzoek is

verschenen als PAGV-verslag nr. 208. Hierna wordt
volstaan met een beknopte bespreking van de belangrijksteresultaten.

Bewaar-en verwerkingsonderzoek
Bewaring van korrelmaïs is nodig omdat de verwerkingvan maïstotzetmeel het helejaar doorplaatsvindt. Omdit mogelijk te maken,wordt hoofdzakelijk
gebruik gemaakt van gedroogde maïs die lange tijd
in silo's bewaard kan worden. De kosten voor het
drogen maken de teelt van korrelmaïs ten behoeve
van de zetmeelwinning in noord-Nederland echter
niet aantrekkelijk. De bewaarkosten van korrelmaïs
kunnen mogelijk worden verlaagd door de korrels
niettedrogenmaardoordezenattebewaren.
De resultaten van het onderzoek wezen uit dat het
drogen prima kanworden vervangen door natte bewaring. Van de onderzochte natte bewaarmethoden
bodenhetinkuilenvangeplettemaïsenconservering
vanintacte korrels mettoevoegmiddelenhetmeeste
perspectief. Deverliezen bij beide bewaarmethoden
waren gering, respectievelijk 2 en 0,5 % na 6-8
maanden bewaring terwijl de winbaarheid van het
zetmeelhogerwasdanbijdrogen.Het resultaatvan
inkuilen van intacte korrels zonder toevoegmiddel
was minder goedals gevolg van hoge verliezen en
grotere risico's van bederf. Een nadeelvan het plettenisdatditgepaardgingmeteengrootverliesaan
winbare kiemen terwijl ook de zetmeelkwaliteit veranderde. Dit was bij conservering met toevoegmiddelenminderhetgeval.
Saldoberekeningen wezen uit dat natte bewaring
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economischaanzienlijkgunstigerisdandrogebewaring.Desaldibijdegoedkoopste manier vannatbewaren, het inkuilen van geplette maïs, waren zelfs
vergelijkbaarmetdievangraanteelt.
De huidige inheemse korrelmaïsrassen verschilden
weinig in zetmeelgehalte- en winbaarheid. Ten opzichte van zuidwestfranse maïs was het zetmeelgehalte van inheemse maïs circa 2 % lager. De winbaarheidvanhetzetmeelverschildeechterniet.

Teeltvervroeging
Verminderingvanhetafrijpingsrisicodoormiddelvan
teeltvervroeging door inzaai onder folie of het uitplanten van elders opgekweekt plantmateriaal was
economisch nietaantrekkelijk. Devoordelenvanvervroeging, een hogere opbrengst en een droger product, wogen niet op tegen de extra kosten die verbondenzijnaandergelijkesystemen.

Bodemgezondheid
De teelt van korrelmaïs leidde tot eentwee keer zo
hogevermeerdering vandepopulatiesvanPratylenchus-aaltjes dan de teelt van andere monocotylen.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen bij welke
grenzen dit tot schade bij met name aardappelen
leidt.

Summary
Between 1991 and 1995 PAGV, SIO andNIKO-TNO
investigated the prospects of growinggrain maize for
thestarch processing industry on thenorth eastern
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sandyandpeatysoilsofthe Netherlands. Theproject
wasdivided intothreesub-projects, conserving and
processing research, optimizing thegrowing ofmaize, andresearch concerning the effects ofgrain maizeon the incidenceofnematodes, respectively.
The results showed thattheconventionalstorage of
driedkernelscouldwellbe substitutedbywetstorage
methods. Ensiling smashed kernels in a clamp and
storage ofintactkernels with additivesgavethe best
results. Storage losses with both methodswere
small,respectively 2 and 0,5 % after 6-8 months
while thestarch recovery increased ascompared to
conventional drying.Conservation of intact kernels
without additives waslesssuccessful due to higher
lossesand high risks of decay. A disadvantage of
ensiling smashed kernels is thehighlossofgerms.
Furthermore, the starchqualitychanged.
Wet storage ofgrainmaizewaseconomically more
attractivethanstorageof driedkernels. Especially
ensilage ofsmashedkernelsmadegrain maize competitive tocereals.
The grain maize varietiescurrentlygrown in the
Netherlands hardly differed with respect tostarch
contentand starch recovery. Comparedtofrench
maize samples thestarch content wasabout2%lower. No differences in starchrecoverywere observed.
A large variation in yieldsand moisture content of
grain maize was foundbetween years. Increasing
crop earliness byplasticmulching or plantingofmaizewas notprofitable. The highcostsofsuchsystems
exceededthe benefitsof higher yields andlower
moisturecontent.
Comparedto othermonocotyledonsmaize induceda
two-fold increase inpopulations of Pratylenchus nematodes.

Optimalisatieteeltvan korrelmaïsinnoordoost-Nederland
Optimizationofgrainmaizegrowinginnorthernsandy-peatandsandyareas
Ir.W.vanDijk, PAGV,ing. K.H.Wijnholds,SIOening.G.Veninga,HLB

Inleiding
In het veenkoloniale gebied is er uit oogpunt van bodemgezondheid behoefte aan monocotyle gewassen
in het bouwplan. Korrelmaïs als zetmeelbron voor de
verwerkende industrie (AVEBE) wordt gezien als een
potentieel gewas in dit gebied. Door de in het algemeenminder gunstigegroei-omstandighedeninnoordNederland ligt het opbrengstniveau hier vaak beduidend lager dan in midden- en zuid-Nederland.Bovendien is het moeilijker een voldoende hoog drogestofgehalte in de korrel te bereiken waardoor het saldo
sterk wordt gedrukt door de hoge droogkosten (van
Dijk et al., 1992).Vandaar dat door het NIKO-TNO en
SIO de mogelijkheden zijn onderzocht van een natte
bewaring.
Het opbrengstniveau en het drogestofgehalte kan mogelijk worden verhoogd door middel van teeitververvroeging. Teeltvervroeging kan plaatsvinden door het
zaaien van maïs onder folie of planten van in de kas
opgekweekt plantmateriaal. Zowel uit binnenlands als
buitenlandsonderzoek blijkt dat behoorlijke opbrengstverhogingen mogelijkzijndoortoepassingvandergelijketechnieken (v.d.Werf en Hoek, 1989;Werminghausen et al., 1983; Scheffer, 1982). Het is echter in lang
niet alle gevallen een rendabeleteeltmaatregelvanwege de hoge kosten die hieraan verbonden zijn. De
komst van goedkopere planttechnieken (Scheffer,
1985) biedt wellicht een mogelijkheid de oogstzekerheidvankorrelmaïsinnoord-Nederlandteverhogen.
Door de trage begingroei is maïs gevoelig voor stuifschade. Stuifschade kan worden verminderd door de
maïs in een doodgespoten bodembedekker tezaaien.
Bij de bestrijding van watererosie in Duitsland en Nederland zijn hiermee inmiddels goede ervaringen opgedaan(Winstel,1991;Geelen,1995).

De doelstelling van het onderzoek kan worden omschrevenals:
- het vergelijken van verschillende vervroegingstechnieken met betrekkingtot opbrengst en kwaliteit van
korrelmaïs,
- vaststelling van opbrengst- en kwaliteitseffecten als
gevolg van inzaai van korrelmaïs in een bodembedekker.
Het onderzoek is onderdeel van een herstructeringsproject waarin tevens bewaar- en verwerkingsmogelijkheden van natte korrelmaïs en bodemgezondheidsaspectendeaandachthebben.

Materiaalen methoden
Hetonderzoek werd uitgevoerd in dejaren 1991-1994
opdalgrondop ROC t Kompas.Als proeffactoren wareninhetonderzoekopgenomen:
- ras
• Anjou09(vroeg)
• Helga/Eva(laat)

- zaaimethode
•
•
•
•

normalezaai
inzaaionderfolie
planten inpaperpots/perspotjes
planten met Peiner Agrar-systeem (sigaar-systeem)
- erosiebestrijding:
• geen(braak)
• inzaaiinbodembedekker
Er is gekozen voor een split-plot opzet met erosiebestrijding alshoofdfactor. Daarbinnenzijn vervolgens de
acht combinaties van ras en zaaimethode verloot. De
proef is jaarlijks in drie herhalingen aangelegd. Alge-
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mené perceels- enproefveldgegevens zijn vermeld in
tabel105.

werdendewortelsminderbelemmerd inhunzijwaartse
groei. Er is in datjaar alleen geëxperimenteerd met
planten vanhetrasHelga. Eris in drie verschillende
gewasstadia uitgeplant. Op tijdstip T1 hadden de
plantjes ongeveer vier volledig ontwikkelde bladeren,
op tijdstip T2 en T3 ongeveer vijf bladeren. De verschillende tijdstippen vanzaaien, afharden enplanten
bijdeverschillende methoden zijn weergegeven in tabel106.

Het in1991 gebruikte zeer late rasEva bleek, ook bij
vervroeging, te laat voor dit gebied. Vanaf 1992is
daarom hetras Helga gebruikt mede omdat hiermee
ookvrijgoede ervaringen zijnopgedaan metplanten.
Devervroegingsobjecten warenalleenin1991en 1992
inhetonderzoek opgenomen.Opbasisvandetot dan
toe behaalde resultaten en de hogere prioriteitstoekenning aanhetverwerkings- enbewaaronderzoek is
beslotenhetvervroegingsonderzoek tebeëindigen.
De inzaai onder plastic vond plaats meteen vierrijige
zaaimachine waarbij in één werkgang hetplastic folie
werd neergelegd enmet een aangepast zaai-element
de maïs werd gezaaid. Hetzaai-element bestond uit
een schijf waarop zaaibekken waren bevestigd die op
regelmatige afstand hetzaad opcirca 5cmdiepte in
debodemaflegden.

De opkweek van het plantmateriaal vond in 1991
plaats inplastic gewastunnels. Erheeft geen bijbelichting plaatsgevonden. Door de trage ontwikkeling van
de sigaar-planten restte in 1991 geen tijd meer voor
het afharden. In 1992 ishetplantmateriaal inperspotjes opgekweekt inde kas, hetplantmateriaal ten behoeve van het sigaar-systeem in gewastunnels. De
opkomst indegewastunnelwaszeer slecht indatjaar.
Dit iswaarschijnlijk een gevolg van hetniet voldoende
vochtig houden vandekiemende plantjes. Alsgevolg
hiervan was ervoor de rassen Anjou 09enHelga niet
voldoende plantmateriaal beschikbaar voor hetonderzoek waardoor deze objecten zijn komen tevervallen.
Opdeopengevallen plaatsenophet proefveld zijn nog
welplantenvanhetzeer lateras Evageplant.
De paperpots zijn geplant met een precisieplantmachinediegebruiktwordt indegroenteteelt. De perspotjes
zijn handmatig geplant. Bijhetsigaar-systeem is ook
machinaalgeplant.

Bij het planten is gebruik gemaakt van paperpots,
perspotjes en het zogenaamde sigaar-systeem vande
firma Peiner Agrar.Ditlaatste iseen nieuw Duits plantsysteem waarbij wortelschade wordt voorkomen als
gevolgvan hetuitelkaartrekkenvande plantjes bij het
planten. Bovendien zijndekosten lager danbijandere
plantsystemen.In1991zijn zoweldepaperpots alshet
sigaar-systeem beproefd. Doordat bijdepaperpotsde
zijwaartse wortelgroei vandemaïs stagneerde als gevolg van het papieren omhulsel stond indeeersteweken nauitplanten degroei stil. In 1992 isdaaromhet
paperpotsysteem vervangen door perspotjes. Hierbij

Oorspronkelijkwashetde bedoelingomwinterroggete
gebruiken alsbodembedekker. Doordat een tijdigeinzaai indeherfst van 1990en1993 niet mogelijk was,

Tabel105. Algemeneperceels-enproefveldgegevens.

grootheid

jaar
1991

1992

1993

1994

bodemvruchtbaarheid:
-organischestofgehalte

13,7

15,0

11,3

-pH-KCI

4,7

5,0

9,7
5,1

-Pw

5,2
53

-K-getal

19

40
14

43
14

53
13

voorvrucht

aardappelen

aardappelen

aardappelen

aardappelen

zaaidatum

3mei

6mei

4mei

10mei

oogstdatum

4november

28oktober

2november

2november
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Tabel106. Tijdstipvanzaaien,afhardenenplantenin1991 en1992.

1991

zaaimethode

1992

afharden

zaaien

zaaien

3/5

normalezaai
paperpots

afharden

planten

6/5

6/5

24/4

21/5

perspotjes

-

-tijdstip1
-tijdstip2
-tijdstip3
sigaar-systeem

24/4

23/5

24/5

1/5

folie

24/4
24/4
24/4

13/5

20/5

20/5

27/5

2/6

8/5
6/5

-

9/6
2/6

.

werd in 1991 en 1994inhetvoorjaar zomergerstgezaaid. Debodembedekker isnadezaai vande maïs
doodgespoten met Round-up.

droogd bijeen temperatuur van 105°C. Jaarlijks isbij
één herhaling vanalle objecten hettijdstip van 50%
vrouwelijke bloeivastgesteld.

De grootte van deindividuele veldjes bedroeg 1 5 x 6
meter. Hiervan werd alleen debinnenste 1 3 x 3 meter
bestemd voor opbrengstbepalingen en bemonsteringen.
Tijdens de afrijping isop verschillende tijdstippenhet
drogestofgehalte bepaald indekorrel.Hiertoe isin het
voorste netto-gedeelte ( 5 x 3 meter) steeds 4keer0,5
strekkende meter ontkolfd. Dekolven zijn vervolgens
ontkorreld meteenspruitenplukker waarna de korrels
48uurzijngedroogdbijeentemperatuurvan105°C.
Het achterste netto-gedeelte ( 8 x 3 meter) is gebruikt
voor de eindoogst. Hierbij is perveldje 4 strekkende
meter ontkolfd (per netto-rij 1strekkende meter, diagonaalsgewijs verdeeld over hetnetto-gedeelte). Dekolven werden gewogen,gedorst waarna vervolgensaan
een submonster hetdrogestofgehalte inzowel dekorrel als de spil is vastgesteld. Hierna is het volledige
netto-gedeelte handmatig ontkolfd omhet versgewicht
te bepalen. De monsters zijn vervolgens 48 uur ge-

De proeven zijn jaarlijks begin mei gezaaid en eind
oktober/beginnovember geoogst (tabel 105).Erisruim
bemest:circa 170,75en200kgN,P 2 0 5enKjOper ha
perjaar. Daarnaast istijdens hetzaaien nog respectievelijk20 en50kgNenP205inderijtoegediend.Eris
geen gebruik gemaakt van dierlijke mest. Hetonkruid
isopeenchemischewijzebestreden.

Tabel107.

In tabel 107zijn de weersgegevens vandeverschillende jaren weergeven. Het jaar 1991 kwam wat betreft temperatuur overeen meteen normaal jaar. De
temperatuursverdeling wasechter welafwijkend.Een
koude voorzomer werd gevolgd door eenwarmezomerenherfst. Ervielminder neerslagdan het langjarig
gemiddelde. Hetjaar 1992waseenwarm en droog
jaar terwijl 1993 werd gekenmerkt door lage temperaturen en veel neerslag. In 1994lagde gemiddelde
temperatuur boven het langjarig gemiddelde. Er viel
echterwelrelatiefveel neerslag.De gemiddelde stra-

Weersgegevens1991 t/m1994(Weersstation Eekte).

grootheid

jaar
1991

1992

1993

1994

normaal1)

temperatuur(°C)

13,4

14,6

12,9

14,1

13,6

neerslag(mm)

356

346

532

500

409

246

276

233

255

242

2

stralingssom(kJ/cm )
')NormaalwaardedeBilt(1961-1990).

163

300 -,

250

200

Su

•

a 150

M folie

60
C

k

V

100 •

50 •

0
24-mei

5-jul

29-jul

28-aug

datum

Figuur4A. Verlooplengtegroei(cm)maïsinrelatietotvervroegingsmethodebijhetrasAnjou09in 1991.

Figuur4B. Verlooplengtegroei(cm)maïsinrelatietotvervroegingsmethodebijhetrasEvain 1991.
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Figuur4C. Verlooplengtegroei(cm)maïsinrelatietotvervroegingsmethodebijhetrasAnjou09 in1992.
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Figuur4D. Verlooplengtegroei(cm)maïsinrelatietotvervroegingsmethodebijhetrasHelgain1992.
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lingssomindeverschillendejarenvolgdeingrotelijnen
detemperatuurskarakteristiek.

Resultatenendiscussie
Hetonderzoekisjaarlijksverslagenindejaarverslagen
van het SIO (van Dijk et al., 1991,1992,1993,1994).
Ditartikelgeefteenoverzichtvandemeestbelangrijke
informatie.
Het planten van maïs met het sigaar-systeem is in
geenvandejarengoedgelukt. Erwassprakevaneen
aanzienlijke plantuitval. De resultaten zullen daarom
nietwordenvermeld.

Vervroeging
Infiguur 5ishetverloopvande lengtegroeiweergegevenvan de verschillende vervroegingsobjecten. Inbeidejaren leiddeinzaaionderfoliebijbeiderasseninde
jeugdfase tot een snellere lengtegroei. De verschillen
inuiteindelijke lengtewarenbijhet rasAnjou09 echter
gering. In 1991was bijhet ras Evahetonder foliege-

zaaidegewas uiteindelijkzelfs korterdan hetgezaaide
gewasterwijlin 1992bijhetrasHelgahetomgekeerde
hetgevalwas.
Het planten van maïs in paperpots leidde in 1991 bij
beide rassen tot een korter gewas. Bij beide rassen
werd de voorsprong in lengtegroei ten tijde van het
planten weer teniet gedaan door een groeiremming in
de eerste maand na planten.Waarschijnlijk is dit een
gevolg geweest van het koude weer in juni en vooral
van een stagnerende wortelgroei door het papier. Bij
het rasAnjou 09was er bovendien,integenstellingtot
de andere objecten, geen sprake van een gesloten
gewas.
Hetplantenvanmaïs inperspotjes leiddetoteenbeter
resultaat. De vroeg geplante maïs (Tl) vertoonde ongeveer dezelfde lengtegroei als de gezaaide maïs. De
latergeplante maïs(T2) bleef echter beduidend achter
in lengte. De op tijdstip T3 geplante maïs is grotendeelsafgestorven.
De onder folie gezaaide gewassen bloeiden circa een
week eerder dan de gezaaide gewassen. Ditwas ook
hetgevalvoordevroeggeplantemaïsinperspotjes.

Tabel108. Opbrengstgegevensvervroegingsobjectenin1991en 1992.
ras

zaa'rmethode

drogestofopbrengst(relatief)

drogestofgehalte (%)

1991

1992

1991

1992

100
113
72

100

60,8

65,1

101

65,8

67,5

-

64,3

-

11

4

2,1

2,1

59
107
75

105
126

33,5

60,4

47,5

63,5

•

43,1

-

-

132
126

"

66,0

•

LSD(P=0,05)(rel.punten)

7

9

6,0

3,0

100= ...kgdsperha

5520

7070

-

-

Anjou09

zaai
folie
paperpots

LSD(P=0,05) (rel.punten)

Eva/Hekja')

zaal
folie
paperpots
perspotjes

-T1
•T2

1

)Evain1991,Helgain1992.
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datum

Figuur5A. Verloopdrogestofgehalte Indekorrelinrelatietotrasenvervroegingsmethode in 1991.
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De laat geplante maïs in perspotjes en de geplante
maïs in paperpots bloeiden ongeveer gelijk metde gezaaidemaïs.
In tabel 108 zijn de opbrengstgegevens vermeld van
devervroegingsobjecten in 1991en 1992.Inzaaionder
folie leidde bijhetzeer vroege rasAnjou 09 in 1991tot
een opbrengststijging van 13 %. In 1992, toen de
groei-omstandigheden veel gunstiger waren, had inzaaionderfolievrijwelgeeneffect. Bijhetzeer late ras
Eva in 1991 en het late ras Helga in 1992 bedroeg de
opbrengststijging alsgevolgvan inzaaionder folie respectievelijk 48en 21%.Deeffectenwaren dus volgens
verwachting veel sterker bij de latere rassen en bij
minder gunstige groei-omstandigheden.
Vervroeging met behulp van paperpots leidde in 1991
bijhet rasAnjou 09tot eenopbrengstderving van28%.
Dit is voor een deel toe te schrijven aan de geremde
ontwikkeling in de jeugdfase en aan een onvoldoende
lichtonderschepping gedurende de korrelvullingsfase.
Bij het zeer late ras Evawas er weliswaar sprake van
een opbrengstverhoging van 16% maar het opbrengstniveau was nog steeds lager dan van normaal
gezaaide,nietvervroegde Anjou09.
Het planten van maïs inperspotjes leidde weltot aanzienlijke opbrengstverhogingen, respectievelijk 27 en
2 1 % bij de vroeg (T1) en laat (T2) geplante maïs. Het
uitstellen van het planttijdstip leidde dus tot lagere opbrengsten. De opbrengstverhoging van de geplante
maïswasvergelijkbaar metdievanonderfoliegezaaide maïs. In alle gevallen leidde vervroeging van het
late ras Helga tot een beduidend hoger opbrengstniveaudandeniet-vervroegdeAnjou09.
Gedurende deafrijping isopregelmatigetijdstippen het
drogestofgehalte vastgesteld (figuur 6 en tabel 108).
Vervroeging leidde in alle gevallen, met uitzondering
van de laat geplante maïs in perspotjes in 1992, tot
een significant hoger drogestofgehalte. Hoewel de in
paperpots geplante maïs indrogestofopbrengst beduidend achterbleef bijde gezaaide maïs was hetdrogestofgehalte echter significant hoger. In 1991 was het
drogestofgehalte van de vervroegde Eva nog steeds
beduidend lager dan de niet-vervroegde Anjou 09. In
1992 was het drogestofgehalte van de vervroegde
Helga echter vergelijkbaar met de niet-vervroegde An-

168

jou09.
Evenals bijde opbrengst waren de effecten het sterkst
bij de late rassen en in het ongunstige jaar 1991. De
verschillen waren in het algemeen in het eerste deel
vandeafrijpingsfasegroterdanbijde eindoogst.

Erosiebestrijding
Intabel 109 zijn de gegevens vermeld van de erosieobjecten. De cijfers beperken zich tot de gezaaide
maïs.Doordat in1994degerstte laat is doodgespoten
en er daardoor concurrentie optrad metde maïs is dat
jaarbuitenbeschouwinggelaten.
Ingeen enkeljaarwas er sprakevanduidelijkeerosieschade inde braakobjecten zodat alleen een uitspraak
gedaan kanworden over de opbrengsteffecten van de
teeltineen bodembedekker.
Bijhet rasAnjou was in geenvan dejaren sprake van
een duidelijk effect van inzaai in een bodembedekker.
Ookwas er geen betrouwbaar verschil in drogestofgehalte.BijhetrasEvain1991enHelgain1992en1993
waren de effecten wisselender. In 1991 was de opbrengst en ook het drogestofgehalte bij inzaai in een
bodembedekker lager dan bij inzaai in braakland. Alleen het effect van het drogestofgehalte was significant. In 1992 leidde inzaai in een bodembedekker tot
een significant hogere opbrengst en drogestofgehalte.
In 1993was er geen sprake van duidelijke verschillen.
Gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode was er
bijbeiderassengeensprakevanduidelijke effecten op
opbrengst en drogestofgehalte van de korrelmaïs. Dit
stemt niet geheel overeen met onderzoek van Geelen
(1995) op lössgrond waarin melding wordt gemaakt
van lagere maïsopbrengsten bij inzaai in een bodembedekker. Benadrukt moet echter worden dat de bodembedekkers in dit onderzoek niet sterk ontwikkeld
warenendegrondbovendienvrijloswas.

Conclusie
Vervroeging van korrelmaïs door middel van inzaai
onder folie of planten leidde in het algemeen tot een
hogere opbrengst en drogestofgehalte. Dit effect was
sterker bij latere rassen en ongunstige groei-omstandigheden.Het uitplanten inperspotjes gaf eendui-

Tabel109. Opbrengstgegevenserosie-objectenin1991,1992en 1993.
Eva/Helga1)

Anjou09

braak

rogge

100=..

braak

rogge

jaar

opbrengst

1991
1992
1993

100
100
100

99
102
101

5591
7070
5523

100
100
100

90
110
101

3410
7493

gem.

100

101

5523

100

101

4585

1991

60,6

1992

65,1

1993

50,5

61,6
65,6
48,9

35,2
60,5
36,8

63,3
35,1

gem.

58,8

58,7

44,2

43,4

gehalte (%)

kgds/ha

100=..

grootheid

kgds/ha

4585

31,7

')Evain 1991,Helgain1992en 1993.

delijk beter resultaat dan uitplanten in paperpots. De
voordelen van vervroeging, een hogere opbrengst en
eendroger product,wegen echter inveel gevallen niet
op tegen de extra kosten die verbonden zijn aan dergelijkesystemen.

kosten nekken teelt korrelmaïs; alleen perspectief voor zuidNederland.Boerderij-akkerbouw, p.24-25 (1992).

Scheffer, K. PflanzversuchemitMaisI.ErtragundWachstumsverlauf
von mittelspätem Mais auf einen klimatischen Grenzstandort in
Abhängigkeitvon Aussaattermin.Kali-briefe 16,p.111-122(1982).

Inzaaivan korrelmaïs ineenbodembedekker heeft niet
geleid tot duidelijke opbrengsteffecten. Dit hangt mogelijk samen met de niet al te sterke ontwikkeling van
de bodembedekkers inditonderzoek.
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In 1991 and 1992 effectsofplastic mulching and plantingofgrain maize werestudiedon a sandy peat soil.
From 1991till 1994also thesowing of maize in cover
cropswasincludedasanobjective.
Plastic mulching as well as planting of maize

resulted
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in an increase of dry matteryield and dry matter conterns.
tent.Effectswerestrongerunderunfavourableweather
Sowingofmaizeincovercropstoreducewinderosion,
conditions and when later varietieswere used. Howedid not affect dry matteryield and dry matter content,
ver, the extra costs of plastic mulching and planting
possibly due to the rather poor establishment of the
generally exceed the beneficial effects of such syscovercrops.
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InvloedvanN-rijenbemestingopopbrengstenN-benuttingdoorsnijmaïs
DrymatteryieldandN utilization asaffectedbybandapplicationofmineralN
Ir.W.vanDijk,PAGV

Inleiding
Maïs wordt meestal bemest met dierlijke mest. Om
de jeugdgroei te ondersteunen, wordt aanvullend
vaak nogeen rijenbemesting gegeven van20-30 kg
N per ha. Er kunnen zich echter situaties voordoen
waarbijhogereaanvullingen nodigzijn. Ditisbijvoorbeeld het geval wanneer door verlaging vandefosfaatnormen minder mest kan worden toegediend.
Ookwanneer maïswordtgeteeldopkleigrondende
mestal inhet najaar wordttoegediend,zijnaanzienlijke aanvullingen gewenst doordat een groot deel
vandeindemestaanwezigestikstof indewinterperiode verloren gaat. In deze situaties is het voor de
praktijk van belang te weten in hoeverre deze aanvullendeN-giftinderijkanwordentoegediend.
Indeperiode 1991-1994isdaaromdoorhetPAGVin
samenwerking met het AB-DLO onderzoek uitgevoerd met als doel vast te stellen hoeveel stikstof
maximaalinderijkanwordentoegediendzonderhet
optreden van gewasschade en in hoeverre hiermee
debenuttingvandeaangebodenstikstofkanworden
verhoogd. Het onderzoek richtte zich volledig op
kunstmest-N en vond plaats op op de ROC AverHeinoenhetAB-DLO/locatieHaren(beidezandlocaties)alsmedeophetPAGV(kleiiocatie).
Inde proeven is breedwerpig gestrooide kunstmestN vergeleken met rijenbemesting bij giften van 30,
60, 90,120en200kgNperha. Derijenbemestingis
metdegangbare,opdezaaimachineaanwezigeapparatuurtoegediend.
Een uitgebreidere rapportage van het onderzoek is
verschenen als PAGV-verslagnr. 215. Hierna wordt
volstaan met een beknopte bespreking van de be-

langrijkeresultaten.

Resultaten
Infiguur 6isde invloedvanbemestingswijzeenomvang vande N-gift opde maïsopbrengstweergegevenzowelvoor zand-als kleigrond.Opbeidegrondsoortenleidderijenbemestingtoteenduidelijkhogere
opbrengst,zelfs bijhoge N-giften. Alleen bij een gift
van200kgNper hawerdinsommigejaren eenlagereopbrengst waargenomen.Op kleigrond leekde
maïswatgevoeliger voor hogeN-giften inde rijdan
opzandgrond.
Gedurendedejeugdfasewerdechtervaakeen groeiremmingwaargenomenbijgifteninderijvanaf60kg
Nper ha.Opkleigrondwasditsterker hetgevaldan
opzandgrond.Metuitzonderingvaneengiftvan200
kg N per ha, werd deze tijdelijke groeiremming in
ruime mategecompenseerd door een sterkere groei
later inhet groeiseizoen.Doordat de inde rijtoegediende stikstof effectiever is dan breedwerpig gestrooide stikstof, kan door rijenbemesting worden
bespaardopstikstof.Uitfiguur6konwordenafgeleid
datdezebesparingopzowelzandgrondalskleigrond
circa20-25%bedroeg.
Voorzominmogelijkverliezennaarhet milieutoeis
eengoedestikstofbenuttingvangroot belang.Onder
stikstofbenutting wordt verstaan dat deel van de Ngift dat wordt teruggevonden in het gewas. Deze is
berekend door het verschil in N-opnametussen bemeste en onbemeste maïs te delen op de N-gift. In
tabel 110 is de N-opnameen de N-benutting weergegeven voor zowel de proeven op zand- als kleigrond. Hieruit blijkt dat de N-opname sterk toenam
als gevolgvan rijenbemesting. Dit leiddevervolgens
toteensterkeverhogingvandeN-benutting.Doordat
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200

Tabel110. Invloedvanbemestingswijze enN-glftopN-opnameenN-benuttingvandemaïsopzandgrondenkleigrond.

N-gift

N-opname(kg/ha)

(kg/ha)

zand
breedwerpig

0
30
60
90
120
200
1

N-benutting' (%)
klei

rij'

-

breedwerpig

zand

klei

rij

breedwerpig

rij

breedwerpig

rij

-

-

-

-

-

112

139

90
102
128

73
88

142

169

142

166

159

189

174

184

199

209

40
63
58
58
55

73
77

154

60
65
60
53
48

78
96
117

100

132

143

80
71
54

83
80
60

Berekendals:((N-opnamet*™*-N-opnameor*emest)/N-gift)*100.

ook het N-gehaltevande maïstoenam ingevalvan
rijenbemesting, nam de N-opname in verhouding
sterker toe dan dedrogestofopbrengst. Rijenbemesting bleek dus een zeer effectieve manier om de Nbenuttingteverbeteren.

matteryield.AtaN rateof200kgNperha, however,
insometrialsnegativeeffectsofrowapplication were
observed. It couldbe derived thatN-rates could be
decreasedby20-25 %whenNwas appliedasa row
application.

Summary

Duringjuvenilestageofthecrop, however, atNrates
higherthan 60kgNperha,growthrates weredecreasedwhen N wasapplied in therow. Onclaysoils
thiseffectwasstrongerthanonsandysoils. Asyields
were higherat maturity stage,thisgrowth inhibition
was counteractedbyhighergrowth rateslaterinthe
growingseason.
Nyields were alsohigherwhen Nwas appliedinthe
rowresultingfrom higherdrymatteryields andhiger
Nconcentrationsinthedrymatter. ThehigherNyield
resultedinastrongincreaseofN-recoverybymaize.

Between1991 and 1994 theeffects of row application ofmineralNfertilizerinrelation toNrateon dry
matteryieldandN-recoveryofsilage maize were investigated. Theresearchwascarriedout onthree
locations, HarenandHeino(sandy soils)and Lelystad(claysoil), respectively.
Compared with broadcastapplication rowapplication
of N, also at higherrates,generallyincreased dry
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Heteffectvanbodem-pHopdeopbrengstvanluzerne
TheeffectofsoitpH ontheyield oflucerne
Ing.D.A.vanderSchans,PAGV

Inleiding

Resultaten

In 1995 is op een pH-trappenproefveld te Eext in
Drenthegedurende éénjaar luzerne geteeld.Deresultatenvandezeproef worden inditverslagbehandeld.
Bij het huidige advies voor zand- en dalgrond geldt
eenoptimale pHvan 5,7. Opveelzand-endalgrondenisdepHvaak aanzienlijk lager,somszelfslager
dan5. Deteeltvan luzernevindtnuvooralinkleigebieden plaats ten behoeve van drogerijen. Ook op
zandgrond kan het gewas ten behoeve van de
ruwvoedervoorziening op het rundveehouderijbedrijf
echter interessant zijn.Indeperiodevan 1989toten
met 1995 werd veel teeltonderzoek door het PAGV
uitgevoerd en werd door het Proefstation voor de
Rundvee,Schapen en Paarden (PR)veelvoederonderzoekgedaan.
HetinkortetijdverhogenvanpH'svanminderdan5
naar de streefwaarde van 5,7 is echter een probleem. De vraag bij het hier beschreven onderzoek
wasdanookwatdeconsequentieszijnvaneenlage
pH op de productiviteit van het gewas. Algemeen
wordt aangenomen dat niet het gewas gevoelig is
voor lagerepH's,maardatmetnamedeRhizobiumbacteriën bij lage pH's minder gedijen waardoor de
stikstofbinding onvoldoende is. Onvoldoende stikstofbinding zou dan de oorzaak zijn van lagere opbrengsten. Om het directe effect van de pH op de
gewasgroei en de stikstofbinding te onderscheiden,
werd op elk pH-veld één strook luzerne wel enéén
strooknietmetstikstofbemest.

Halfaprilwerddeluzerneonder gunstigeomstandigheden gezaaid. Het zaaizaad was met Rhizobium
me//'/of/-bacteriën geënt. Daarna was het zaad met
kalkgeprildomdeontwikkelingvandegeëntebacteriën te bevorderen. Er werden drie sneden luzerne
geoogst. De eerste snede was ernstig met onkruid
vervuild. Met name meidesoorten en perzikkruid
kwamenop het perceelvoor. Bijde opbrengstbepalingwerd het aandeel melde,perzikkruid en luzerne
indedroge stof vanhet gemaaide productbepaald.
Door de sterke onkruidconcurrentie zijn de luzerneopbrengsten van de eerste snede niet bruikbaar bij
het bepalen vande pH-gevoeligheidvan hetgewas.
Nadeeerstesnedekwamendeonkruidennietmeer
terug.

Algemene proefveldgegevens
Inhetoverzicht op devolgende pagina zijn dealgemeneproefveldgegevensvermeld.
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Deopbrengsten vandetweede enderde snedezijn
welbruikbaar. Intabel 111 zijnalleopbrengstenvan
deeerstesnedevermeld.
Bijdeeerstesnede isdoor eenfout indestikstofbemesting te veel stikstof op de bemeste veldjes terechtgekomen.Dithadverbrandingvankiemplantjes
totgevolg.Deopbrengstenvandezeveldjeszijnniet
voor verdere analyse gebruikt. Door de ernstige
veronkruiding kan aan de rest van de uitkomsten
slechts geringe waarde wordentoegekend.Welwas
ereenbetrouwbaar pH-effectopdetotale drogestofproductie.Deopbrengsten bijpH4,6 enlagerwaren
betrouwbaar lagerdandiebijpH5,3enhoger.Zowel
deonkruiden als de luzerne droegen hieraan echter
bij. De concurrentie tussen luzerne en onkruiden
vertekendehetpH-effect.Detweedeenderdesnede
warenzogoedalsonkruidvrij. Bijdezetweesneden
traderevenwelgeensignificant effectopvandepHtrappen op de opbrengst. Ook was er geen sprake
vaneensignificanteffectvan destikstofbemestingop
deopbrengst.Zowelbijdetweedealsdederdesne-

Algemene proefveldgegevens
Perceel:

pH-trappenproefveldnabijEext

Grondsoort:

humeuzetothumusrijkezandgrond

Grondbewerkingen:

ploegenmetvorenpakkerop 13april

Bemesting(10-04-95):

90kgP2O5(tripelsuperfosfaat);240kgK2O (K-60)

Zaai(13-04-95):

35kgperhavanhetrasMaya,
zaaizaad geënt met Rhizobiummelilotien geprild met kalk. Gezaaid op 13 april met een nokkenradzaaimachine,rijenafstand 12,5cm

Onkruidbestrijding:
pH-trappenreeks:

geen
4,4;

Proefopzet:

vollediggeloteblokkenproef inzesherhalingen

4,6;

4,9;

5,7

5,3;

Opelkveldjetweestrokenluzerne.EénstrookmetN-bemesting enéén zonder N-bemesting. N-bemesting
150kgperhainhetvoorjaar, 100kgperhanaeerstesnede(17juli).
Organischestof:

het organischestofgehalte van het perceel verliep van humeus (circa 4%) op herhaling 1 naar humusrijk
(6,5%)opherhaling3en4naarhumeusopherhaling6.

Meteorologie:

neerslag Eelde(1995)

april

mei

33

85

77

101

56

71

juni

juli

augustus

september

107

norm Eelde(1961-1990)

48

58

69

75

67

gem.temperatuur (1995)

8,2

11,7

13,7

18,9

18,3

13,5

normEelde

7,2

11,6

14,6

15,9

16,0

13,4

dewaseropdeobjectenwaargeenstikstof wasgestrooid wel sprake van een tendens van lagere opbrengsten bij lage pH's (pH 4,4 en pH 4,9). Boven
een pH van 4,9 bleef het opbrengstniveau min of
meerconstant.Bijdesomvandeproductievansnedetweeendrietradenwelsignificanteverschillenop.
Ook hier viel weer de stijging vande opbrengst van
pH4,4naarpH4,9op.
Opdemetstikstofbemeste objecten was dit effect

nietaanwezig.
Een ander aspect dat bij het proefveld naar voren
kwam, was het sterke verloop van het organischestofgehalte. Er is bijde analyse van deresultaten daarom ook naar de invloed hiervan op de response op de pH's gekeken. Hoewel net niet significantbleektochdatmetnameopdeherhalingen 1 en
6 (organische stof 4.3%) alsmede op 2 en 5 (orga-

Tabel111. Drogestofopbrengsten (tonper ha)van deeerstesnedevaneenpH-trappenproef met luzerne te Eext in 1995.Deopbrengstenzijnopgesplitst inluzerneendeonkruidenmeldeenperzikkruid.

pH

4,4

4,6

4,9

5,3

5,7

Isd

totaaldrogestof

2,1

2,5

2,8

3,4

3,7

0,9

drogestof luzerne

1,3

1,5

1,6

2,3

1,3

0,6

drogestofmelde

0,3

0,5

0,2

0,5

1,2

0,6

drogestof perzikkruid

0,6

0,6

1,0

0,6

1,1

ns

ns=nietsignificant.
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Tabel112. Drogestofopbrengsten(tonperha)vandetweedeenderdesnedevaneenpM-trappenproefmetluzernete Eextin1995.

pH

4,4

4,6

4,9

5,3

5,9

Isd

2,4

2,8

3,5

2,9

3,2

ns

zonder kunstmest-N
snede2
snede3

1,4

1,6

1,8

1,9

1,7

ns

snede2+snede3

3,8

4,4

5,3

4,7

4,9

0,5

2,9

3,0

2,7

3,1

2,9

ns

metkunstmest-N
snede2
snede3

1,7

1,9

1,9

1,9

1,8

ns

snede2+snede3

4,6

4,9

4,6

5,0

4,7

ns

ns=nietsignificant.

nische stof 5.7%) een effect aanwezig was. Op de
herhalingen 3 en 4 ( organische stof 6.6%) was er
geen sprake van een effect van de pH op de opbrengst. Waarschijnlijk is er door mineralisatie van
organischmateriaalopdeherhalingenmethethoogsteorganischestofgehalte voldoendestikstofvoorhet
gewasbeschikbaargekomen.

Discussieenconclusie
Omdat het hier slechts één proef in éénjaar betreft
moet bij de interpretatie van de resultaten voorzichtigheidwordenbetracht.Erisonvoldoende grondom
hetadviesvaneenoptimalepHvan5,7voor luzerne
te herzien. Uit de resultaten bleek echter dat vanaf
een pH van 5,0 de opbrengsten van luzerne niet
meer stegen. Uit eerder onderzoek bleek dat het
aanslaan van de Rhizobium-bacteriën voor een belangrijk deel wordt beïnvloed door kalk in de directe
omgeving van het zaad en de entstof. Door hetgeënte zaad met kalk te prillen zijn in deze proef de
omstandighedenomdeRhizobium-bacteriëntelaten
aanslaan goedgeweest. Deresultaten wijzen uitdat
voorpH'svan4,9tot5,7bijeengoedeentingvanhet
zaadhetgewastotgoedeproductieskankomen. De
opbrengstderving bijde lagepH'stradnietopopde
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met stikstof bemeste velden. Dit geeft aanwijzingen
datdelagepHmetnamedeactiviteitvandeRhizobium-bacteriën heeft beïnvloed. Ook het ontbreken
vaneenpH-effect opdemiddelstetwee herhalingen
waar de grond een organischestofgehalte had van
6,6%duidtindierichting.
Indeliteratuurwordtweleenverbandgelegdtussen
pH en persistentie van het gewas. Doordat deze
proef slechts éénjaar isgevolgd,kan hierover geen
uitspraakworden gedaan.

Summary
In 1995 lucerne was sown ondifferentsoilpH levels
ranging from4.4 to 5.7. Theseed was inocculated
withRhizobium meliloti andpelleted with lime. Each
plotwas dividedintotwo sub-plots onewith and one
withoutadditionalN-dressing. It was expected that a
lowpH wouldespecially affect Rhizobium activity.
Lucernewasharvested in threecuts. Thefirstcut
consisted of 30%-60% of weeds. Theyieldsofthe
secondand thirdcut weresignificantly lower when
thesoilpH was under4.9. Repetitions threeandfour
hadahigh organic mattercontent (6.6%) andhardly
any responsoftheyieldtopH. The subplots that werefertilized withmineral N didnotshowany significantreaction.

Maatregelentijdensen na hetzaaienvan luzerne omde
onkruidontwikkelingtebeperken
Measuresduringandaftersowinglucernetorestrictweeddevelopment
Ing.D A vanderSchans,PAGV

Inleiding
Luzerne wordt in het algemeen in de maand april
ingezaaid. Door de zaaibedbereiding ontstaan ook
gunstige omstandigheden voor de kieming van onkruidzaden. De beginontwikkeling van luzerne is
traag. Daardoor krijgen onkruidenvaak de overhand
indeeerstesnedevanluzerne.Inhetkadervaneen
project teeltoptimalisatie van luzerne ten behoeve
van ruwvoederwinning op rundveehouderijbedrijven
opzandgronden',isookhetaspectvanveronkruiding
onderzocht.
In 1992 en 1993 zijn de invloed van zaaitijdstip en
zaaizaadhoeveelheid onderzocht alsmede het gebruik van mengsels van luzerne met graan en
Alexandrijnseklaver.
Nadezetweejaar onderzoekwerdtoteeningrijpendewijziging besloten omdat de gekozen objecten te
weinig invloed haddenopdeonkruidontwikkeling na
hetzaaien. Erwerdtoen een andere invalshoekgekozendiemeerperspectievenleektebieden.
In 1994 en 1995 is er gekeken naar inzaaitijdstip,
valszaaibedenonderzaaivanluzerne ineengraangewas. In 1995 werd het onderzoek vroegtijdig beëindigdinverbandmetwijzigingenindeprioriteitstellingbijdeprogrammeringvanhetonderzoek.

Materiaalen methode
Bij de opzet van het onderzoek in 1992werdgekozenvoor acht objectenin viervoud.Als hoofdfactor

werden twee zaaitijdstippen gekozen namelijk half
april enhalfjuli. Half april is het inde praktijk meest
gangbare tijdstip. Half juli werd gekozen omdat de
beginontwikkeling vanluzernedoor hogetemperaturensneller verloopt dan inapril. Dekiemingvanonkruidzaden zou danjuist minder zijn. Op een rundveebedrijfwaarluzerneinveelgevallenineenrotatie
metgrasplaatsvindt,kandannogeenaantalsneden
graswordengeoogstvoor deinzaaivanluzerne.Als
subfactorwerdentweemengselsgekozen,mettarwe
en met Alexandrijnse klaver, alsmede twee zaaizaadhoeveelheden,25en40kgperha.
In1994werdeenproefaangelegdomanderemogelijkheden te onderzoeken om onkruiden te onderdrukken. Het effect vanzaaien onder eendekvrucht
werdonderzocht. Luzerne werd omstreeks half april
ingezaaid in een gewas triticale, dat in de maand
oktober van het voorafgaande jaar was gezaaid.De
dekvrucht werdvroeg en laat gemaaid.Vroegmaaien,omstreekshalfmei, werdgedefinieerdalsmaaien
als snijgraan. Laat maaien betekende oogsten als
GPSbijeendrogestofpercentage vancirca35%.De
gangbare methode,half april zaaien in onbegroeide
grondwasde referentie.Alsvariant hierop werdgekozen voor het vroeg maaien van de eerste
(veronkruide) snede,toengewasenonkruidcirca25
cm hoogwaren.Verder werden nog enkelezaaitijdstippen aangehouden. Half april zaaiklaar maken,
enkele malen (2x) eenvals kiembedvoor onkruiden
maken en dan half mei inzaaien. Verder werd half
juni, half juli half augustus en half september ingezaaid.Vandeeerstesnedewerdsteedshetaandeel
onkruiden en luzerne indetotale droge stof inplukmonsters van ongeveer 10 x 10 cm, zes per veld,
bepaald.
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Resultaten
1992
Op 19aprilwerdde eerste keer gezaaid.Deeerste
snedekon29juniwordengeoogst bijeendrogestofopbrengstvancirca5tonperha(figuur7).De hoogste zaaizaadhoeveelheid van 40 kg per hectare gaf
de hoogste luzerne-opbrengst van de eerste snede.
Het object waarbij tarwe was meegezaaid, gaf de
hoogste drogestofopbrengst. De onkruiddruk op het
proefveldwaslaagwaardoorookindereferentie(25
kgperha)nauwelijksveronkruidingoptrad.Hetmeegezaaide gewas bij de mengsels concurreerde met
deluzerne.Dezeconcurrentieleiddeinhetgevalvan
Alexandrijnse klaver zelfs tot een hogeronkruidaandeelindedrogestof.
Alexandrijnse klaver ontwikkelde zich slecht op dit
proefveld. De tarwe vormde een behoorlijk aandeel
van de totale droge stof van de eerste snede. De
tweede snede werd op 28 juli geoogst bij circa 3,5
tonperhaendelaatstesnedeop7september.
Op21juli werdendeobjectenvoor detweedemaal
gezaaid en op 14 september geoogst bij een opbrengst van circa 2,5 ton per ha (figuur 8). Bijdeze
latezaaidedenzichsoortgelijketrendsvooralsbijde
vroegezaai. Inhet algemeenwaserzeerweinigonkruidentrader aanzienlijke concurrentie opdoorde
meegezaaide menggewassen. DeAlexandrijnse klaverontwikkeldezichietsmeerdanbijdevroegezaai.
Ook was de onkruidontwikkeling bij de mengsels
sterker dan bij de monocultuur luzerne en gaf het
gebruikvan15kgzaaizaadperhameer,eengeringe
meeropbrengst.
Detotale drogestofopbrengst vande in aprilgezaaideobjecten bedroegcirca 10ton per hectare. Deze
opbrengstwerdindriesnedengeoogst (figuur 9.).Er
trad over deze drie sneden geen significant behandelingseffect op.Bijdeeerstesnedewasdeluzerneopbrengst van object H2 significant hoger dan die
vandeobjectenM1 enM2.
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1993
In 1993 werd develdproef herhaald op een perceel
meteenhogeonkruiddruk. Met namemelganzevoet
kwamveelvuldig voor. Devroege zaaivond 16april
plaats.Nahetzaaienkiemdehetzaadvlotmaarook
de onkruiden kwamen snel op. De onkruidontwikkelingwas zosterk dat er naacht weken, 10juni, besloten werd te maaien. Het gewas was toen ongeveer30cmhoog.Hetgeoogsteproductbestondvoor
meer dan 95%uit onkruiden ongeacht de behandeling. Na deze eerste snede zijn in de loop van het
seizoen nog wel de opbrengsten van het proefveld
bepaaldhoewelhetdoelvandeproef, hetontwikkelenvaneeninzaaimethodewaarbijdeonkruidontwikkelingindeeerstesnedegecontroleerd kanworden,
bijlangenanietwerdgerealiseerd.Indeeerstesnede nahetvroeg afmaaienkwamalleen indemengsels nog enig onkruid voor. In de volgende sneden
was dit niet meer het geval.Bij laat zaaien (17juli)
ontwikkeldendebijgezaaidegewassen Alexandrijnse
klaverentarwezichslecht.
DeAlexandrijnse klaver was nauwelijksterugte vinden. Onkruiden daarentegen maakten voor 30% 50% deel uit van het geoogste product (figuur 10).
Weerwasereentendensdatmeerzaaizaadeeniets
hogere opbrengst en een lager onkruidaandeel tot
gevolg had. In figuur 11 zijn de totale opbrengsten
vandedrie in 1993 geoogste snedenweergegeven.
Deopbrengst kwam overeen met die van 1992 met
dien verstande dat de veronkruide en in een vroeg
stadium gemaaide eerste snede hier niet is meegerekend.Deeerste snede luzerne werdop29juligeoogstendetweedesnedeop16september.
Uitdeervaringenvan 1992en 1993bleek dat debij
de veldproeven gekozen objecten onvoldoende invloed hadden op het terugdringen van onkruidontwikkeling bij de eerste snede van luzerne. Het zaaitijdstiphadnogdegrootsteinvloedmaarisnietaltijd
een praktische optie omdat het zaaitijdstip door andere zaken dan onkruidbestrijding wordt bepaald.
Bovendien bleek dat na het maaien de meeste onkruidsoortendiedirect nahetzaaien kiemden,bijde
volgendesnedennietmeerterugkwamen.

1992eerstesnedevroegezaai
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objecten

Figuur7.

Drogestofopbrengstenvandeeerstesnedenaapril-inzaaiin1992bijrespectievelijk25kgperha(H1),40kgperha(H2), 25
kgluzerneperhagemengdmet10kgAlexandrijnseklaverperha(M1)en25kgluzerneperhagemengdmet50kgtarweper
ha(M2).
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Figuur8.

Drogestofopbrengstenluzerne,menggewasenonkruidbijdeeerstesnedenazaaienhalfjuli 1992.

1994en 1995
In 1994werdbeslotentoteenandereopzet. Erwerdendrieuitgangspuntengekozen:
1. Gebruik maken van een gewas dat onkruiden
sterk beconcurreerd: zaaien onder dekvrucht
graan. Het graan kan vroeg, half mei, als snijgraan (object A) of laat, in juli, als GPS of rijp

(objectB)wordengeoogst.
2. Onkruiden bestrijden voor het zaaien,vals zaaibedenlaterzaaien,halfmei(objectE).
3. Zaaitijdstip, later zaaien na voorvrucht graan,
eventueel met vals zaaibed, zaaien half juli
(object F), half augustus (object G) en half september(objectH).
Deze objecten werden vergeleken met de normale
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Figuur9.

Luzerne-opbrengsten bijvroegzaaienin1992bijverschillendezaaizaadhoeveelhedenenmengsels.
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Q onkruid
U luzerne

Figuur 10. Drogestofopbrengsten luzerneonkruidentarwevandeeerstesnede(14september)nalaat(halfjuli)zaaienin1993.

voorjaarsinzaai metalseerste maaitijdstip eenbloeiendgewas (objectD)envoorjaarsinzaai metalseerste maaitijdstip een gewashoogte van ongeveer 25
cm (object C). De resultaten van deze objecten zijn
tweejaar gevolgd enweergegeven indefiguren 13,
14en 15.
Uitdeonkruidbezetting indeeerstesnede(figuur12)
blijkt dat de onkruidontwikkeling konworden beperkt
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door het zaaien onder dekvrucht en het in eenjong
stadium afmaaien van de eerste snede. Bij de teelt
onder dekvrucht en een vroege oogst van die dekvrucht (object A) werd het onkruid-aandeel gehalveerdtot3%.Welonderdrukte het snijgraan deontwikkeling van de luzerne. Dit gaf een hoge snijgraanopbrengsteneenlageluzerne-opbrengst inhet
eerstejaar(figuur 13).Tenopzichtevandereferentie

14
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H1

H2

M1
objecten

M2
S snede2
Dsnedel

Figuur11. Opbrengstenvan luzernein 1993inhetvoorjaar ingezaaidmetverschillende zaaizaadhoeveelheden (H1 enH2) eninmengsels(M1enM 2).

Figuur12. Hetonkruidaandeel indeeerstesnedein 1994naeenaantalmaatregelenomdeonkruiddruknainzaaiteverminderen.

(object D) was de onkruidbezetting bij later zaaien
weliswaar lager maar ook de opbrengst bleef sterk
achter.

kruidaandeel van 21% (A) en 26% (B). Ook na laat
zaaienin1994kwamerindeeerstesnedevan1995
circa15%onkruidvoor.

Inhettweedeoogstjaar (1995)wasdeonkruidbezettingindeeerstesnedevaneenaantalobjectenaanzienlijk (figuur 14). Met name de objecten met snijgraan in 1994 hadden in de eerste snede eenon-

Hetreferentie-object(D)hadeenonkruidaandeelvan
9%.Alleen laatzaaien naeenvals zaaibed gaf een
lageronkruidaandeel.
De objecten G en H zijn hier buiten beschouwing
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Qtriticale
Dlluzerne

Figuur13. Drogestofopbrengstenvan een luzeme-proefveld in1994 met behandelingen dieerop waren gericht veronkruiding vande
eerstesnedetevoorkomen.

Figuur14. Onkruidaandeelbijdeeerstesnedein1995,hetjaarvolgendophetjaarvan inzaai.

gelatenomdat er eenzeerdunne standwas eneen
sterke veronkruiding was opgetreden. De luzemeopbrengsten van de in 1994gezaaide proef werden
ook in 1995bepaald (figuur 15). Daaruit blijkt dater
weinig invloed (geen statistische significantie) istussendeeerstebehandelingenAtoten metF.
Deopbrengsten van deze objecten zijn circa 15ton
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drogestofperha. AlleendelaatgezaaideobjectenG
enH,respectievelijkhalfaugustusenhalfseptember
blijven duidelijk achter in productie. Met name het
verlies van de eerste snede door sterke veronkruiding en holle stand is debet aan dit resultaat. Ondanks de dunne stand ontwikkelden de resterende
luzerneplantenzichblijkbaarvoldoendeombijlatere
snedentocheenredelijkeproductietebehalen.
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Figuur 15. Opbrengsten per snede van de achtobjecten vande inzaaiproef in 1995,hetjaar volgend op hetjaar van inzaai.

Discussie
Uit het onderzoek in de jaren 1992 en 1993 werd
duidelijk dat dedoor detrage beginontwikkeling veroorzaakte zwakke concurrentiepositie van luzerne
ten opzichte van breedbladige zaadonkruiden niet
door het gebruik vanmeerzaaizaadofhetmeezaaien van een sneller groeiend gewas kan wordengecompenseerd. De meegezaaide gewassen concurreerden ook met luzerne waardoor de luzerneopbrengst achterbleef enhetonkruidaandeel in1992
opdezeobjecten M1enM2zelfsgroterwasdanop
het referentie-object. Meer zaaizaad leidde in 1992
weltoteenietshogereopbrengstvandeeerstesnedemaargafgeenlagereonkruidbezetting.Metname
toen het proefveld in 1993 op een sterk veronkruid
perceel werd aangelegd, kwam de geringe invloed
van de behandelingen op de onkruidontwikkeling
naarvoren.
Zaaien injuli in plaats van in april gaf weleen lager
onkruidaandeel. Maar ophet proefveld metdehoge
onkruiddruk in 1993maaktenbijdeeerstesnedeonkruiden toch nog 30-50%van het geoogste product
uit.
Later in het groeiseizoen zaaien gecombineerd met
andere maatregelen om de concurrentie teverbete-

ren, werdenin1994onderzocht.
Zaaien in april onder graan alsdekvrucht bleek een
goedemethodeomdekiemingvanonkruidentebeperken.Ophetproefveldisdoorhetgebruikvan125
kgzaaizaadeneen25%lagereN-bemesting danhet
praktijkadvies de dekvrucht triticale licht gebleven
waardoor de luzerne niet extreem veel concurrentie
ondervond. Op het rundveehouderijbedrijf bestaat
verder de mogelijkheid het graan vroeg, als snijgraan, te oogsten waardoor de concurrentie minder
lang duurt. Met name op droogtegevoelige zandgrondenkanditdekansenvandeluzernevergroten.
Uit de proef bleek dat de opbrengst van luzerne en
triticale tezamen bij vroege oogst lager was dan bij
late oogst van het graangewas. Hierbij moet wel
worden opgemerkt dat het proefveld op goedvochthoudende grond lag en de luzerne ook na de late
oogstvanhetgraankonprofiterenvanvochtvoorzieningvanuithetgrondwater.Opgrondenmeteenlaag
vochtleverend vermogen kanvroegoogstenvoordeligzijnmethetoogopdebeschikbaarheidvanvocht
voordeluzernenadegraanoogst.
Het zaaien van luzerne in een graanstoppel zonder
dat daaraan een kerende grondbewerking vooraf
ging,gafookeengoedresultaat uithetoogpuntvan
een lagere onkruidontwikkeling als er half juli werd
gezaaid.Bijlater zaaien ontwikkelde de luzernezich
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onvoldoende enveronkruidden develden inhetnajaar.
Hetzaaien uitstellen entwee keer eenvalszaaibed
makenalvorenstezaaienverlaagdeinditexperiment
deonkruidontwikkeling niettenopzichtevandereferentie-zaai van half april en oogsten op het geadviseerde tijdstip. Vroeg maaien (bij 25 cm gewashoogte) verlaagde daarentegen de onkruidbezetting
wel. Deopbrengsten in 1995wijzeneropdatdeproductiviteit van het gewas in hetjaar volgend op het
jaar van inzaai beperkt wordt als er na 1 augustus
wordtgezaaid.
Detotaledrogestofopbrengst per hectarewordtaanzienlijk verbeterd als in een wintergraan wordt gezaaid, mitsdedekvrucht niettezwaar is.Indetwee
jaar van dit onderzoek werd er circa acht ton droge
stofperhectaremeergeoogstalsineengraangewas
werdgezaaid.
De proefopzet zoals die in 1994 is aangelegd, zou
nog één of tweejaar op percelen met verschillen in
onkruiddruk moeten worden herhaald. Op de resultaten van éénproef in éénjaar kangeen algemeen
advies worden gebaseerd met betrekking tot het effectief beteugelenvandeonkruiddruk.

Summary
Weeddevelopment in the first cut of lucerne can
causeyield reduction.In two field experiments in
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1992 and 1993, seedquantity, seedinglucerne togetherwithwheat andEgyptian cloverandthe time
ofseeding were compared with respect toweed developmentandlucerneyield.
Theuseofmore seed-40kgperhectare versus 25
kg-didcauseaslightlyhigheryieldoflucerne inthe
firstcutanda reduction in weed development. The
useof wheat or Egyptian cloverdid reduce lucerne
yields.Wheatdidreduce weeddevelopment, Egyptiancloverdidnot. Latesowing (mid-July) did reduce
weed development in thefirstcut.Onfielfdswitha
highweeddensity, in 1993, neitherthe seedquantity
norseedinglucerneinamixture with wheatorEgyptian clovercouldsucceeded in reducingthe weed
sufficientlyinthefirstcut.
In 1994earlysowingundercovercrop cereals, or
postponedsowing afterpreparation offalse seedbed
or after wheat harvestwithout seedbed preparation
wascompered withearlysowing, mid-April. Sowing
under wheat reduced weed development in the first
cut. Inthefollowingcuts, however, moreweedoccurred.Seeding aftermid-Julycausedayield reduction
inthefirstcuttheyearafterseeding. Seeding under
covercrop orearlymowing ofthefirstcutappeared
to be themosteffective measures to reduce weed
development. Intheresponse oflucerce tothe treatmentsduringthesecondyearofthecrop, no effects
were measured exceptwhen sowingafter mid-July,
whichproducedsignificantlyloweryields.

Emissie-arme mestaanwendingin luzerne
Low-emission fertilizationinlucerne
Ing.D A vanderSchans, PAGV

Inleiding
De teelt van luzerne als eiwitrijk ruwvoeder op
droogtegevoelige zandgronden lijkt perspectieven te
bieden.Opdebedrijvenwaarhetzalwordengeteeld,
is het van belangdat het gewas emissie-arme aanwending van drijfmest verdraagt. Op het veehouderijbedrijf zal de mineralenvoorziening vooral in de
vormvandierlijke mestworden uitgevoerd.Metdierlijke mestwordt er naastdevoor deteeltnoodzakelijkemineralenkali,fosfor,enmagnesiumookstikstof
aangeboden.
Bijditonderzoek isgekozenvoor emissie-arme aanwendingmeteenzodebemester.Metditwerktuigkan
organische mest worden aangewend waarbij een
zeerlagestikstofemissieoptreedt.
Dedoelstelling van dit onderzoek is de werking van
organische mest versus kunstmest vast te stellen
alsmededeoorzakenvanmogelijkeschadedoorhet
gebruikvaneenzodebemester.

Materiaal en methode
Omdevraag of er door emissie-arme mestaanwendingschadeoptreedtenhoeeventueleschadewordt
veroorzaaktte kunnen beantwoorden,isereenaantalvarianten intijdstip enwerkingsdiepteaangelegd.
Schade door het gebruik van organische mest die
met een zodebemester is opgebracht, kan ontstaan
door:
* Verbranding van wortels en kronen van planten
dieinofindenabijheidvanhetmestvoortjestaan.
* Beschadigingvanwortels enkronen doordeelementenvandezodebemester.
* Schadedoorberijdingmetdezodebemester.
Omdeproblematiektekunnenbestuderen,werdeen

achttalonderzoeksvariantenaangelegd.
Op twee objecten werd niet gereden. Op het ene
object (A) werd de bemesting gemiddeld over drie
giftenenophetandereobject(B)werddebemesting
inéénkeerinhetvoorjaargegeven.
Heteffectvanberijdenendewerkingvandebemestingselementen werd,zonder mesttoe te dienen op
eendrietalobjecten (C,EenG) nagegaan.Effecten
vanhetaanbrengenvanmestwerdenbestudeerdop
deobjecten D, F,en H. Eenoverzicht van deobjectenisvermeldintabel 113.
Deobjecten Cen Dwerden nade eerste snede en
nadetweede snede met eenondiepe instellingvan
de zodebemester behandeld. De objecten G en H
werdenvroeg in hetvoorjaar ennade eerstesnede
behandeld met een diepe instelling van de zodebemester. Deobjecten Een Fwerden nadeeersteen
detweedesnedebehandeldmeteendiepeinstelling
vandezodebemester (8cm).
Dezeobjectenzijn ineenblokkenproef invierherhalingenaangelegd.Develdenwaren4meterbreeden
15 meter lang. De velden waren gescheiden door
een'schoongespoten' gootjevancirca 15cmbreed.
Aandevoor- enachterkant vandevelden werdeen
bruto strook van 75 cm aangehouden zodat de gemaaidenettolengte 13,5meterbedroeg.
De objecten waar met een zodebemester overheen
werd gereden, werden in vijf stroken gemaaid. De
gebruikte machine had een werkbreedte van 4.00
meter;debandenwaren80cmbreed(figuur 16).De
veldjes waren vier meter breed enwerden over een
lengtevan13,50metergeoogst.
De randstrook was 55 cm breed;daarnaast lageen
spoor van 80 cm, tussen de twee wielsporen een
strook van 130cm,danweer een spoor van 80cm
eneenrandvan55cm. Derandstroken zijninclusief
de scheiding tussen de velden. Per veldje of per
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Tabel113. Beschrijvingvandebehandelingenbijhetonderzoeknaardeinvloedvanemissie-armemest-aanwendingmeteenzodebemesterinluzerneopROCCranendonck.

code

behandelingen

A

gedeeldebemestingmetP,K,Mgkunstmest
maart: 150kgK2O,
naeersteentweedesnede:150kgK20,50 kgP2O5,25kgMgO
(totaalgift450kgK20,100kgP2O5,50kgMgO)

B

voorraadbemesting P,K, Mginmaart.ZietotaalgiftobjectA

C

alsAmetnadeeerstetweesnedeneenberijdingmeteenvollezodebemestermetelementeninhetwerk.Ondiepeinstelling

D

eenvoorjaarsbemesting met 150kgK2O,metdezodebemester20tonperhaRDMnasnede 1 en20tonRDMperhanasnede

E

bemestingalsAmetnadeeerstetweesnedeneenberijdingmetvollezodebemester metelementeninhetwerk.Diepeinstel-

F

alsDmaardanmetzodebemester metdiepeinstellingenvoortjesdicht

G

bemestingalsAmetinhetvoorjaar ennadeeerstesnedeeenberijdingmeteenvollezodebemester. Elementendiepenvoor-

H

eenvoorjaarsbemesting met150kgK2O, metdezodebemester20tonperhainvoorjaaren20tonperhanasnede1;zode-

(4-5cm)voortjesopenlaten.

2.Ondiepe instelling,voortjes openlaten.

ling(circa8cm)voortjesdicht.

tjesdicht.

bemesterzodiepmogelijk,voortjesdicht.

55

> <

80
spoor

Figuur16.

80

> <

55

spoor

Doorsnedevanéénwerkgang.

strook werd met een bladboor een monster vanongeveer 500 gram genomen voor bepaling van het
drogestofgehalte.Devariatieindedrogestofgehalten
was dermate groot dat steeds per vier veldjes een
gemiddeld drogestofgehalte werd berekend, waarmeedegemetenverse opbrengst werdomgerekend
naareendrogestofopbrengst.

Resultaten
Bij de vier snedes zijn de acht objecten met elkaar
vergeleken.DeobjectenAenBzijn nietdoor dezodebemesterbereden.DeobjectenC,EenGzijnwel
beredenmaarerisdaarbijgeenmestuitgebracht.De
objecten D, Fen Hzijn bereden en er is tweemaal
twintigtonrunderdrijfmestperhectare uitgebracht.In
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1992wasalleenbijdeeerstesnedesprakevaneen
significant lagere opbrengst op de objecten G enH,
de enige twee velden waarop vroeg in het voorjaar
werdgereden.Bijdetotaledrogestofproductiewaser
in1992geenverschiltussendeobjecten(tabel115).
In1993traderbijgeenenkelesnede eensignificant
verschil op tussen de drogestofopbrengsten van de
verschillendeobjecten.Bijdetotaledrogestofproductievanviersnedenwasalleendedrogestofopbrengst
vanhetobject B,voorraadbemesting inhet voorjaar,
significant lager dan die van de andere objecten
(tabel116).
Naast opbrengsten per heel veldje zijn ook de opbrengsten van de bereden en de onbereden delen
van de veldjes afzonderlijk bepaald. Uit tabel 117
komtnaarvorendaterperoogst steeds kleine ver-

Tabel114. Proefomstandigheden proefveldemissie-armemestaanwendinginluzerneop ROCCranendonckindejarenvanonderzoek
1992 en 1993.

perceel,grondsoort

ROCCranendonck (enkeerdgrond)

diepteeerdlaag

90cminaugustus 1990gespitfreesd

gewas

luzerne,ras E Europ

voorvrucht

snijmaïs

zaaidatum

25augustus 1990

zaaizaadhoeveelheid

30kggeëntzaadperha

bodemvruchtbaarheid

bemesting

laag

pH-KCI

organischestofgehalte

Pw-getal

K-HCI

0-20

5,7

3,6

56

14

kunstmest

zieobjecten

drijfmest

zieobjecten

samenstellingmest

P2O5

K2O

4,7

1,2
1,3

8,9

4,5

1,3

9,6

drogestof

ras

organischestof

62

19

43

4,4

mei 1992

106

juni1992

112

33
32

73
80

datum
maart 1992

N-totaal

onkruidbestrijding

4literLegurame perhainfebruari

weersgegevens

neerslagstationMaarheezeoverigestationEindhoven

1992
gem.temperatuur 1 mei - 1

oktober(graden( Celsius)

temperatuursom(-5°C)meitotaugustus

er

1993

gemiddeld 1961-1990
15,2

15,1

15,2

1092

1006

920

369

642

-

neerslag(mm)

426

559
357

globalestraling(kJ.cm-2)

265

224

temperatuursom(-5°C)augustusenseptemt

7,4

332

Tabel115. Drogestofopbrengsten (tonperha)vanviersnedesluzernebijverschillendewijzenvanbemestenopROCCranendonckin
1992.

objecten
cogstdatum

A

B

C

D

E

F

G

H

20 mei

5,6

5,6

5,7

5,8

5,9

5,9

5,2

5,2

5,6

22juni

4,2

4,2

4,4

4,3

4,0

4,0

3,4

4,0

4,1
4,7

4,2

3,9
3,5

4,1
3,3

4,0

27juli

4,1
3,8

3,5

3,5

3,2

3,8

3,6

3,6

3,7

3,9
3,6

17,2

17,3

17,1

17,4

17,4

16,9

16,8

17,7

17,2

8september
totaal

gemiddeld
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Tabel116. Drogestofopbrengsten (tonperha)vanviersnedesluzernebijverschillendewijzenvanbemestenopROCCranendonckin
1993.

objecten

A

B

10juni

4,1
3,0

3,8
2,7

22juli

2,5

2,4

2,9
2,7

2,1
11,6

oogstdatum
13 mei

24augustus
totaal

C

D

E

4,1

4,0

4,0

F

G

H

gemiddeld

3,8

4,0

2,8
2,7

2,8

4,1
2,8

3,8
2,8

2,8

2,8

2,6

2,7

2,7

2,6

1,9

2,0

2,1

2,0

2,2

2,1

2,7
2,2

10,8

11,7

11,6

11,4

11,7

11,4

11,5

11,5

2,1

Tabel117. Drogestofopbrengsten (tonperha)vanluzernenaastsporen(rand),indesporen(spoor) entussensporen(spoor)vande
zodebemesterin1992.

snede

no.

snede
snede
snede
snede
totaal

rand

5,25
4,53
3,95
3,65
17,38

schillenzijn,diegecumuleerdoverdeviersnedentot
eenopbrengstdepressie vanruim6%opdebereden
stroken hebben geleid. Aangezien 40% van de oppervlaktewordtbereden,geeftdatoverhetheleveld
eendervingvancirca2,5%.Ditverschiltreedtnietop
bijdeopbrengstenvandeobjectenAenBendievan
de overige objecten. In tabel 117 zijn de gegevens
vanoogstjaar 1992weergegeven.Voor 1993werdbij
driesnedeneensoortgelijkeffectgemeten.

Conclusies
Er werden geen betrouwbare effecten van het werkenmeteenzodebemesterinluzernegeconstateerd.
In de twee jaren van onderzoek werden de bewerkingen steeds onder vrij droge omstandigheden uitgevoerd. Wel bleek uit de waarnemingen een betrouwbaar lagere opbrengst in de rijsporen. Deze
lagere opbrengst was 6,6% in 1992 en 6,1 % in
1993. De lagere opbrengst in de sporen werd gecompenseerd door hogere opbrengsten naast de
sporen. Onder natte omstandigheden zal de opbrengstdervinginderijsporenaanzienlijkhogerzijn.
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spoor

5,00
4,15
3,53
3,52
16,20

tussen
5,70
4,10
3,87
3,65
17,32

Zodebemesting veroorzaakt geen opbrengstderving
in luzerne. Belangrijk is wel dat de omstandigheden
tijdens het bemesten goed zijn. Dat wil zeggen een
goedontwaterd perceel en een bovengrond waaruit
hetwaterisuitgezakt.

Summary
Lucerne asaforagecropondairyfarms willbe fertilized withcattleslurry. The slurrymustbe applied in
shallow furrows in the lucerne stand by a sodapplicatorinordertopreventemission.
Alucerne standis sensitive tosoilcompaction. Damage tothecropcanoccurwhen furrowers pass or
when highconcentrations ofslurryareputnear the
plant.
In 1992 and1993 afieldexperiment was carriedout
onadrysandysoiltostudytheeffects ofslurry applicationon theproductivity of lucerne.Slurry was
compared with mineral fertilizerandtheeffectofapplicatortrafficonthelucerneyieldwasmeasured. No
yieldreduction occurredduring thetwoyearsofthe
experiment. A6%yieldreduction onlyoccurredin the

wheel tracks oftheslurryapplication. Ontheplotas
a wholethereduction waslimitedtoinsignificantproportions.

Theconditions underwhich the experimentwasconductedweredry. Thehazardoffieldtrafficonlucerne
willincreasewhenconditionsaremoist.
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Onderzaaivangrasbijmaïs
Undersowinggrassinmaize
Ing. P.M.T.M.Geelen, ROCWijnandsradeenLtenHolte,AB-DLO

Doelvanhetonderzoek
Nade maïsoogst blijft het landinherfst enwinter vaak
braak liggen. Inzaai vaneen groenbemestingsgewas
kan voordelen opleveren door eenbeperking van de
stikstofu'rtspoelinggedurendede winter, het tegengaan
van verstuiving enwatererosie eneen verbetering van
de organischestofvoorziening. Maïs wordt laat inhet
seizoen geoogst, zodat het groenbemestingsgewas
niet tijdig kanworden gezaaid om zich noggoed te
kunnen ontwikkelen voor de winter. Een betere uitgangspositie is mogelijk te bereiken door inzaaivan
een groenbemestingsgewas in een maïsgewas. Op
diverse plaatsen in Nederland zijn hiermee goederesultatenbehaald.

Materiaalenmethoden
Van 1988 totenmet1991 werden op loss- enzandgrond proeven aangelegd waarin deontwikkelingvan
rogge, ingezaaid na de maïsoogst, vergeleken werd
met onderzaai van diverse grassen. Op zandgrond
werden rietzwenk-, roodzwenk- en Italiaans raaigras
vergeleken bij hoeveelheden zaaizaad van 10en30
kg. Vanrogge werd 180kgzaaizaad perhagebruikt.
Ook iseenmengsel vanItaliaans en Engels raaigras
beproefd.Het Engelsraaigrasverdween inde loopvan
het groeiseizoen echter geheel alsgevolg van schimmelaantasting.
Bijdebeschrijving vanderesultaten ishet meegezaaide Engels raaigras niet meer vermeld. Op lössgrond
was ook Engels raaigras (12kgzaaizaad) indevergelijkingopgenomen.Vandeoverige grassenwerd 15 kg
zaaizaad gebruikt. Bovendien is de invloed vande
zaaitijd vanhet gras onderzocht. Inzaai vanhetgras
gebeurde kort naopkomst van demaïs envijf weken
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erna. Rogge werd direct nade oogst, na stoppelbewerking, ingezaaid. Het rogge-object wastijdens het
maïsgroeiseizoen hetcontrole-object.
In de proeven waren meer danalleen bovenstaande
objecten opgenomen. Deze zullen inditverslag echter
niet aan deorde komen. Eén vandeze objectenwas
de onderzaai vanAlexandrijnse klaver. Deze werd in
1988 op zand- en lössgrond uitgezaaid, maar werd
sterkdoor bladrandkever aangetast enkwam daardoor
nietmeertotontwikkeling.
Omdeonderzaaikansvanslagentegeven,werd inde
proef voor een vroegenbladarm maïsras gekozen.Er
werd een lager plantaantal dan gebruikelijk nagestreefd (tabel 118). Debemesting isop lössgrond uitgevoerd met kunstmest en op zandgrond met drijfmest. Bijdezaai iseenNP-rijenbemesting gegeven.
Het onkruid werd bestreden door voor opkomst een
rijenbespuiting met Bandur (lössgrond) of Dual
(zandgrond) uitte voeren. Naopkomst werd zonodig
Lentagran opderij gespoten. Voor inzaai vande onderzaai werd (aanaardend) geschoffeld al dan niet
voorafgegaan door herhaald eggen. Opdeze manier
werdeenbevredigende onkruidbestrijdingverkregen.
Het zaaien van de groenbemestingsgewassen werd
uitgevoerd met een nokkenrad-zaaimachine. Op de
zandproefvelden werden tussen de maïsrijen drie
(1989,1990) ofvier (1991) rijtjes grasop eenonderlingeafstandvan 15cmgezaaid.Oplössgrondwerdenin
alle jaren vier rijtjes opeenafstand van12,5 cm gezaaid.
Het proefveld opzand werd in 1989 niet, in 1990zes
maal (intotaal 185mm)enin 1991 vanaf beginaugustus vier maal beregend (in totaal 140 mm). Op
lössgrond is niet beregend. Enige teeltgegevens zijn
vermeld intabel118.

Tabel118. Gegevensoveruitgevoerdeteeltmaatregelen.
zandgrond(Vredepeel)

zaaldatum

lössgrond(Wijnandsrade)

1989

1990

1991

1988

1989

1990

9 mei

27april

29april

3mei

18 mei

1 mei

LG2080

ras

LG2080

LG2080

Sonia

LG2080

LG2080

opkomstdatum

19 mei

6mei

±10 mei

13mei

26mei

9mei

plantaantal/1"2

± 90.000

81.000

86.000

99.000

88.000

100.000

voorvrucht

suikerbieten

graan-stro+

snijmaïs+

uien

aardappelen

wintertarwe+

gelemos-

rogge+ZDM

gelemos-

terd+VDM

terd+RDM

N-voorraadmei

132 kgN/ha

414 kgN/ha

153 kgN/ha

Inzaaionderzaai

17 mei

-

-

24 mei

26 mei

9 mei

13juni

6juni

10juni

15juni

16juni

5juni

oogstdatummaïs

26september

1oktober

1oktober

31oktober*

4oktober

2oktober

inzaairogge

27september

5oktober

4oktober

1november

19oktober

3oktober

Omarbeidstechnischeredenenpaszeerlaatuitgevoerd.

In de proeven enobjecten waar verschillen verwacht
werden,isdeopbrengst vandemaïs gemeten aan30
tot 45 m2.Vandeonderzaai (en rogge) isinhandwerk
(sikkel) bijdeoogst vandemaïs eninhetvoorjaarerna deopbrengst bepaald (aan 3m2).Ookhet stikstofgehalte daarin isgemeten. Bijde omrekening naaropbrengsten perhectare isdeonbegroeide oppervlakte
verdisconteerd. De minerale bodemstikstof werd bij de
oogst van demaïs eninhetvoorjaar indelaag0-60
cm-maaiveld bepaald. Van rietzwenkgras werden de
rassen Bartes (1988 en1989) enBarcel (1991) uitgezaaid. VanEngels raaigras werd hetrasBarry uitgezaaid, vanroodzwenkgras hetrasBargena, vanItaliaans raaigras hetrasCombïta envanrogge het ras
Admiraal. De maïs werd geoogst meteen getrokken
eenrijige hakselaar, waardoor hetproefveld relatiefintensief werd bereden. Waar nodig zijn de resultaten
opgenomen vanzowel debereden alsde onberaden
proefveldgedeelten.

Resultatenlössgrond
Ontwikkelingvan hetgroenbemestingsgewas
Gedurende dedrie proefjaren bleken bijvroege inzaai,
groenbemestingsgewassen meer last te hebben van

veronkruiding danbij late inzaai, omdat voorafgaand
aan delatere inzaai nog een mechanische onkruidbestrijding kon worden uitgevoerd. Roodzwenkgras
kiemde trager en ontwikkelde zich minder snel dan
rietzwenkgras.
In 1988was de maïs zeer fors ontwikkeld enwas
sprake van weinig lichtdoorval. De vroeg gezaaide
grassen vertoonden de beste stand (tabel 119). De
later ingezaaide grassen kregen nauwelijks kans zich
te ontwikkelen. Als gevolg vaneenonweersbui,een
week nadetweede zaai, waseengedeelte van het
zaad weggespoeld. Engels raaigras werd sterk door
meeldauw aangetast. Door de late oogst van demais
zijn alle grassen verstikt. Hergroei na de oogst trad
nauwelijks op.Derogge kiemde traag endeontwikkelingliettewensenover.
In 1989stondeindjulihetvroeggezaaide Engels raaigras er het beste bij. Doordat het echter sterk door
ziekten (meeldauw) werd aangetast, was het bijde
maïsoogst niet forser ontwikkeld dande zwenkgrassen. Engels raaigras ende zwenkgrassen ontwikkelden zich bijlate zaai nauwelijks meer. Hetlater ingezaaide Italiaans raaigras ontwikkelde zich wel voorspoedig en vormde zelfs meer massa dande vroeg
gezaaide grassen. Van alle grassen wasechter bij de
oogst vandemaïs nauwelijks vitaal gewas over. Afgestorven gewasresten zorgden welnog voor enigebo-
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Tabel119. Ontwikkeling vangroenbemestingsgewassen oplössgrond bijde maïsoogst en injanuari, drogestofopbrengsten inton per
hectareendeopgenomenhoeveelheidstikstofinkgperhectarehalfmaart(-betekentnietaanwezig;.betekentnietbepaald).
% bodembedekzaaizaad
grassoort

kg/ha

king

grasopbrengst

N ingewas

januari

voorjaar

voorjaar

1991

1991

1991

-

-

-

35

0.9

29

45
55

1.4

49

-

-

-

-

25
25
30

70
75
65

1.4

48

1.9

66

-

60

1.0

46

%bodembedekkingbijoogst
1988

1989

1990

inzaaibijopkomstvan demaïs
Engelsraaigras

12

-

20

rietzwenkgras

15
15

5
5

25
20

•

10
20
30

-

35
35

-

-

12
15
15
10
20
30

0
0
0

10
10
10

-

35

180

-

roodzwenkgras
Italiaansraaigras
Italiaansraaigras
Italiaansraaigras

•

•

35

inzaai5wekennazaaivan demaïs
Engelsraaigras
rietzwenkgras
roodzwenkgras
Italiaansraaigras
Italiaansraaigras
Italiaansraaigras

-

•

inzaainaoogstvan demaïs
rogge

dembedekking. Hergroei van gras trad na de oogst
nauwelijks meer op. Vanenige bodembedekkingwas
gedurendedewintermaanden nauwelijkssprake.
In1990ontwikkelde hetItaliaansraaigrasuitdevroege
zaai zich zeer voorspoedig. Begin juli kon duidelijk
concurrentie indemaïs worden waargenomen. Bij de
oogst bleek veel van het gras afgestorven. De later
ingezaaide objecten hadden bijde maïsoogst minder
massa gevormd, maar waren wel vitaler. Deze objectenvertoonden debeste hergroei en hadden injanuari
de meeste bio-massa gevormd. De invloed vande
hoeveelheidzaaizaadbleekgering.

Opbrengst maïs
In 1988 en 1989 werden deopbrengst enhetdrogestofgehalte niet beïnvloed door de onderzaai (tabel
120). Ditwas wel hetgeval bijdeopbrengst in 1990.
Maïs, waarin vroeg eengroenbemestingsgewaswas
gezaaid,kwamongeveer tweedagen later in bloei dan
waar laat een groenbemestingsgewas was gezaaid.
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Het vroeg gezaaide Italiaans raaigras heeft de maïs
duidelijk beconcurreerd, hetgeen leidde tot eenopbrengstdervingvan 10procent. Hetgebruikvan minder
graszaadverminderde hetnegatieve effect. Late inzaai
hadgeenopbrengstdervingtotgevolg.

Resultatenzandgrond
Ontwikkelingvanhet groenbemestingsgewas
Indedrie proefjaren bleek de aanslag enontwikkeling
van de ondergezaaide groenbemestingsgewassen
achterteblijvenindesporendiewarenontstaanbijhet
zaaienvandemaïsofdeonderzaai enbijdemechanischeonkruidbestrijding.
Van deonderzochte grassoorten ontwikkelde Italiaans
raaigras zichhet snelst en roodzwenkgras het traagst.
Ook bleek roodzwenkgras gevoelig voor berijden en
kon zich nade oogst slecht herstellen. Italiaans raaigrashersteldezichhetbest.

Tabel120. Deopbrengstenintondrogestofperhectarevanmaïsoplössgrondenhetdrogestofgehaltebijdeoogst.
zaaizaad
kg/ha

grassoort

mafsopbrengst
1988

1989

drogestofpercentage maïs
1990

1988

1989

1990

inzaaibijopkomstvan demaïs

-

Italiaans raaigras

12
10
20

Italiaansraaigras

30

-

Engelsraaigras
Italiaans raaigras

inzaai5wekennazaa

12

Italiaansraaigras

10
20
30

Italiaansraaigras
Italiaansraaigras

rogge

15.7

•

37

•

17.0

15.6

-

39
37
38

•

vandemaïs

Engelsraaigras

inzaainaoogstvan

17.6

18.7

17.7

•

17.9

17.5
17.5

•

39

-

38

41
40

-

40

demaïs
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Rogge die na de oogst werd ingezaaid, ondervond
geen groeiremming als gevolg van berijding bij de
oogst.Hetkanoverdevollebreedtewordeningezaaid,
terwijl de onder dekvrucht ingezaaide grassen een
strook van30 cm (vande 75cm) onbegroeid laten.
Roggelevertdaardoorbijmindermassatocheenbeterebodembedekking.
In 1989was deopkomst vanhet grasonregelmatigen
pleksgewijs slecht alsgevolg van degeringe hoeveelheidneerslag,dienahetzaaienviel.Doordatnietwerd
beregend, kwam in een gedeelte van het proefveld
verdroging voor. Deonderzaai hadgeen invloedop de
mate van verdroging. Doordat de maïs op de verdroogde plekken eerder afstierf, kreeg hetgras meer
licht, waardoor deze zich op deze plekken het best
ontwikkelde. Italiaans raaigras (waarvan meer zaaizaad was gebruikt) ontwikkelde zich beter dan riet-of
roodzwenkgras. Dezwenkgrassen stonden erg mager
ten tijde vande maïsoogst (tabel 121 en 122). Inde
groeizame herfst dievolgde kwam het gras goedtot
ontwikkeling. Mede als gevolg van de vroege
maïsoogst ontwikkelde de rogge zich eveneens voorspoedig,watveelgroene massaopleverde.
In 1990ontwikkelde de onderzaai zich matig.Vooralin
de wielsporen wassprake vaneenslechte opkomst.
Riet- en roodzwenkgras gaven een acceptabele bodembedekking bij 30 kg zaaizaad. Italiaans raaigras

17.6

17.0

37

39

gafook bij10kgzaaizaad reedseengoede bodembedekking. Berijding bijdeoogst bleek sterk van invloed
op dehergroei vandeonderzaai. In de rijen die niet
waren bereden, wasde stand goed. Denade oogst
ingezaaide roggeontwikkeldezichgedurendede herfst
goed,maardeproductieinhetvoorjaar wasbeperkt.
In 1991 wasdeopkomst van hetgras snel engoed.
Het gras ontwikkelde zich voorspoedig. Rietzwenkgras
bleef bij 10kgzaaizaad totde oogst iets achter inontwikkeling.Injanuariwarenergeenverschillen meerin
bodembedekking tussen rietzwenkgras en Italiaans
raaigras. Evenmin wasernoginvloed vande hoeveelheid zaaizaad. Ook denadeoogst ingezaaide rogge
ontwikkelde zich voorspoedig en gaf een goede bodembedekking voor dewinter. De drogestofopbrengst
bleef beperkt. Dedrogestofopbrengst aangras bleek
nauwelijks afhankelijk van de hoeveelheid gebruikt
zaaizaad. Het Italiaans raaigras gaf ongeveer drie
maal zoveel verse massa danhet rietzwenkgras en
ongeveer tweemaalzohogeopbrengstaandrogestof.

Opbrengstmaïs
In 1989en 1990haddeonderzaaigeen invloedopde
mafsopbrengst (tabel 123). In 1991 hadde onderzaai
een negatieve invloed opdeopbrengst. Dehoge hoeveelheden zaaizaad hebben door een snellere ontwikkeling de maïs beconcurreerd. De opbrengstderving
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Tabel121. Gewasontwikkeling van

degroenbemestingsgewassen op zandgrond.Tussen haakjes staatde

bodembedekkingin de bere-

denrijen vermeld.

zaaizaad
grassoort

kg/ha

%bodembed.bijoogst
1989

1990

%bodembed.januari

1991

1990

1991

waarderingjanuari

1992

1990

1991

1992

rietzwenkgras

10

5

20 (5)

40

20

40 (10)

80

4

3

8

rietzwenkgras

30

-

35 (25)

60

-

50 (20)

80

•

5

8

roodzwenkgras

10

5

20 (0)

-

30

30 (0)

4

2

roodzwenkgras

30

-

35 (0)

30 (5)

-

2

-

Italiaansraaigras

10

Italiaansraaigras

30

35

180

0

rogge

•

50 (15)

60

-

60 (40)

80

-

6

9

50 (25)

60

60

60 (40)

80

8

7

9

0

50

30

80

8

6

8

•

0

Tabel122. Deopbrengstenintondrogestofperhectareopzandgrondvandegroenbemestingsgewassententijdevandemaïsoogsten
inhetvoorjaar(1989:10april1990; 1990:13maart1991; 1991:26februari1992).

zaaizaad
grassoort

kg/ha

rietzwenkgras

10

rietzwenkgras

30

roodzwenkgras

10

roodzwenkgras

30

Italiaansraaigras

10

Italiaansraaigras

30

rogge

Tabel123. Deopbrengsten

180

grasopbrengstoktober
1989

1990

grasopbrengstvoorjaar
1991

1989

1990

1991

-

12

1.6

0.9

-

0.8

1.3

-

0.2

0.8

-

0.3

-

0.5

1.3

-

2.1

2.5

0.9

1.4

4.6

2.4

2.3

-

-

3.0

0.7

1.0

•

-

intondrogestofperhectareopzandgrondvanmaïsenhet

zaaizaad

drogestofgehaltebijdeoogst.

maïsopbrengst

drogestofpercentage mals

grassoort

kg/ha

1989

1990

1991

1989

1990

rietzwenkgras

10

16.7

-

13.7

42

-

1991
31

rietzwenkgras

30

-

13.9

13.3

•

27

31

roodzwenkgras

10

18.7

-

-

42

•

roodzwenkgras

30

-

13.7

30

-

Italiaans raaigras

10

-

13.1

•
-

-

31

Italiaansraaigras

30

18.7

14.9

12.4

43

26

30

180

17.7

13.9

13.8

41

25

30

rogge

•

•

liep op tot 10 procent. Het drogestofpercentage werd

gendanzonder onderzaai (tabel 124). De hoeveelheid

nietbeïnvloed.

stikstof in de bodem is in alle jaren erg hoog. In het
voorjaar komen geen verschillen tussen de objecten

Stikstofhuishouding

voor. Slechts eengedeeltevan destikstof inde bodem
isdoordebodembedekkers opgenomen.

Bijdeoogstvande maïsblijktdestikstofvoorraad inde

Inde proeven bleek eengeslaagde onderzaai totokto-

bodem bij de objecten met onderzaai iets lager te lig-

berongeveer45kgtehebbenopgenomen (tabel 125).
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Tabel124. Stikstofhoeveelheden(kgperha) indebodemindelaag0-60cmopzandgrondbijdeoogstvandemaïseninhetvoorjaar
(1989:10april1990; 1990:13maart1991; 1991:26februari1992).
bodemvoorraadoktober

zaaizaad
grassoort

kg/ha

rietzwenkgras

10

rietzwenkgras

30

roodzwenkgras
roodzwenkgras
Italiaansraaigras
Italiaansraaigras
rogge

10
30
10
30
180

bodemvoorraadvoorjaar

1989

1990

1991

1989

1990

1991

-

141

106
72

-

42

14

-

123

-

236
176

133
155

78
98
102

Daarna blijkt deze nog eens 35 op te nemen,zodat in
totaal 80 kg stikstof per ha (in bovengrondse delen) is
vastgelegd. Een onderzaai kan echter ook goed geslaagd zijn en toch maar weinig Nopnemen. Dit is bijvoorbeeld het geval in een koude winter. De opname
door rogge zal dan ook beperkt zijn. In de periode
waarin het gras nog 35 kg opneemt, blijkt de rogge
ongeveer 30kgstikstof vastteleggen.

14
23

•

20

•

•

24
31

17

18

28

20

15

14

(lössgrond 1988, 1989) heeft ook de onderzaai geen
kansomzichnade oogst nogteontwikkelen.Bijtijdige
oogst heeft zowel de onderzaai als de na de oogst ingezaaide roggekansomzichnoggoedteontwikkelen.
Als onderzaai blijkt Italiaans raaigras beter geschikt
danEngelsraaigras,roodzwenkgras of rietzwenkgras.
Roodzwenkgras is ongeschikt omdat het slecht bestand is tegen het berijden bij de maïsoogst. Engels
raaigras blijktonder deze omstandigheden teziektegevoelig. Ook rietzwenkgras werd incidenteel door ziekten aangetast. Per hectare blijkt 10 kg graszaad voldoendevooreengeslaagde ondervrucht. Bijinzaaivan
rietzwenkgras is iets meer zaaizaad (tot 30 kg per ha)
aante bevelen.Het meest geschikte tijdstip van inzaai
is ongeveer vijf weken na opkomst van de maïs. Dit
komtovereen meteengewashoogte van30tot40cm.

Discussie
De teelt van een gras-onderzaai in maïs is vaak problematisch. Er is een nauwe marge tussen schade
door onderzaai en onderdrukking van de onderzaai
door de maïs. Inzaai van rogge na de oogst gaf gedurende de winter een vergelijkbare of betere bodembedekking dan de gras-onderzaai. Onder omstandigheden dat de rogge na de oogst niet meer slaagt

Gras-onderzaailegt meer stikstof vast dan rogge ingezaaid na de oogst. De hoeveelheid stikstof die gedu-

Tabel125. Stikstofopbrengst vanhetgewas in kgper hectare op zandgrond bijde maïsoogst en in hetvoorjaar (1989:10 april1990;
1990:13maart1991; 1991:26februari1992).
zaaizaad
grassoort
rietzwenkgras
rietzwenkgras
roodzwenkgras
roodzwenkgras
Italiaansraaigras
Italiaans raaigras
rogge

kg/ha

10
30
10
30
10
30
180

N ingewasoktober
1989

1990

5

8
18
29
0

0

N ingewasvoorjaar
1991

25
20

44
44
0

1989

1990

1991

-

36

34
38

-

29
62
72
25

104
50

78
78
27
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rendedewinter vastgelegdwerd,bleek indezeproevenvoor roggeengrasgelijk.Destikstof diedoorde
onderzaai meer wordt vastgelegd dan door rogge
wordt vooral onttrokken tijdens het groeiseizoen.Wat
bodembedekking betreft bleek rogge in de onderzochteproefjarenweinigondertedoenvoordeonderzaai, met name door zijn betere verdeling over het
veld. De gras-onderzaai loopt bovendien vaakgroeiremmingopalsgevolgvan berijdentijdensdeoogst.
Met betrekkingtot de bovengrondse drogestofproductie blijkt de onderzaai eenvoordeelte hebbenboven
rogge.Voorbeideiseengroeizameherfsteneentijdigemaïsoogstvan essentieelbelang.
Bijzware onkruiddruk kanveronkruiding tot eenprobleemleiden.Indeonderzaaiischemischeonkruidbestrijdingbeperkt.Doordeonderzaaiwordthetonkruid
enigszinsonderdrukt.Vanuiteenoogpuntvan onkruidbestrijding en concurrentie verdient het aanbeveling,
deonderzaainieteerderdan vijfwekennazaaivande
maïsintezaaien.Ditbiedtdemogelijkheidomhetonkruidvoor inzaainog mechanischte bestrijden.Inde
proeven op zandgrond bleek dat bij een inzaai van
gras bij opkomst van de maïs de onkruidbestrijding
dermateproblematischwordt,datdezeobjectennietin
onderzoekzijngenomen.
Komthetgrasonderdemaïstesterktotontwikkeling,
dan sterft het af, waardoor de hergroei na demaïsoogst te wensen overlaat. Dit afsterven komt door
vochtconcurrentieenhetmicroklimaatonderhetmaïsgewas waarin het gras gevoelig is voor ziekteaantasting.

Samenvatting
Hettelenvaneenbodembedekkergedurendedewinter heeft landbouwkundige voordelen.Demogelijkhe-
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den hiertoe bijdeteelt van maïs zijn onderzocht. Op
zand- en lössgrond zijn onderzaai van diverse grassoortenbijtweehoeveelhedenzaaizaaden/ofzaaitijdstippenvergelekenmet de teeltvan roggenade oogst.
Het verkrijgenvaneengunstiggroenbemestingsgewas
dooronderzaaiinmaïsliettewensenover.Hetslagen
vande onderzaaiwas vooral afhankelijk van deomstandigheden voor hergroei na de maïsoogst. Inzaai
van 10 kg Italiaans raaigras ongeveer vijf weken na
opkomst vande maïs bleek het meestperspectiefvol.
Onder omstandigheden dat goede hergroei optrad,
bleek ook de na de oogst ingezaaide roggebodembedekker zich nog voldoende te ontwikkelen.
Ten opzichtevanroggeheefteen geslaagdeonderzaai
voordelentenaanzienvanstikstofvastleggingenorganische-stofvoorziening, maarnadelentenaanzienvan
bodembedekkingen onkruidbestrijdingindemaïs.

Summary
Growing a ground-covering crop during winter has
practical advantages. Research wascarried out into
the possibilities ofthiswhen growingmaize. On sandyand loamysoil, theundersowingofdifferentvarietiesofgrasswithtwoseedquantities and/orsowing
times were compared with growing ryeafterharvesting. Undersowinginmaize inordertoobtain a good
greenmanuring cropleft muchto be desired. The
success of theundersown crop waslargely dependentonconditions forregrowfh afterthemaize harvest. The bestprospects were offered bysowing 10
kg of Italianryegrassfollowingemergence of the
maize. Underconditions whichpromotedgoodregrowth,a ryeground-covering cropsownafterharvest also developedsatisfactorily. Where ryeis concerned, succesful undersowing hasadvantages with
regard tonitrogen fixation andproduction oforganic
matter, butdisadvantages withregardtoground cover and weedcontrolin themaize.

Rasprestatieinrelatietotstanddichtheidbijsnijmaïs
Resultsofcultivars offoragemaizeinrelationtoplantdensity
Ing.JAM.Groten, PAGV

Inleiding
Uit standdichtheidsproeven, die voorheen werden
uitgevoerd (PAGV/CRZ), kan een aantal zaken worden geconcludeerd. Het standdichtheidadvies bij
snijmaïsis9à10plantenperm2.Voorlange, bladrijke rassen is een hogere standdichtheid ongunstig,
omdat dan vroegheid, stevigheid, voederwaarde en
somsookopbrengsttenegatiefbeïnvloedworden.
Voor (zeer) vroege, korte rassen is het soms zinvol
destanddichtheidteverhogentot 11planten perm2.
Bij een voldoende vochtvoorziening kan een hogere
opbrengst verkregen worden, terwijl de vroegheid
weinig wordt beïnvloed. Door een lager kolfaandeel
daaltdeverteerbaarheidechtervaaktweeàdrieprocent, terwijl de zaaizaadkosten vanzelfsprekend hoger zijn. De rassen moeten echter voldoende stevig
zijn,daar eenhogere standdichtheid meer risicovan
legering en stengelrot met zich meebrengt. Onder
droge omstandigheden kan een hogere standdichtheidookbijdezeervroege korterassen nadeligzijn
voordedrogestofopbrengst.
Een aantal kweekbedrijven claimt dat hun rassen
echterzeerspecifiekzijn. Deze rassengeven bijextreem hoge plantdichtheden tot 14 planten per m2
eenveelhogereopbrengst (minimaal+ 10%)zonder
datditten kostegaatvandekwaliteitenzonderverhoogde teeltrisico's (stevigheid en stengelrot). Deze
rassen zouden dan ook beter kunnen concurreren
metdetoprassenvandeRassenlijst.
Door in twee jaren één proef aan te leggen, isgetrachthiervooraanwijzingentevinden.

Proefopzeten uitvoering
Deproef werdaangelegd in 1992(droogjaar) teEibergenenin 1993(vochtrijkjaar)te Lemeleopgoed

vochthoudende esgronden. Binnen het sortiment
rassenwaarvoor het interessant zoukunnenzijn(de
langebladrijkerassenzijnuitgesloten) iseenopsplitsing gemaakt in bladarme (Aviso, Anjou 09, LG
2080) en bladrijke (DK 200, Scana, Allegro) rassen.
Derassenwerdenbeproefdbij9.5,12en14planten
per m2;als rijenafstand is steeds 75 cmaangehouden. Deproef isbeidejarenaangelegdindrieherhalingendeplotswaren6rijenbreeden15meterdiep,
waarbijdemiddelstetwee rijen geoogstwerden.Het
rasLG2080isin1992nietbij 14plantenperm2 beproefd.

Resultaten
Het is mogelijk om de gemiddelde resultaten over
1992en1993weertegeven.Hetlijktechterinteressanterderesultatenvan1992en1993hierafzonderlijkweerte geven,omdat bekend isdat onder droge
en vochtrijke omstandigheden de resultaten van
standdichtheidsproeven nogaluiteenlopen.
De resultaten zijn vermeldintabel 126 (bladarm) en
tabel127(bladrijk).
In1992zienwevoorzoweldebladarmealsbladrijke
rasseneenverlagingvandedrogestofopbrengstvan
gemiddeld3%alsdestanddichtheidwordt verhoogd
van9.5naar 12plantenperm2.Inhetgemiddeldeis
het ras LG 2080 niet meegenomen, omdat dan de
vergelijking naar 14plantenper m2beter mogelijkis.
Wordt de standdichtheid verder verhoogd tot 14
planten per m2 dan hersteld de drogestofopbrengst
zich iets. De bladarme rassen laten dan een lichte
stijging van de opbrengst zien van 0.8% en de
bladrijke rassen een daling van 1.5%, dit alles ten
opzichte van 9.5 planten per m2. Het drogestofgehalte laat in 1992 voor zowel de bladarme als de
bladrijke rassen een daling van zien van gemiddeld
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Tabel126. Bladarme rassen; drogestofopbrengst,drogestofgehalte enverteerbaarheidInrelatietotstanddichtheid (1992en1993).

1992

9.5

bladarm
drogestofopbrengst Aviso

drogestofgehalte

12.9

12.4

12.9

Anjou09

12.9

12.6

13.1

LG2080

(13.9)

(14.8)

12.9

12.5

13.0

Aviso

40.9
42.6
(39.9)

36.4
40.2

35.9
38.5

LG2080
gem.
Aviso

41.8
991

38.3
952

37.2

;-11%)

931

959

900

LG2080

(949)

(933)

975

(+0.8%)

(40.2)

Anjou09

gem.

9.5
16.3
15.4
16.1

gem.

Anjou09

VEM/kgdrogestof

1993
14

12

926

924

928

(-5%)

12

14

16.9
15.7
16.5

17.4
15.8
16.5

15.9

16.4

16.6

31.7
32.2
36.7

31.4
32.2
35.5

31.9
31.3
37.0

33.5

33.0

33.4

972
959
942

966
962
932

955
943
939

958

953

946

(+4.4%)

(-0.3%)

;-1.3%)

Tabel127. Bladrijkerassen;drogestofopbrengst, drogestofgehalte enverteerbaarheid inrelatietotstanddichtheid (1992en1993).

1993

1992
9.5

12

14

9.5

12

14

DK200

14.7

14.0

15.1

Scana

13.8

13.6

12.9

Allegro

13.8

13.5

13.6

17.5
17.3
16.9

17.9
16.8
17.6

18.4
17.8
17.9

gem.

14.1

13.7

13.9

DK200

42.2

39.9

37.9

bladrijk
drogestofopbrengst

drogestofgehalte

VEM/kgdrogestof

Scana

33.8

32.9

30.8

Allegro

36.5

34.3

33.5

gem.

37.5

35.7

34.1

DK200

940

881

880

Scana

927

865

868

Allegro

941

900

887

gem.

936

882

878

7%en 10%alsdestanddichtheidvan9.5wordtverhoogd naar respectievelijk 12 en 14planten perm2.
Ookbijdeverteerbaarheidwordteenafnamegeconstateerd als de standdichtheid wordt verhoogd van
9.5naar12plantenperm2.Bijdebladarmerassenis
dit5%enbijdebladrijkerassen6%.Bijeenverdere
verhogingvandestanddichtheidnaar 14plantenper
m2 neemt het verlies aan voederwaarde niet verder
toe. Degeconstateerde effecten zijn voorvrijwelalle
rassen vergelijkbaar. In 1992werdverdergeconstateerd dat de vrouwelijke bloei met respectievelijk
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(-1.5%)

(-9%)

(-6%)

17.2

17.4

18.0

35.9
29.9
30.9

37.3
29.2
32.6

37.6
30.6
32.4

32.2

33.0

33.5

959
887
952

960
886
919

930
930
940

933

922

933

(+4.7%)

(+4%)

(0%)

twee envier dagen vertraagd werddoor eenverhoging van de standdichtheid van 9.5 naar 12 en 14
plantenper m2.Ookwerddegevoeligheidvoorlegeringenstengelrotwatgroter.
Inhetjaar 1993zienweweleenstijgingvandedrogestofopbrengst als de standdichtheid wordt verhoogdvan9.5naar 12en14plantenperm2. Voorde
bladarme rassen isdeze verhoging gemiddeld2.7%
en 4.4%, voor de bladrijke rassen is dit gemiddeld
1.2% en4.7%.Het rasAviso lijkt extremer tereage-

ren, maartenopzichtevandebladrijkere rassenDK
200 enAllegro blijkt dittoch niet zo te zijn. Hetdrogestofgehalte blijft in dit jaar vrijwel gelijk als de
standdichtheid verhoogd wordt, bij de bladrijke rassenzienwezelfseen lichtestijging.Watdeverteerbaarheidbetreft constaterenwebijdeverhogingvan
de standdichtheid toch ook in dit jaar een lichtedaling (gemiddeld 1%) voor zowel de bladarme alsde
bladrijkerassen.DewaardevanScanabij14planten
perm2springtwatuitdeboot.
In 1993werd verder geconstateerd dat devrouwelijkebloeivertraagdwerddoor eenhogerestanddichtheid. Gemiddeld over de rassen bloeide de maïs
tweedagen enruimvier dagen later bijrespectievelijk 12en14plantenper m2, ditallestenopzichtevan
9.5 planten per m2.Ook liet de stengelrotaantasting
een verhoging zien van 17% naar 25% en 30%bij
respectievelijk 9.5,12en14planten.Hierbijreageerdenalle rassen indezelfde richting.BijAvisowasdit
zelfs van 1%naar 9% en 19%. In 1993 is ook de
drogestofopbrengst vandekolfbijAviso enAnjou09
bepaald. Ten opzichte van de kolfopbrengst bij 9.5
plantenwasdezevoorbeiderassen15%lagerbij12
plantenen25%lagerbij14plantenperm2.

Conclusie en samenvatting
In een droog jaar (1992) zien we bij een hogere
standdichtheid geen verhoging (eerder een lichte
daling) van de opbrengst, maar wel een negatieve
invloedop de kwaliteit (drogestofgehalte enverteerbaarheid). Dit treedt zowel bij de bladrijke als de
bladarme rassenop.Hierbij lijkendediverse rassen
niet duidelijk verschillend te reageren. Kort samengevat: de drogestofopbrengst blijft gelijk en hetdrogestofgehalteendeverteerbaarheiddalengemiddeld
metrespectievelijk 10%en5%.
In een vochtrijk jaar (1993) zien we bij een hogere
standdichtheid een opbrengstverhoging van gemiddeld 4.5% (maximaal 6.5%). Het drogestofgehalte
wordt niet negatief beïnvloed en de verteerbaarheid
lijkt een licht dalende tendens te hebben. Verder
geeft inbeidejaren deverhogingvandestanddichtheideenvertraagdebloeieneenverhoogdestengelrotaantasting en legeringsgevoeligheid. Dit alles bij

hogerezaaizaadkosten, ruim25%extra bij 12planten per m2enbijna50%extra bij 14planten perm2.
Daarnaast heeft een hogere standdichtheid veelal
een lager kolfaandeel endaarmee een lagerekwaliteit (verteerbaarheidendrogestofgehalte) totgevolg.
Zekerineentijdwaarindeproductieperkoeomhoog
moet en de krachtvoerkosten naar beneden is dit
zeer ongewenst. Totslot kan geconcludeerd worden
dat een hogere standdichtheid niet interessant is.
Conclusies uit eerdere standdichtheidsproeven wordenindeproevenbevestigd.Hetstanddichtheidsadviesvoorsnijmaïsbehoeftgeenaanpassing.

Summary
Inadryyear(1992), withahigherplantdensity, there
was noincrease -infactaslightreduction -in yield,
but therewasa negative effecton thequality (dry
matter contentand digestibility).This occurredin
both leafy and non-leafyvarieties.Therewereno
clearcutdifferencesbetween thereactions ofthedifferentvarieties. Brieflysummarized: thedry matter
yieldremainedthesame andthe drymattercontent
anddigestibility decreased onaverage by 10% and
5%respectively.
Inawetyear(1993), with ahigherplantdensity, there wasan increase in yieldof an average of4.5%
(maximum 6.5%).Thedry mattercontentwasnot
negativelyaffected andthere appeared tobeatendencyforaslightreductionindigestibility. In addition,
inbothyearstheincrease inplantdensityledto delayedfloweringandan increase instalkrotandsusceptibility to lodging.Thiswenthand in handwith
higherseedcosts, around 25% extrawith 12plants
perm2andalmost 50% extrawith 14plantsperm2.
Furthermore, ahigherplantdensitygenerallyproduced a lowerpercentage of cobs and also alower
quality(digestibility anddrymattercontent).This is
particularlyundesirable at a time when production
percow has toriseandthe costofconcentratedfeed
needs tobereduced. Itmay finallybe concludedthat
a higherplantdensity is notan interesting proposition. Conclusions frompreviousplantdensityexperiments wereconfirmedin the trials. Thereneedstobe
nochange in therecommandedplantdensityforsilagemaize.
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Invloedmechanische onkruidbestrijdingoprasvolgorde
bijmaïs
Theinfluenceofmechanicalweed-controlon therankingofcultivars ofmaize
Ing.JAM.Groten, PAGV

Inleiding
Het toepassen van mechanische in plaats van chemische onkruidbestrijding wordt als één van demogelijkemiddelengezienomaandeinhetmeerjarenplan gewasbescherming (MJPG) gestelde richtlijnen
tevoldoen.
Door een toenemende belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding kwamertenaanzienvande
rassenbeproeving bij maïs een tweetal vragen naar
voren.Deeerstevraagisofmechanischeonkruidbestrijding een verschillend effect op diverse maïsrassen heeft. Met andere woorden of de rasvolgorde
afhankelijk is van de wijze van onkruidbestrijding.
Daarnaast ishetdevraagof hettoepassenvanmechanische onkruidbestrijding in rassenproeven effect
heeftopdebetrouwbaarheid.
Omopdezevrageneenantwoordte kunnengeven,
is drie jaar lang één proef aangelegd, waarin een
aantalrassen,dieverschillen inomvangengroeiwijzevan het wortelstelsel,zijn beproefd bijzowelmechanischealschemischeonkruidbestrijding.

Proefopzeten uitvoering
In1992,1993en1994iséénproefopdezelfdewijze
aangelegd en uitgevoerd in de buurt van ROC-Vredepeel. De proeven zijn uitgevoerd in vier herhalingen. Deplotswaren 6rijenbreeden 15meterlang,
waarbijdemiddelstetweerijengeoogstzijn.Derassenkeuze is gebeurd op basis van verschil in wortelomvangen-groeiwijze.Devolgendezevenrassen
zijnmeegenomen:
Aladin/Luna
- groot,diepwortelstelsel
Brutus/ Pursan - kleinewortelomvang
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Scana
DK200
Optima

- gemiddeldewortelomvang
- groot,oppervlakkigwortelstelsel
- grote wortelomvang en gevoelig
voorwortelverbruining
Naast het chemische object, waarin de standaard
praktijk-bespuiting werd meegenomen, was er een
mechanischeobject.Hetmechanischeobjecthieldin
vóóropkomsteggenennâopkomsteggenenineen
later stadium aanaardendschoffelen. Ditwerduitgevoerdafhankelijkvandeonkruidsituatie. Methetgewasstadiumvandemaïsisgeenrekeninggehouden.

Resultaten
In eerste instantie is het goedaan te geven dat het
onderzoek niet tot doel heeft gehad om te kijken of
mechanischeonkruidbestrijdingtotopbrengstreductie
leidtinvergelijkingtotchemischeonkruidbestrijding.
Om rasverschillen goed te kunnen waarnemen, zijn
in dit onderzoek de diverse mechanische bewerkingenvrijrigoureusuitgevoerd,zeker in1992en1993.
Treden er onder deze omstandigheden geen verschillenop,danmagwordenaangenomen datdeze
onder praktijkomstandigheden zeker niet zullen optreden.
Uitderesultatenintabel128lijkenineersteinstantie
Brutus enAladin relatief positief en DK200 en Pursan relatief negatief te reageren op mechanische
onkruidbestrijding.Alswedecijfersbeteranalyseren,
blijkendeverschillen nietsignificantte zijn. Ertreedt
geensignificanterasxbewerkings-interactieop.
Daarnaastblijktuittabel128datdeverschillenvooral
worden veroorzaakt door de verschillen die zijn opgetredenin1992.
Kijkenwenaarhetuitvalpercentage (tabel 129)dan
lijkt het erop dat de opbrengstverschillen tussen

Tabel128. Opbrengstgegevens 1992t/m1994.

chemisch

mechanisch

rasnaam

1992

1993

1994

gem.

1992

1993

1994

gem.

Pursan

94
103
99
99
106
96
102
4.7

92
100
103
104
107
94
101
3.4

87
97
105
109
104
95
102
4.3

91
100
102
104
106
95
102
2.9

89
107
100
107
105
98
93
9.9

92
100
105
100
102
95
105
5.3

86
98
103
109
109
95
100
4.0

89
102
102
106
106
96
99
4.5

Brutus
Scana
Aladin
Luna
Optima
DK200
variatie-coëfficiënt

Brutus en DK200vooralwordtveroorzaakt doorhet
uitvalpercentage (1992).In 1992wasdevlakligging
vanhetperceelnietoptimaal.
Een hoger uitvalpercentage kan rasgebonden zijn,
maardeuitvalpercentagestussenBrutusenDK200
in 1993en1994verschillenvrijwelniet.Hetlijkterop
datdetoevalligheidvandeegbewerking deverschilleninuitvalpercentageveroorzaakt.

maïs door de mechanische bewerkingen gemiddeld
over de rassen iets later (het drogestofgehalte was
absoluut0,4%lager).Erwashierbijgeensignificante
rasxbewerkings-interactieteconstateren.

Conclusiesen samenvatting
Mechanische onkruidbestrijding heeft geen significanteffect opde rasvolgorde. Eventueeloptredende
verschillenwordenvooralveroorzaaktdoorhettoeval
(uitval en onderdekken van planten, onregelmatigheidvandeproefvelden).
Bijeenextreme uitvoering van de mechanische bewerkingenwordenderesultatenminder betrouwbaar.
Waarschijnlijk zal een meer praktijkgerichte uitvoering, zoals in 1994, de betrouwbaarheid van de resultatenminder beïnvloeden.Hetlijktechter nietverstandig in rassenproeven mechanische onkruidbestrijdingtoetepassen,omdathierdoorhettoevaleen
grotere rol gaat spelen. Zeker bij de kleine rasver-

Hettoevallijkteengroteinvloedtehebbenopdegeconstateerde verschillen. Dit toevalseffect heeft er
ook toe geleid dat in 1992 en 1993 de variatiecoëfficiënten (tabel 128) bij mechanisch hoger lagen
dan bij chemisch, wat een grotere onbetrouwbaarheid van de resultaten tot gevolg heeft. Devariatiecoëfficiënten in 1994komenvrijgoedovereen,maar
in dat jaar zijn de egbewerkingen minder extreem
uitgevoerddaninvoorgaandejaren.
Doordeegbewerkingenzijndeplantenookregelmatig ondergedekt c.q. teruggezet, wat geresulteerd
heeft in een korter gewas (±10 cm). Ook werd de
Tabel129. Uitvalpercentage 1992t/m1994.

rasnaam
Pursan
Brutus
Scana
Aladin
Luna
Optima
DK200

1992

1993

1994

gem.

14
11
16
13
14
18
18

14
10
12
10
16
12
10

13
9
9
12
13
9
10

14
10
12
12
14
13
13
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schillen waarop rassenlijstopnames zijn gebaseerd,
isditnietgewenst.
Wordt er wel overgeschakeld op mechanische onkruidbestrijding dan moeter extra aandacht besteed
worden aan devlakligging van het perceel, een iets
diepere zaai (6 cm) en het zo min mogelijk of zo
voorzichtig mogelijktoepassenvandeegtussenopkomst en het twee- tot drie-blad-stadium van de
maïs. Uit ander PAGV-onderzoek (Themaboekje nr.
15'Duurzameonkruidbestrijding'enThemaboekjenr.
19'Themadag maïs') komt namelijk naar voren,dat
tussen opkomst en het drie-blad-stadium van de
maïs, de maïsplantjes het gevoeligst zijn voor een
egbewerking.Tijdensdezefase isdekansopschade door uitvallen of onderdekken van plantjes door
eggenhetgrootst.Wilmendemaïstocheggenindit
gevoelige stadium, dan moet men om geen opbrengstverlieste krijgen,uitgaanvaneen 10%hoger
plantaantal. Wordt er buiten dit gevoelige stadium
geëgddanhoeftditgeenopbrengsttekosten.
Gaatmenmechanischeonkruidbestrijdingtoepassen
dan kande rassenkeuze dus gewoonworden gebaseerd op de cijfers in de Rassenlijst of het Rassenbulletin. De rasvolgorde verandert nietdoor het toepassen van mechanische onkruidbestrijding. Kies
dan echter wel rassen met een goed onkruidonderdrukkendvermogenofwel rassen met eenzeer goede beginontwikkeling. De rassen op de Rassenlijst
(1996) variëren in beginontwikkeling van een 6 tot
een 9. Dit is toch al gauw een verschilvantwee tot
drie weken in het sluiten van het gewas ofwel een
besparing van één tot twee mechanische bewerkingen.

Summary
Mechanical weed controlhasnosignificanteffecton
thevarietysequence. Anydifferences which mayoccuraremainlycausedbychance(spoilageandcovering over of plants,irregularity of the experimental
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fields).
Inthecaseofextreme useofmechanicalcontrol, the
resultsarelessreliable. Thereliabilityoftheresultsis
likelytobelessaffectediftheweedcontrolis better
adjusted topractical farming conditions, asin 1994.
However, it doesnotseemwiseto use mechanical
weedcontrolin varietyexperiments, since chance
couldplayabiggerrolehere.This isparticularly undesirable in thecaseofsmallvarietydifferences on
whichinclusioninvarietylistsisbased.
Ifitisdecidedtochange tomechanicalweedcontrol,
extra attention shouldbepaidtoobtainingaflatfield,
slightlydeepersowing(6 cm) and as little useas
possible or verycarefuluseof theharrow between
emergenceandthe two three-leafstageofthemaize.
Itisclearfrom otherPAGVresearch (special theme
bookletno.15 'Sustainable weedcontrol'andbooklet
no. 19'Maize theme-day") thatthemaize plants are
at theirmostsensitive to harrowing between emergence andthethree-leafstage of themaize. During
thisstage there isthehighestriskofdamage due to
spoilage or covering overby harrowing. If youstill
wish toharrowduringthisparticularlysensitivestage,
youshouldtakeintoaccounta 10%highernumberof
plantsinordertoavoidlossofyield. When harrowing
takes placeoutside thissensitive stageof development, itshouldnotcauseharm totheyield.
Ifit isplanned to usemechanical weedcontrol, the
choice ofvarietycansimplybebasedonthe figures
intheListof Varieties ortheVarietyBulletin. The varietysequence doesnotchange through theuse of
mechanicalweedcontrol. Butyoushouldchoose varieties with agoodcapacityforweedsuppression or
varieties withverygoodearlydevelopment. The varieties intheListof Varieties (1996) varyinearlydevelopment froma 6 toa 9. Thiscaneasily make a
difference oftwo orthree weeks intheclosure ofthe
crop or a savingof one or two mechanical treatments.

Uien
Cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zaaiuienonder biologisch-dynamische omstandigheden
ing.L Hoekstra,SNUiF/PAGVen ir.J.Hoek, PAGV
Delingvandestikstofbemesting bij zaaiuien
A.H.J.Rops, ROCDeKandelaar

Cultuur-engebruikswaarde-onderzoek zaaiuien onder
biologisch-dynamische omstandigheden
Researchforvalueofcultivationanduseofspring-sownonionsinbio-dynamic
circumstances
Ing.L Hoekstra,SNUiF/PAGV enir.J.Hoek,PAGV

Inleiding
Hetcultuur- engebruikswaarde-onderzoek (CGO)bij
zaaiuien wordt uitgevoerd onder teeltomstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in de praktijk. Dit
houdt indat voor oftijdensdeteelt kunstmest wordt
toegediendenindiennodigpesticidenwordentoegepast om onkruiden, ziekten en plagen te bestrijden.
Ookwordtaanhetbeginvanhet'loofstrijken'meestal
een chemisch anti-spruit-middel (MH) aangewend
om vroegtijdig uitlopen van te bewaren uien zoveel
mogelijktevoorkomen.
Onder biologisch-dynamische (BD) omstandigheden
is van inzet van kunstmest en chemische middelen
geen sprake. De vraag kwam naar voren of de resultatenvan het gebruikswaarde-onderzoek bijzaaiuiendanook bruikbaarzijnvoor BD-telers.Uiteraard
zullen op BD-bedrijven de prestaties van de rassen
op een ander niveau liggen dan onder gangbare
teeltomstandigheden. Het gaat er echter om of de
verschillen tussen derassenonder BD-omstandigheden vergelijkbaar zijn met die onder gangbareteeltomstandigheden. Als de BD- en de gangbare teelt
als teeltsystemen gezien worden,is hetde vraagof
er interactie tussen rassen en teeltsystemen optreedt. Indien dit het gevalzou zijn, zoudat betekenen dat het gangbare gebruikswaarde-onderzoek
onder BD-omstandigheden nietvoldoet endat daarvoor apart gebruikswaarde-onderzoek bij zaaiuien
zoumoetenwordenuitgevoerd.

Proefopzeten uitvoering
Om na te gaan of de verschillen in gebruikswaarde

tussen uienrassensterkafhankelijkzijnvanhetteeltsysteem,isin1991en1992meteenaantalbekende
Rassenlijst-rassen enenkele perspectiefvolle nieuwe
rassen gebruikswaarde-onderzoek uitgevoerd onder
'gangbare'- en onder BD-omstandighe-den. De
gangbare omstandigheden werden gerealiseerd in
proeven op het proefbedrijf van het PAGV in Lelystad;deproevenonder BD-omstandigheden vonden
plaatsopeenBD-bedrijf inDronten.Intotaalwerden
negenrassenopbeidelocatiesonderzocht.
Het onderzoek concentreerde zich op de volgende
vooruienbelangrijkeeigenschappen:
• vroegrijpheid (waarderingscijfer voor de oogstbaarheid);
• productiviteit;
• groeidagen (aantaldagentussen opkomst en het
moment dat vijftig procent van het loof gestreken
is;
• huidvastheid (het percentage niet kale uien nade
bewaring);
• spruitvorming (het percentage uien waar na de
bewaringgeen inwendigespruitvormingwaswaar
tenemen).

Resultaten
Intabel 130worden de gevonden statistische overschrijdingskansenpereigenschapweergegeven.
Uitdetabelblijktdat alleenbijhuidvastheid eenvrijwel significante interactie (overschrijdingskans tussen5en10procent)tussenrassenenteeltsystemen
optrad. Dit betekent dat wat betreft huidvastheid de
verschillen tussen de rassen onder BD-omstandigheden wezenlijk anders zijn dan onder de
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Tabel130. StatistischeoverschrijdingskanseninprocentenpereigenschapbijhetCGOzaaiuien.
vroegrijpheid

productiviteit

groeidagen

huidvastheid

%uitgelopenuien

0,2

11,0

<0,1

<0,1

<0,1

ras'jaar

<0,1

9,6

<0,1

ras*teeltsysteem

32,1

20,3

14,8

38,1

0,8

38,7

6,4

1,9
5,7
5,8

ras

ras*teeltsysteem*jaar

gangbare teeltomstandigheden. Bij de huidvastheid
trad echter ookeenvrijwel significante interactie op
tussen rassen, teeltsystemen en jaren. Dit laatste
houdt indatde rasverschillen inhuidvastheid weliswaar beïnvloed worden door hetteeltsysteem, maar
datditeffect overdejaren (vrij) sterkkanvariëren.
Bij de overige eigenschappen - vroegrijpheid, productiviteit, aantal groeidagen enhetpercentage uitgelopen uien nade bewaring - is geen significante
interactie tussen rassen en teeltsystemen vastgesteld. Deverschillen tussen de rassen zijn bij deze
eigenschappen dus onafhankelijk van het gehanteerde teeltsysteem.

15,9

15,5

rasverschillen beïnvloed worden door het teeltsysteem,maar datdeze invloed over dejaren heen varieert. Voor de overige onderzochte eigenschappen
(opbrengst, vroegheid, aantal groeidagen en percentage uitloop na bewaring) werd geen interactie
tussen rassen enteeltsystemen gevonden. De conclusie luidt dan ook, datderesultaten vanhetgangbare cultuur- engebruikswaarde-onderzoek bij zaaiuien nauwelijks verschillen van die onder BDomstandigheden endathetdaardoor niet zinvol lijkt
om bij uien cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
onder BD-omstandigheden optezetten.

Summary

Conclusie
Gezien deze resultaten moet worden geconcludeerd
dat deresultaten vanhetgangbare gebruikswaardeonderzoek bijzaaiuien goed bruikbaar zijn voorBDomstandigheden. Apart gebruikswaarde-onderzoek
bij zaaiuien onder BD-omstandigheden lijkt dan ook
niet noodzakelijk te zijn.

Samenvatting
In 1991 en1992 isonderzoek verricht om nategaan
of deresultaten van hetcultuur- en gebruikswaardeonderzoek dat uitgevoerd wordt onder 'gangbare'
teeltomstandigheden, ook bruikbaar is voor biologisch-dynamische teeltomstandigheden. De resultaten toonden aandat alleen bij huidvastheid ereen
(vrijwel) significante interactie optrad tussen deteeltsystemen (gangbaar en biologisch-dynamisch). Bij
huidvastheid trad echter tevens een vrijwel significante interactie op tussen rassen, teeltsystemen en
jaren. Dit houdt in dat wat betreft huidvastheid de
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In 1991and 1992research wasdone to find out
whetherthe results otresearchfor valuefor cultivationanduse ofspring-sown onionsunder common
agriculturalcircumstancesare usable forgrowers
onder bio-dynamiccircumstances. Resultsshowed
thatonlyforskinfirmness significant interactions occurredbetween farmingsystems andvarieties. However forskin firmnessalso a significant interaction
occursbe-tween farmingsystem, varietiesandyears.
Thismeans that varietaldifferences inskin firmness
are significantly influencedby the farmingsystem
(common orbio-dynamic), butthatthisinfluence itself
significantly differs over the years. Forthe otherinvestigatedproperties:yield, earlyness, thenumberof
growing-days and percentagebolting after long storage, no interactionbetween farmingsystems and
varieties wasfound. Itisconcluded thattheresults of
researchforcultivation and useofonionvarieties under common agricultural circumstances hardly differ
from f/iose under bio-dynamic circumstances. Subsequentlyspecific research todetermine thevalue of
cultivation anduse ofonionvarieties in bio-dynamic
systemsdoesn'tseemsnecessary.

Delingvan de stikstofbemestingbijzaaiuien
Splitnitrogenapplicationinspring-sownonions
A.H.J. Rops,ROC DeKandelaar

Inleiding

Resultaten

In verband met de productie en kwaliteit van uien
wordtgeadviseerd de stikstofbemesting te beperken
en niet te laat aan te wenden. De praktijk heeft de
indruk dat dit advies in het algemeen juist is; voor
hybride rassen geldt dit inmindere mate.Goede ervaringen zijn opgedaan met een deling van de stikstofophybriderassen.

Tijdens het groeiseizoen waren de kleurverschillen
tussen de stikstoftrappen wel zichtbaar maar niet
groot. Het object 80 kg N per ha was meestal iets
lichtervan kleur dandeoverigeobjecten.Bijdehogerestikstofgiften strekendeuieniets eerder danbij
delagegift.

Tertoetsingvandezeervaringen isopROCDeKandelaar openkele rassenzaaiuien (normaalenhybride) een aantal stikstofvarianten (eenmalig en gedeeld)aangelegd.Ingevalvandroogtenadetweede
aanwendingvandestikstofiserberegend.

Proefopzeten uitvoering
Deproevenzijnin1993,1994en1995uitgevoerdop
ROCDeKandelaaropeengrondsoortmetcirca 60%
afslibbaredelenen3,5%organischestof.OpderassenJumbo,HyskinenHyfieldisdestikstofbemesting
alsvolgtuitgevoerd:
overbemesting1'
A
120
0 kg Nper ha
B
120
40kg N perha
C
80
40 kg N per ha
1)
De overbemesting is steeds rond 1
aangewend.
bijzaaien

Dooreenhagelbuiop 1augustus 1994isindeproef
erg veel schade aangericht zodat deze moest wordenafgeschreven.

In tabel 131 zijn de relatieve opbrengsten van de
proefjaren 1993en1995weergegeven.
Aan de hand van de opbrengstresultaten kan het
volgendewordenvastgesteld:
- Hoewel het opbrengstniveau tussen de beide
proefjaren vrijgrootwas(1993- 77,1 tonperha;
1995 - 32,5 ton per ha) was de gemiddelde opbrengst van de hybride rassen (Hyfield enHyskin)ietshogerdanvanhetrasJumbo.
- Eengedeelde stikstofgift (80+ 40 N) heeft, ook
bij de hybride rassen, geen hogere opbrengst
opgeleverd. De verschillen in maatverdelingwarenookminimaal.
- Eenverhogingvandetotalestikstofgift (120+40
N)gafsomseenverhogingvandeopbrengst.
- Het delen van de stikstofgift op hybride uienrassen lijkt op de kleigronden in Flevoland geen
voordeelopteleveren.

Samenvatting
Ineenpraktijkproef isdeinvloedvandestikstofdeling
opde opbrengst van de uien nagegaan bij het normale ras Jumbo en de hybride rassen Hyfield en
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Tabel131.

RelatieveopbrengstvanderassenenN-trappentenopzichtevanJumbo120Ninhetvoorjaar.

Jumbo

120

+

120

+
+

80
Hyfield

1995
100(=32,5ton/ha)

101
98

106

40 N

96

80

+
+
+

120

+

ON

95

109

120

+

40 N

107

80

+

40 N

98
97

120
120

Hyskin

1993
100(=77,1ton/ha)

ON
40N

ON

106

107

40N

106

111

40N

110

97

Hyskin. Hierbij bleek dat, op de kleigrond in Flevoland, een deling van de stikstof bij geen enkel ras
eengroteinvloedhadopdeopbrengst.
Eenverhogingvandetotalestikstofhoeveelheid leiddesomstoteenhogereopbrengst.

102

riment intotheeffect ofsplitnitrogen application on
theyield of onionswhenusingthe normal variety
Jumboandthehybridvarieties Hyfieldand Hyskin.
On claysoil in Flevoland, split nitrogen application
hadnosignificanteffectontheyieldinanyofthe varieties.

Summary
Research wascarriedoutintheform ofafarm expe-
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An increase in thetotalamount of nitrogen sometimesledtoahigheryield.

Overigeonderwerpen
Effecten intensieve bouwplannenoplichtezavelgronden inde Noordoostpolder
A.H.J.Rops, ROCDeWaag
Erosiebestrijding doorminimalisatievandegrondbewerkingvan lössgronden
ir.CE. Westerdijk, PAGVen ing. P.M.T.M.Geelen,ROC Wijnandsrade
Invloedvan ruimere rijenafstand enzaaitijdstip opdeopbrengstvan conservenerwten
A.H.J. Rops, ROCDeKandelaar
Invloedvan vernietigingsmethode graszaadstoppel opopbrengst van
volggewas consumptie-aardappelen
ing. M.Tramper, ROC Westmaas
Debeheersingvanhetwortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallarf
ing. E.Brommer, PAGV
Bedrijfssystemen-onderzoek Borgerswold 1986-1990
ir.Y. Hofmeester, ing. A. Bos, ir. F.G. Wijnands, drs. A.T.Krikkeendrs. ing. B.J.M. Meijer, PAGV
Rolvanfungiciden bijhetvoorkomenvan knolaantasting door
Phytophthorainfestansinaardappelen
dr. ir. H.T.AM Schepers, PAGV
Eg-instellingen selectiviteit
dr.ir.R.Y. vanderWeide, PAGVen ir. D. Kurstjens, LUW-grondbewerking
Deontwikkelingvaneen modelvoorde integrale onkruidbeheersing inhet bouwplan
ing.W.A. Dekkers, MSc,ing. E.Bouma endr. ir. R.Y. vanderWeide, PAGV
De invloedvan hetweeropdetoepassing van gewasbeschermingsmiddelen
ing. E.Bouma, PAGVenprof. dr. ir. L Wartena, LUW
Vergelijking tussen dehoofdgrondbewerkingen ploegen,ploegenmetwoeler en spitten
tenaanzienvangewasopbrengsten enbodemkenmerken
ing. J.G.N.Wanderen ing. J.Alblas, PAGV

Effecten intensieve bouwplannen oplichtezavelgronden inde Noordoostpolder
Theeffectsofintensivefarmingsystemsonlightclaysoilin theNorth-Eastpolder
A.H.J.Rops,ROCDeWaag

Probleemstelling
Inhetwestenvande Noordoostpolder zijn debouwplannen in het algemeen zeer intensief met vaak
100% rooivruchten.Eenveelvoorkomende rotatiein
dit gebied is: pootaardappelen - tulpen - waspeen pootaardappelen-suikerbieten-uien.Verderworden
nog de gewassen witlof, gladiolen, lelies en winterpeengeteeld.Opdezeintensievebedrijvenbegonde
indruktebestaandatsteedsvakerdegewassen(gedeeltelijk) mislukten als gevolg vande achteruitgang
van de bodemstructuur, het optreden van ziekteaantastingen of onbekende, niet duidelijk aan tegeven oorzaken.
Veelvan de problemen leken te moeten wordenteruggevoerd op de fysische bodemvruchtbaarheid.
Zware berijding, intensieve beregening, veelvuldig
zeven van de grond alsmede een intensieve grondbeweging (onder andere frezen) zorgen mogelijk
voor een verslechtering van de structuur en indirect
vooreengroteregevoeligheidvandegewassenvoor
ziektenen plagen.
Deze problematiek was aanleidingom insamenwerking met het Staring Centrum en het PAGV in 1985
op de ROC De Waag een onderzoek te starten,
waarin de effecten van een aantal verschillende
bouwplannenwerdenvergeleken aangaandegewasontwikkeling,groeienopbrengst.

Doelvan het onderzoek
Het doel van het onderzoek was nate gaan inhoeverre de gebruikelijke, intensieve bouwplannen ook
op langere termijn te handhaven zijn; welke knel-

puntenmogelijkoptredenenwatdetenemenmaatregelenhiertegenzoudenkunnenzijnzonder dathet
bedrijfsinkomen nadelig wordt beïnvloed. Speciale
aandacht werd hierbij gegeven aan de fysische bodemvruchtbaarheid (structuurverslechtering en de
gevoeligheidvandegewassenhiervoor).

Proefopzeten uitvoering
Erwerdendriebouwplanneninhetonderzoekopgenomen,teweten:
I. zeer intensief: uitputtende bedrijfsvoering (strevennaarzohoogmogelijkeopbrengstenopkorte
termijn)
II. intensief: zorgvuldige bedrijfsvoering (zoveelmogelijk sparen van bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid; handhaven bodemvruchtbaarheidoplangeretermijn)
III. minder intensief bouwplan: zorgvuldige bedrijfsvoering
Debouwplannen en rotaties zoals die de laatstejarenzijnaangelegd,zijnvermeldinhetschema.
Deproef is inenkelvoud aangelegdwaarbijelkjaar
ieder gewas geteeld wordt (herhalingen door dejaren). Intotaalbestonddeproef uitdrie bouwplannen
xzesgewassen=18velden(iederbrutocirca230x
30meter).
Hetonderzoekwerdgestartin1986enafgeslotenin
1995.
Grondontsmetting
Een grondontsmetting werd in beginsel na ieder
aardappelgewas uitgevoerd. Daarnaast was in verband met bepaalde teelten op enkele percelen een
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Bouwplan1
bouwplan II
bouwplan III

Legenda:

pootaardappelen"d -suikerbieten"1-tulpen+waspeen" •
pootaardappelen'd -zaaiuien0 -waspeen/witlof^
pootaardappelen'd-suikerbieten0"-tulpen*1pootaardappelen' -plantuien0-waspeen/witlofod
pootaardappelen' -wintertarwe'd -tulpen*1pootaardappelen' -wintertarwe -waspeen/witlof°d
*-grasgroenbemesting(voorvolggewas)
d-kippestrooiselmest (4,5tonperhavoorvolggewas)
o-naoogstroggeinzaaienomverslempingtegentegaan

extraontsmetting meteengranulaat nodig(waspeen
ensuikerbieten).
Onderzoeksaspecten
a. Chemische bodemvruchtbaarheid - grondonderzoekbouwvooren ondergrond.
b. Fysischebodemvruchtbaarheid-structuur enverdichtingen.
c. Berijdingenmechanisatie.
d. Bodem-engewasziekten.
e. Kwalitatieveenkwantitatieveopbrengsten.
f. Economischeevaluatie.

Resultaten
Vanhet onderzoek, dat gedurende tienjaar isuitgevoerd, zal in 1996 een eindverslag worden uitgebracht. Debevindingen worden in dit artikelsamengevat.

Chemische bodemvruchtbaarheid
Bijde start van het onderzoek varieerde hetorganischestofgehaltevan1,7tot2,0%overdeverschillende percelen en is na negenjaar gemiddeld over de
bouwplannen ietsgezaktnaar1,5tot1,7%.De intensiteit van het bouwplan heeft hierop nagenoeggeen
invloed gehad.
Het Pw-getalvarieerde bij het begin van het onderzoekvan37tot47enzaktetijdenshetonderzoekop
de meeste percelen gemiddeld enkele punten. De
invloedvanhettypebouwplanwasminimaal.
BijhetbeginvanhetonderzoekvarieerdehetK-getal
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overdeverschillende percelenvan 16tot32.Nanegenjaar was hetverschil geringer envarieerde nog
van13tot 20. Deverschillentussendebouwplannen
waren gering.

Fysische bodemvruchtbaarheid
Hetbodemprofielkenmerktzich door een sterkegelaagdheid van zowel de Zuiderzee-afzetting als de
Almere-afzetting en veen. Deze gelaagdheid bemoeilijkt de beworteling van degewassen endecapillaire opstijging c.q.verticale waterbeweging.Vastgesteld is dat de grond dieper dan 40 cm beneden
maaiveld lang vochtig blijft, maar vaak niet de gewenste luchthoeveelheid voor veel gewassen bevat.
Ineennatte periode iser kansopzuurstoftekort. Bij
sterke uitdroging van de bovengrond en bij het niet
optimaal bewortelenvandeondergrond kangemakkelijk vochttekort ontstaan. Bij ondiep wortelende
gewassen als aardappelen entulpen zal dit als eerste problemen geven. Om dit te voorkomen is het
wenselijk kunstmatig te beregenen. Bij deze lichte
zavelgrondmogenslechts kleine hoeveelheden worden toegediend. Door grote hoeveelheden in één
keertegevenwordenalleporiënruimtetotop30à40
cmverzadigd.
Poriën-enluchtfractie-metingenhebbenaangegeven
dat de laagste poriënfracties (hoogste dichtheden)
voorkwamen bij de gewassen uien en suikerbieten.
Bij deze gewassen zijn relatief lage luchtfracties
vastgesteld. Vermoedelijk hangt dit samen met het
langer open blijven van deze gewassen. Kleine effecten daargelaten kan voorlopig worden geconcludeerddat geen bouwplan-of voorvruchteffecten zijn

vastgesteld.Alleen in 1991isbijtulpeneenbetrouwbaarverschiltussenhetintensieve(I)enminstintensieve bouwplan (III) berekend ten gunste van het
extensievebouwplan.
Berijding enmechanisatie
Hetvastleggen vandeberijdingspatronen inheteerstejaar heeftslechtsgeleidtothetopstellenvaneen
globaal model. Hiermee konden onvoldoende resultaten worden gekregen die nodig waren om de invloed van de berijding en de mechanisatie vast te
kunnenstellen.

Bodem-en gewasziekten
Deverschillen tussen bouwplannen die zichhebben
voorgedaan,zijn beperkt gebleven tot de aantasting
vancavity-spot inwaspeen.Verschillendejarenwerd
de waspeen op alle bouwplannen afgekeurd alsgevolg vaneente hoge aantasting cavity-spot.Gemiddeld was de aantasting op de intensievebouwplannen Ien IIhethoogst.Devrijlevende aaltjes (TrichodorusTeres) hebben bij de toegepaste bedrijfsvoeringen (eenmaal in de drie jaar ontsmetten) geen
zichtbareschadeaangericht.

Kwalitatieveen kwantitatieveopbrengsten
Bijdebeschrijvingvandeeffectenvandebouwplannen worden de eerste drie aanloopjaren (1986 1988) buiten beschouwing gelaten. In de periode
1989-1994 zijn vandevier hoofdgewassen devolgendegegevenstevermelden:
Pootaardappelen
Hoeweldeopbrengsten tussen de bouwplannen per
jaar wat wisselden waren de verschillen nooit erg
groot. Gemiddeld over de jaren kwam bouwplan II
circa 3% hoger uit inde totaalopbrengst inde maat
28/35 mm.Indemaatverdelingwarendeverschillen
minimaal. Het percentage grondtarra was op bouwplanIgemiddeldietshoger.
Tulpen
Na enkele jaren onderzoek leverde het extensieve
bouwplan III duidelijk betere resultaten op dan de
beide andere bouwplannen. Hierbij waren vooral in
de maten 10/12 mm en>12mmhet gewicht enhet

aantalduidelijk hoger. Hetmaximale verschilvande
totaalopbrengst bedroegcirca5,5 ton per ha.Delagere opbrengsten van de intensieve bouwplannen I
en IIwarenvooraleengevolgvaneenhogerevochtigheidstoestand van de grond in de winterperiode.
Opbouwplan IIImetdevoorvrucht (winter)tarwewas
indeze periode de grond veel droger dan op deintensieverebouwplannen.
Waspeen
Bouwplan IIIhadgemiddeldcirca4ton per hameer
opbrengst dan bouwplan II en circa 7 ton per ha
meerdanbouwplan I.Ditwas niet iederjaar hetgeval. Vermoedelijk werddit beïnvloed door de vochttoestand tijdens het groeiseizoen. De wat vastere
grondopbouwplan Izal ietsmeervocht leverendan
delossere grond.Kunstmatige beregening isslechts
eenenkelekeertoegepast.
Suikerbieten
De eerste jaren zijn de suikerbieten op bouwplan I
laatenopbouwplan IIvroeggeoogst. Delate oogst
gaf toen een duidelijke meeropbrengst te zien ten
opzichtevandevroegeoogst.Nadatvanaf 1991beide bouwplannen op hetzelfde tijdstip werden geoogst, lagen de opbrengstresultaten vrij kort bij elkaar.Inbepaalde(nattere)jarenwerdopbouwplanII
een iets hogeresuikeropbrengst behaaldenwasde
grondtarraopbouwplanItotcirca4% hoger.

Economischeevaluatie
Metdeeconomische evaluatievandit onderzoekzal
in1996eenbeginwordengemaakt.

Landbouwkundigeinterpretatie
Op de lichte zavelgronden in het westen van de
Noordoostpolder met een intensief bouwplan, kan
vooralbijgewassendieinhetnajaarwordengeplant
of gezaaid,waterschade optreden.Vooral in winters
waarin veel neerslag valt, kandit bij tulpen een behoorlijke opbrengstderving opleveren. Uit eerderonderzoek is gebleken dat met tussendraineren de
waterafvoer gedeeltelijk kan worden verbeterd maar
datschade indezegewassen nietkanwordenvoorkomen. Verder kan bij een intensief bouwplan het
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percentage grondtarra in de producten in sommige
jaren wat hoger zijn dan bij een extensiever bouwplanenbestaatdemogelijkheiddatmeercavity-spot
indewaspeenvoorkomt.Hetrisicovanschadeinde
gewassen die voor de winter geplant worden, kan
praktischgeheelwordenvoorkomendooreenextensiever bouwplan toe te passen. Met het opnemen
van eengraangewas alsvoorvrucht voor eengewas
dat voor dewinter wordt geplant, kandeschadenagenoeg geheel teniet worden gedaan.Het optreden
van slemp tijdens de winter kan ook wordentegengegaan door eenstrodek op de geplante bolgewassen aan te brengen. Ook is het mogelijk op deze
gronden een intensief bouwplan toe te passen met
gewassendieinhetvoorjaar gezaaidof gepootworden. Hiervan worden geen grote nadelige gevolgen
verwacht. Inverbandmeteenmogelijkeverslemping
en/of dichtslaanvandegrondindewinter ishetaan
tebevelenomdeniet beteelde percelenintezaaien
met een groenbemestingsgewas. Zelfs een lichte
grondbedekking kan verslemping tegengaan; door
beworteling kan het dichtslaan van de bouwvoor
wordenvoorkomen.

Samenvatting
Op de lichte zavelgronden in het westen van de
Noordoostpolder met een intensief bouwplan, kan
vooralbijgewassendieinhetnajaar wordengeplant
of gezaaid,waterschade optreden.Vooral in winters
met veel neerslag kan dit bij tulpen een behoorlijke
opbrengstderving opleveren. Eerder onderzoek
waarin een intensief, minder intensief en eenextensief bouwplan met elkaar vergeleken zijn, heeft aangetoonddat met hettussendraineren dewaterafvoer
gedeeltelijkkanwordenverbeterdmaardatdeschade in de gewassen die voor de winter geplant zijn
niet kan worden voorkomen. Verder is de mogelijkheid dat cavity-spot in de waspeen voorkomt bij het
intensieve bouwplan groter dan bij de minder intensieve bouwplannen. Het risico van schade indegewassendievoordewinter geplantworden,kanpraktisch geheel worden voorkomen door een extensiever bouwplan toe te passen. Met het opnemen van
een graangewas alsvoorvrucht voor eengewasdat
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voor de winter wordt geplant, kan de schade nagenoeggeheeltenietwordengedaan.Hetoptredenvan
slemp tijdens de winter kan worden tegengegaan
dooreenstrodekopdegeplantebolgewassenaante
brengen. Ook is het mogelijk op deze gronden een
intensief bouwplantoe te passen met gewassen die
in het voorjaar gezaaid of gepoot worden. Hiervan
worden geen grote nadelige gevolgen verwacht. In
verband met een mogelijke verslemping en/of dichtslaanvandegrondindewinter ishetaantebevelen
om de niet beteelde percelen in te zaaien met een
groenbemestingsgewas. Zelfs een lichte grondbedekking kan verslemping tegengaan; door beworteling kan het dichtslaan van de bouwvoor worden
voorkomen.

Summary
Onthe lightclaysoilin thewesternpartofthe NorthEastpolder, intensive farming systems canleadto
waterdamage, particularlyin the case ofcropsplanted orsown inautumn. Inwinters with ahigh levelof
rain,thiscanresultin considerable lossof yieldin
tulips. Previous research, in which intensive, less intensive andextensive farmingsystems were compared, showedthatextra drainage can partiallyimprove
waterdrainage, butthatthedamage cannotbepreventedin cropsplantedbefore winter. Thereisalso a
greaterriskofcavityspotoccurringinwashedcarrots
inanintensive farmingsystem than intheless intensivesystems. Theriskof damage in crops planted
before wintercan be almostentirelyprevented by
using amoreextensive farming system. Bytaking a
cereal asapreceding cropfora croptobe planted
before winter, thedamage canvirtuallybe cancelled
out.The occurrenceofcollapse during the wintercan
be controlled by applying a layer of straw on the
plantedbulbs. Itisalso possible tousean intensive
farmingsystem onthis soilwithcropssown orplanted in spring. This is not expectedto haveany
harmful effects. In connection withthepossibility of
collapse and/orslamming of thesoil in winter, it is
advisable to sow the non-cultivatedplotswithagreen
manuring crop.Even a lightground cover can combatcollapse. Root formation can prevent thetop soil
fromcompacting.

Erosiebestrijdingdoor minimalisatie vande grondbewerklngvanlössgronden
Combatingerosionbyminimizingtillageonloamysoil
Ir.C E . Westerdijk,PAGVening. P.M.T.M.Geelen,ROCWijnandsrade

Inleiding
Op watererosie-gevoelige gronden geeft een volveldsgrondbewerking of zaaibedbereiding een verhoogd risico voor deopkomstzekerheid en hetgerealiseerdeplantaantalvandesuikerbieten.Hetbetreft
met name percelen gelegen op hellingen, zoals
lössgronden inhetZuid-Limburgse heuvellandschap.
Hetonbegroeideveldmoetbeschermdwordentegen
(afstromend) water hetgeenbereiktwordtdoor inhet
najaar eengroenbemester inte zaaienof degraanstoppel dusdanig te bewerken dat het stro bovenop
blijftliggen.
In verband met erosiebeperking is het gunstig om
een bodembedekker in te zaaien danwei de grond
minimaaltebewerken om gewasresten oppervlakkig
ingewerkt te krijgen. Problemen die hierbij kunnen
optreden zijn: grote hoeveelheden stro, eenvaak te
droogzaaibedombodembedekker goedaantelaten
slaanen(soms)onvoldoendetijdomhetstrogoedin
tewerken.Dezeproblemenhebbenhunweerslagop
hetslagenvandebodembedekker enopdeteeltvan
desuikerbietennadien.Winterroggeheeftverdernog
als nadeel dat het zaaizaad vaak aangekocht moet
worden endat hetvoor dezaaivande bietendoodgespoten moet worden, wat extra kosten met zich
mee brengt.Tevens rijstdevraagof eenstrobedekking alleen voldoende is voor erosiebeperking. Ook
de zaaibedbereiding na een bodembedekker vraagt
aandacht.Degrondmoetvoldoendeloszijnvooreen
ongestoorde groei vande bieten,maar vast genoeg
omerosietegentegaan.Bovendien moeternaeen
bewerking voldoende mulchmateriaal bovenop blijvenombeschermingtegenerosietehandhaven.
Deze proef hadtot doel het effect van de intensiteit
vandegrondbewerkingteonderzoeken inrelatietot

grondverlies en waterafvoer. Aan de hand daarvan
moet aangegeven kunnen worden welke bodembedekkersenteelttechniekenwatererosie tot eenminimumbeperken,bijminimalekostenenteeltrisico's.In
deproefzullensystemenmeteenintensieve eneen
extensieve najaarsbewerking metelkaar wordenvergeleken.

Proefopzeten uitvoering
In de oogstjaren 1993, 1994 en 1995werd in veldproeven op lössgrond een achttal systemen metelkaarvergeleken.Dezesystemenzijn inonderstaand
overzichtomschreven.
Uit proeven met doorzaai in winterrogge bleek dat
met de zaairijenfrees op lössgrond een prima zaaibedwerd verkregen, maar vertoonden de bietenop
deovergangvanhetgefreesde bovenlaagje naarde
niet-gefreesde ondergrond meer vertakkingen.Deze
overgang dient opgeheven te worden.Aan deGaspardo-zaairijenfrees werd daartoe voor elk freesje
eentandbevestigddiedieperdanhetfreesjedoorde
grondgetrokkenwerd.
Proefveldgegevens: pH 6,6-7,0; humus 1,8-2,1; Pw
35-50; K-HCL16-18. Devoorvrucht bestond uitgranen. In alle jaren werd (in het najaar voorafgaand
aandesuikerbietenteelt) vóór bewerking met de rotorkopeghetproefveldinaugustusbemestmet40m3
runderdrijfmest. De winterrogge (100 kg per ha) en
gele mosterd (18 kg per ha) werden daarna ingezaaid. In maart werd het hele proefveld (onkruid en
wintergewas)doodgespotenmet4liter Round-upper
ha. Begin april werden de suikerbieten (Univers '93,
Evita '94 en Auris '95) gezaaid op 18 cm in de rij;
eindaprilwerdende middelste netto rijenbehandeld
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SysteemA(intensief, rogge,freesentanden):
Intensieve stoppelbewerking (tweemaalrotorkopeg) enploegen najaar,wintergewas rogge,inzaaibieten
metzaaifreesplustanden.
SysteemB(intensief,rogge,frees):
Intensief enploegen, wintergewasrogge,inzaaibietenmetzaaifrees.
SysteemC(intensief,rogge):
Intensief en ploegen, wintergewasrogge,inzaaibietenmetdoorzaaimachine.
SysteemD(intensief,gelemosterd):
Intensief enploegen,wintergewasgelemosterd,inzaaibieten(doorzaai).
SysteemE('intensief', stro):
Extensievestoppelbewerking (alleenterbestrijdingvanopslagenstroboveninhouden),wèlnajaarsbewerkingganzevoet,winterbedekkingdoorstro,inzaaibieten(doorzaai).
SysteemF(extensief,rogge):
Extensief,geennajaarsbewerking,wintergewasrogge,inzaaibieten(doorzaai).
SysteemG(extensief,gelemosterd):
Extensief,geennajaarsbewerking,wintergewasgelemosterd,inzaaibieten(doorzaai).
SysteemH(extensief,stro):
Extensief,geennajaarsbewerking,winterbedekkingstro,inzaaibieten(doorzaai).
met5kgMesurolkorrelsperhaomeventueleschade
doorslakkentevoorkomen.DeN-mineraal(0-60cm)
inhetvoorjaar bedroeggemiddeld20kgN per ha; na
het zaaien werd 300 kg KAS (27%N)gestrooid.De
gewasbescherming werd volgens de praktijk uitgevoerd.
In 1993 werd in de maanden mei en juni door de
Universiteit van Amsterdam erosiemetingen verricht
in de systemen C t/m H, waarbij gebruik werd gemaaktvan kunstmatige neerslag.Intwee 'runs'werden opdeze wijze twee hevige onweersbuien nagebootst. In 1994en 1995werdenerosiemetingenverrichtdoor ROCWijnandsradebijnatuurlijkeneerslag,
die indezetweejareninmeerderekleinebuitjesgevallen is. De afstroming van water en grond was
daardoorinabsolutezinveelgeringer.

Resultaten
Afvoervanwater
In tabel 132 is de gemiddelde afvoer van water
weergegeven alsmede hetgrondveriies bijkunstmatige neerslag in 1993 en de totale natuurlijke neerslag in 1994en 1995. Hierbij is duidelijk te ziendat
afvoer en grondveriies bij de kunstmatige (hevige)
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neerslag veel groter waren dan bij de (in meerdere
kleinebuitjesgevallen)natuurlijkeneerslag.
Een extensieve grondbewerking (systemen F, G en
H)gaf bij alle systemen minder afvoer vanwater en
grond dan de intensieve bewerkingen (systemen C,
D en E).Hetgebruik van rogge als wintergewasgaf
zowel bij een intensieve als extensieve grondbewerking (systemen C en F) een geringere afvoer van
water dan het gebruik van gele mosterd alswintergewas (systemen D en G). Ook het extensieve
grondbewerkingssysteem met toepassing van stro
(systeem H) gaf in vergelijking tot het intensief bewerktesysteem,waarbijinhet najaar eenbewerking
met een ganzevoet (systeem E) werd uitgevoerd,
een geringere afvoer van water. In het algemeen
werd de minste afvoer van water gemeten bij systeemFendemeesteafvoerbijsysteemD.

Grondveriies
Hetsysteem D, (intensief, mosterd) gaf overwegend
het meeste grondveriies. Met name de extensieve
systemenlietenmindergrondveriieszien.Hetgrondveriies van systeem H (geen najaarsbewerking met
ganzevoet),was geringer danvan systeem E,waarbij inhet najaar weleen bewerking met eenganzevoet werd uitgevoerd. In het algemeen werd bij het

Tabel132. Procentuele afvoer vanwater enverliesvangrond bijkunstmatige neerslag (twee runs) in 1993enbijtotale natuurlijke neerslagin1994en1995,inverhoudingtotafvoerenverliesinsysteemD.

systeem

waterafvoer

grondverlies

run 1

run2

1994

1995

run1

run 2

1994

1995

74

77

53

.

112

52

.

D.intensiefgelemosterd

100

100

100

100

100

100

23
100

100

E.'intensief stro

119

68

20

52

125

65

17

118

F.extensief rogge

31
94

42
69
54

6
27

40

90

10
25
39

.

35
61

23
54
67

17

H.extensief stro

47
10
27

-

G.extensiefgelemosterd

0,0038

0,0022

C.intensief rogge

100=lc.q.kg/m2

1,08

22,22

2,99

systeem F(extensief, rogge) hetminste grondverlies
gemeten. Voor het grondverlies geldt dat ongeacht
het type gewasrest (rogge, mosterd of stro), er bij
een extensieve stoppelbewerking een geringer
grondverlies optrad dan bij een intensieve stoppelbewerking.

0,84

47,07

1,78
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door meerdere factoren dusdanigslecht dat eenopbrengstbepalingnietzinvolwerdgeacht.Deobjecten
A,BenClagenin 1995(WR794) opeenander perceelwaarvanwelopbrengstenzijnbepaald.
Intabel 133zijndegemiddeldeopbrengst- enkwaliteitscijfers en plantaantallen weergegeven van de
suikerbieten in deze erosieproeven over de oogstjaren 1993 tot en met 1995. Aangezien alleen van
1994 volledige gegevens beschikbaar zijn, kan er
geenstatistischeonderbouwinggegevenwordenvan
degemiddeldenoverdejaren.OverdeobjectenA,B
en C waren meer gegevens beschikbaar, maar de
verschillen inopbrengst enkwaliteitblekennietsignificanttezijnendeverschillen ingrondtarrapercentagewarenhoofdzakelijkterugtevoerenopverschillen

Suikerbieten
Op 1 november 1993(WR754)werddeproefmachinaalgerooid,waarbijperabuisachtvande24nettoveldjes werden gerooid, zonder dat hiervan opbrengsten kwaliteitwerdenbepaald.
In 1994 (WR775) werd de proef op 26 oktober gerooid; in 1995 (WR793) wasdestand vande bieten

Tabel133. Gemiddelde opbrengst- en kwaliteitscijfers enplantaantallen vande bieten inde erosieproeven nabijWijnandsrade (WR754,
775en794)over1993-1995.

wortelton/ha

suiker%

Wl

grondtarra%

planten/ha*1000

A.intensief, rogge,frees+T

73,0

17,9

90,2

13,1

76,4

B.intensief,rogge,frees

72,5

18,1

90,6

13,0

81,2

C.intensief, rogge

70,9

17,8

89,9

11,7

68,4

object

D.intensief,gelemosterd

71,2

17,4

89,6

15,6

76,9

E.'intensief,stro

65,1

17,6

89,6

12,3

72,2

F.extensief, rogge

66,6

17,9

89,7

10,8

64,2

G.extensief,gelemosterd

64,9

17,6

89,5

12,0

61,5

H.extensief,stro

62,9

17,7

89,5

11,2

68,2
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inplantdichtheid.TussendeobjectenA,BenCwerd
geenverschil inde matevanvertakking vandebieten geconstateerd (gegevens zijn hier niet weergegeven). Er waren geen aantoonbare verschillen in
opkomstsnelheid.Bijhetzaaienvandebietenmetde
zaairijenfrees met tanden, bleek dat de rogge zich
rond deze tanden wikkelde waardoor bij het zaaien
problemenoptraden.Detand(omwikkeldmetrogge)
duwde grond uit de zaairij,waardoor het zaaivoortje
dieper kwamte liggendandeonbewerkte grond.De
kans op erosie wordt hierdoor sterk vergroot, omdat
hetzaaivoortje danalsgootgaatfungeren.Omdeze
kanste verminderen,zou er losse grondweer terug
op het zaaivoortje gebracht moeten worden, zodat
dezehogerkomtteliggendandeonbewerktegrond.
Deverschillentussendeandereobjectenzijnteklein
om daar, bij gebrek aan een statistische onderbouwing, eenwaarde-oordeel aante geven.Wel lijktde
trend aanwezig dat een extensieve benadering,
waarbij bietenzaad in een onbewerkte grond wordt
gebracht, een lager plantaantal en een lagere opbrengsttotgevolgheeft.
De ontwikkeling van het wintergewas werd in november vastgesteld door middelvaneenopbrengstbepaling aan de bovengrondse massa. Op dat momentstondergemiddeld1,5 tondrogestof aanroggeen1,6tondrogestofaangelemosterdperha.
Deveronkruiding (beginmaart) dooropslagvangranen,muurenkleefkruidwasduidelijkhetminstbijde
intensief bewerktesystemen(At/mD)enbijsysteem
F.Eindaprilbleekerveelgraanopslagvoortekomen
in de systemen E t/m H, waarbij H duidelijk het
zwaarstbezetwas.

Conclusies
Uit het onderzoek kwam naar voren,dat eenextensievestoppelbewerkingwatererosiebeterkonbeperkendaneenintensieve stoppelbewerking.Grondver-
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lieswerdhetbestebeperktdoor het extensievesysteemmetroggealswintergewasintezaaien.
De extensieve benadering (minimale grondbewerkingmetrogge,stroofgelemosterd)lijktechtervoor
deopbrengstvansuikerbieten mindergunstigtezijn.
Deonbewerkte grond blijkt met name een handicap
voor de opkomst, wat resulteert in een lager plantaantal.Deonkruid-engraanopslagbestrijding vraagt
ineenextensievebenaderingextraaandacht.
Het zaairijenfreesje gaf een iets betere opbrengst
dandirectzaai,maarmontagevaneentandvoor het
freesje om de kans op vertakking van de bieten te
verminderen, bleek geen verbetering op te leveren.
Uit het oogpunt van erosiebestrijding bleek de tand
ook een negatieve uitwerking te hebben doordat de
zaairij dieper kwam te liggen dan de onbewerkte
grond.

Summary
Theresearch showedthat extensive stubble treatmentwas betteratlimiting watererosion than intensivestubble treatment. Soillosswaslimited best of
all bysowing ryeas a winter cropin the extensive
system.
Theextensive approach (minimum tillagewithrye,
straworyellowmustard) seems, however, tohave a
less favourable effectontheyieldofsugarbeet. The
untitledsoilappearstoformahandicap foremergence, consequently resulting in a lower numberof
plants.Control of weeds andcerealsecond growth
requiresextraattentioninanextensiveapproach.
Theseed-row rotarycultivator resulted in a slightly
betteryieldthandirectsowing, butfittingatineon the
cultivatorinordertoreduce theriskofthesugarbeet
branchingwasnoimprovement.
Fromthepoint of viewof erosion control, thetine
alsohadanegativeeffectbecause theseed-rowwas
thendeeperthantheuntitledsoilandcanact as a
gutter.

Invloedvanruimererijenafstandenzaaitijdstipopde
opbrengstvanconservenerwten
Effectof widerrowdistanceanddateofsowingontheyield ofcanningpeas
A.H.J. Rops,ROCDeKandelaar

Inleiding

Groeiverloop

Doperwten voor de verwerkende industrie worden
meestal geteeld op een rijenafstand van circa 16 cm.
In verband met de mogelijkheden voor het uitvoeren
van een mechanische onkruidbestrijding zou het aantrekkelijk zijndat rassen geteeld kunnen worden die bij
een ruime rijenafstand goede opbrengsten geven. De
verwachting is dat ruimer zaaien wel opbrengst kost,
vooral als op een later tijdstip moet worden gezaaid.
Om de geschiktheid van enkele rassen voor een ruimere zaai op verschillende zaaitijdstippenvast te kunnenstellen,isonderzoek gestart.

Na het zaaien was de opkomst van de rassen CharmetteenAlouettesteedsietseerder danvan Pirouette.
Bij alle rassen was in 1993 en 1994 de opkomst regelmatig en was de stand over de velden gelijkmatig
verdeeld. De proef in 1995 gaf wel een regelmatige
opkomsttezien maar het gewas ontwikkelde zichzeer
onregelmatig.Ditheeftertoegeleiddatde opbrengsten
ook zeer variabel en voor het onderzoek onbetrouwbaar waren.Deresultaten van ditjaar zijndaarom ook
verder nietmeegenomen.
Hetbloeitijdstip van Charmette enAlouette was steeds
iets vroeger dan van Pirouette. De verschillen in ontwikkeling tussen de rassen kwamen bij alle zaaitijdstippenvoorenblevenaanwezigtotaandeoogst.

Proefopzeten uitvoering
Hetonderzoek isin 1993,1994en 1995uitgevoerd op
ROC De Kandelaar te Biddinghuizen op een perceel
met een afslibbaarheid van circa 60% en een organischestofgehalte van circa 3,4%. De voorvrucht was
steedssuikerbieten.
In de proeven zijn ieder jaar drie rassen opgenomen
die elk opdrie rijenafstanden enopdrie tijdstippen zijn
gezaaid zoals dat in onderstaand overzicht is weergegeven,
rassen
: Charmette (vroeg), Alouette
(midden)en Pirouette (laat)
rijenaf-standen : 16,33en49cm
zaaitijden
: 1993 - 25 maart; 21 april en 11
mei
1994 - niet gezaaid door natte
omstandigheden; 21 april en 18
mei
1995-7april,25aprilen16mei
oogsttijdstip
: hardheidproductcirca 120TM

Resultaten
Hoewei steeds naar het optimale oogsttijdstip is gestreefd (TM 120), is dit niet altijd gelukt. Soms bleek
achteraf dat het gewas te rijp of nog niet rijp genoeg
was geweest. Dit hadtot gevolgd dat in enkele gevallende hardheid vanhetproduct teveel afweek van de
nagestreefde waarde. In de meeste gevallen kon het
product worden herleid naar een TM van 120 en was
een vergelijking goed mogelijk. In een aantal gevallen
waren de afwijkingen te groot en bleek een totale vergelijking tussen de onderzochte onderdelen niet goed
mogelijk. Na drie jaar onderzoek kan wel een indruk
worden gegeven over de vroegheidsverschillen tussen
derassen.
Op basis van de resultaten kon worden vastgesteld,
dat afhankelijk vande zaaitijd bijAlouette, de periode
van zaaien tot oogsten 65 à 92 dagen duurde. Alou-
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ettewasnaar schatting3à6dagen laterdanCharmette en 5à 12dagen eerder dan Pirouette. Charmette had steeds de kortste groeitijd nodig tot de
oogstenPirouettesteedsdelangste.
Overdeinvloedvanderijenafstandenrasopdeopbrengst kan een indruk worden gekregen door de
resultaten per ras en per rijenafstand van beideonderzoekjaren te middelen. Tabel 134 geeft hiervan
eenoverzicht.

en49cmrijenafstandopeenaanzienlijkeopbrengstdervingmoetwordengerekendtenopzichtenvan16
cm.
Een mechanische onkruidbestrijding zal bij een ruimere rijenafstand wel beter kunnen worden uitgevoerd.

Uit deze tabel blijkt dat de rijenafstand alleen bijhet
vroegerasCharmetteenigverbandhadmethetTMgetal.
BijeenTMvan 120blijktderijenafstandeenbehoorlijke invloedte hebbenopdeopbrengst. Bijallerassenwerdbij16cmdehoogsteenbij49cmdelaagsteopbrengstvastgesteld.Deopbrengstdervingvarieerdebij33cmvan6tot8%enbij49cm10tot17%.
Het opbrengend vermogen van Pirouette is relatief
gezien het hoogst maar dit ras gebruikt daarvoor
meergroeidagendandeandere rassen.Inhoeverre
het zaaitijdstip nog een rolspeelt, kanaandehand
van de beschikbare resultaten niet worden vastgesteld.

Een onderzoek naar de invloed van de rijenafstand
enzaaitijdstip opdeopbrengstvanconservenerwten
heeftaangetoonddateenrijenafstandvan 16cmde
hoogste opbrengst geeft. Een rijenafstand van 33of
49cmgaf eenopbrengstderving variërendvan7tot
17%. Over de invloedvan het zaaitijdstip op deopbrengst kan als gevolg van de beperkte gegevens
geenuitspraakworden gedaan.

Hoeweldegegevensbeperkt zijn, kandevoorzichtigeconclusiewordengetrokkendatbijdoperwtendie
voordeverwerkende industriewordengeteeldop33

Samenvatting

Summary
Research intotheeffectofrowdistance anddate of
sowing on theyieldof canning peasshowed thata
rowdistance of 16cmgivesthehighestyield. A row
distanceof33or49cm ledtoayieldreduction varyingfrom 7to 17%.Duetothelimitedamountofdata,
nopronouncement can bemadeconcerning theeffectofthetimeofsowingontheyield.

Tabel134. Gemiddeldeenrelatievezaadopbrengst per rasenrijenafstandoverdejaren 1993en1994.
opbrengst
ras/rijenafstand
Charmette-

16cm

6,3

33cm

5,9
5,5

49cm

Alouette•

16cm
33cm
49cm

Pirouette-

16 cm
33cm
49cm

'IProefgemiddelde=6,58tonperha.
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TM-getal

ton/ha

6,9
6,3
5,8
5,6
5,2
5,2

120
122

opbrengstton/ha

relatieve

bijTMvan 120

opbrengst1)

96

6,3
5,8
5,2

88
79

111
114

7,3
6,9
6,2

111
105
94

94

7,6

93

7,1
6,9

115
108

128
115

95

105

Invloedvanvernietigingsmethodegraszaadstoppelop
opbrengstvanvolggewasconsumptieaardappelen
Theeffectofthemethod ofdestroyinggrass-seedstubbleontheyield ofafollowingcropofwarepotatoes
Ing.M.Tramper,ROCRusthoeve

verschillende methoden van vernietiging van de
graszaadstoppel metelkaar vergeleken. In 1995zijn
N-trappentoegevoegdaandeproefopzet.
De proeven zijn aangelegd als gewarde blokkenproeven invier herhalingen.Betreffende devernietigingsmethoden van de graszaadstoppel zijn de objecteninschema1 beproefd.

Inleiding
Indegraszaadteelt ishetgebruikelijk omnadeteelt
de graszode te vernietigen alvorens dehoofdgrondbewerking (meestal ploegen) wordt uitgevoerd. Dit
voorkomt problemen met hergroei van het gras en
mogelijkebelemmeringenvandebewortelingvande
volgteelt. Er bestaan verschillende methoden van
vernietigingvandegraszaadstoppel.Inditonderzoek
wordtnagegaanwatdeinvloedisvandeverschillende methoden op de opbrengst van volggewas consumptie-aardappelen.

In 1995 isde N-bemesting gebaseerd op deadviesgift voor aardappelen, te weten 235-(1,1 x N-mineraal). Er zijn drie N-trappen aangelegd: adviesgift,
30% hoger dan de adviesgift en 30% lager dan de
adviesgift. De bemesting is gegeven in twee giften;
de eerste gift voor het poten en de tweede gift net
vooropkomst. Deverdelingvandegiften isvermeld
inschema2.

Uitvoeringvan het onderzoek
In1994en1995zijnveldproevenuitgevoerdopROC
Rusthoeve te Colijnsplaat. In 1994 zijn uitsluitend
Schema 1.
object
directnaoogstgraszaad(juli)

Het verschil tussen de N-objecten van ongeveer 60
kgNper hakomtvrijwelovereen metdeverwachte

najaar

A.

rond1 oktober
spuiten4l/ha

eindbewerking
ploegen

glyfosaat

B.

-

-

spuiten4l/ha
glyfosaat

frezen+
ploegen

C.

frezen

cultivateren

-

ploegen

D.

frezen+wikke
inzaaien

-

-

ploegen

E.

frezen+35m3varkensdrijfmest
injecteren+bladrammenaszaaien

-

-

ploegen
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Schema2.
object
N1
N2
N3

N-mineraal
25
25
25

eerstegift
138
76
200

tweedegift
70
70
70

totaleN-gift
208
146
270

totaalbeschikbaar
233
171
295

nalevering van stikstof uit de groenbemestingsgewassen.

echter nog weinig N-mineraal aanwezig en werden
geenverschillentussendeobjectenaangetroffen.

Resultaten

Bij de opkomst van de aardappelen waren er geen
verschillen tussen de objecten waarneembaar. In
1994ontstonden pas aanhet eindvan hetgroeiseizoenverschillen tussen deobjecten. Deobjecten A,
B enCstiervengelijktijdig af, object Den Eduidelijk
later(ongeveertweeweken).Ditheefttemakenmet
de grotere beschikbaarheid van stikstof door de
groenbemestingsgewassenendeorganischemest.
Opvallend was dat in 1995 de objecten A, B en C
met verhoogde N-bemesting (N3) toch vroeger afstiervendanobjectDenEmet standaard-bemesting
(N1). Bij alle objecten in 1995 met verlaagde Nbemesting (N2) stierf het gewas eerder af; de verhoogdeN-bemesting (N3)bleeflangergroen.

In beide jaren ontwikkelden de beide groenbemestingsgewassen zich goed.Voorafgaand aan de zaai
van bladrammenas werd35 m3varkensdrijfmestgeïnjecteerd(in19948,3enin19958,0kgN-totaalper
ton). Object C vertoonde een geringe hergroei. De
hoofdgrondbewerking is onder goede omstandighedenuitgevoerd.
In 1994 zijn reeds op 7 februari grondmonstersgenomen ter bepalingvandevoorraad N-mineraal.De
N-voorraadindelagen 0-30 en30-60cm-mvwaren
laag.In1995zijndemonstersgenomenop28maart.
Deresultatenzijnweergegevenintabel135.
In 1994wasdehoeveelheidN-mineraallaagenwaren de verschillen tussen de proefobjecten tamelijk
beperktvan omvang.Gezien het vroege tijdstip van
bemonstering werd aangenomen dat uit het groenbemestingsgewas en/of de varkensdrijfmest nog
weinig stikstof was vrijgekomen. Daarom werd in
1995opeen later tijdstipbemonsterd.Ooktoenwas

De verschillen in afsterving komen gedeeltelijk tot
uiting in de gewasopbrengst. De opbrengst is weergegevenintabel136.
Deopbrengst tussen de objecten A, B en C is niet
significant verschillend. Object D heeft een hogere
opbrengstdan deobjectenA,BenC,maareenlagere opbrengst dan object E. De opbrengstverschillen
tussendeobjectenAt/mE lijken te worden veroor-

Tabel135. N-mineraalinkgNperhainvoorjaar.
A

B

0-30

4,8

4,8

30-60

1,2
6,0

1,2
6,0

object

C

D

E

5,4
5,4

7,2

9,6

10,8

18,0

10,8

18,0

27,6

1994

totaal
1995
0-30

A

B

15,0

10,0

C

D

E

13,0

14,0

17,0

30-60

11,0

8,0

11,0

11,0

12,0

totaal

26,0

18,0

24,0

25,0

29,0
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Tabel136. Nettoopbrengstaardappelen(>40mm)inkgperare.

object
1994

A
510

B
482

C
523

D
576

E
608

gem.

448
413
441
434

421
401
431
417

420
406
421
415

449
447
459
451

485
473
518
492

444
428
454

1995

N1
N2
N3
gem.
1994:

Fprob=0,011;LSD(5%)=68

1995:

methodeFprob=0,005;LSD(5%)=38
bemestingFprob=0,004;LSD(5%)=15
interactie Fprob=0,688;LSD(5%)=33

zaakt door stikstof. De objecten met een groenbemestingsgewas(D,E)hebbeneenhogereopbrengst
dandie zonder groenbemestingsgewas (A, B, C)en
het object met groenbemestingsgewas en varkensdrijfmest (E) heeft weer een hogere opbrengst dan
het object met groenbemestingsgewas zonder drijfmest (D). In 1995 bleek dat de objecten zonder
groenbemestingsgewassenmeteen30%verhoogde
bemesting (AN3, BN3enCN3) geen significant verschillende opbrengst hadden als het standaard bemesteobjectmetgroenbemestingsgewas (DN1).Het
standaard bemeste object met groenbemestingsgewas en varkensdrijfmest (EN1) is wel hoger in opbrengst dan de objecten zonder groenbemestingsgewas met verhoogde bemesting (AN3, BN3 en
CN3).Debemestingmetvarkensdrijfmestwashoger
dan de behoefte van het groenbemestingsgewas.
Blijkbaar heeft het groenbemestingsgewas plus de
oogstrestenvandegraszaadstoppeldestikstof uitde
varkensdrijfmest goed vast kunnen houden en isde
uitspoelingvanstikstof uitdemestgeringgeweest.
Gemiddeld over de objecten heeft verlaging van de
N-gift geleidtot opbrengstderving. Verhogingvande
N-giftheeft niet geleidtot eensignificante verhoging
vandeopbrengst.
In beide proefjaren bleek de sortering grover te zijn
naarmate meer stikstof werd toegediend (in 1994
haddendeobjectenmetgroenbemestingsgewas een
groveresortering). In 1995bleekhetpercentageuitvaltoe te nemen bij verhoging vande advies-N-gift.

Het onderwatergewicht was bij de objecten zonder
groenbemestingsgewas (A, B, C) hoger dan bij de
objecten met groenbemestingsgewas (D, E). Het
object met groenbemestingsgewas en varkensdrijfmest(E)hadhetlaagsteonderwatergewicht. In1995
warendeverschilleninonderwatergewicht tussende
N-giften significant. N1 had een onderwatergewicht
van459,N2van475en N3van439 (Fprob <0,001;
LSD (5%)=7).
TussendeobjectenAenBkwamenvisueelduidelijke verschillen in vertering van de graszaadstoppels
naar voren. Tijdens de oogst van de aardappelen
werden in object Anog veel onverteerde graszaadstoppelresten gevonden. Bij object B werden deze
(evenalsindeoverigeobjecten)nietteruggevonden.
Kortnadeoogstzijnmonstersgenomenterbepaling
van N-mineraal. De resultaten zijn weergegeven in
tabel137.Deverschillenzijn gering.

Discussie
Zowel in 1994als 1995 vertoonden de gehalten Nmineraal in het voorjaar slechts geringe verschillen
tussen de objecten.Toch leek er een duidelijk stikstof-effect aanwezig te zijn in de opbrengst. Waarschijnlijk isde N-mineraal-bepalinginhetvoorjaar te
vroegomdeverschillen voldoendeaantetonen(de
stikstof in de objecten met groenbemestingsgewas
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Tabel 137. N-mineraaldirect nadeoogst inkgNperha.
object

A

B

C

D

E

1994
0-60

12,6

14,4

18,0

20,4

22,2

7995
N1 0-60
N2 0-60
N30-60

45,0
30,0
31,2

32,4
40,2

39,6
39,6
42,6

36,6
47,4

-

49,2
26,4
70,2

gem.

35,4

36,3

48,6

40,6

53,6

wasnogimmobiel).
Deobjectenmetgroenbemestingsgewashebbeneen
hogere opbrengst behaald dan de objecten zonder
groenbemestingsgewas. Bij het object groenbemestingsgewas envarkensdrijfmest(E)speeltnawerking
van stikstof uit de dierlijke mest een duidelijke rol.
Hoeveel nawerking er is opgetreden, is moeilijkvast
te stellen. Het totale effect echter wel: object A
(alleen doodspuiten) levert bij standaard-bemesting
448kgper are;object E(frezen+varkensdrijfmest+
bladrammenas) 485 kg per are. Opvallend was dat
de objecten zonder groenbemestingsgewas en dierlijke mestmet eenverhoogde N-gifttoch nietdeopbrengst haaldenvan het object groenbemestingsgewas en dierlijke mest. Welwerd de opbrengst zoals
behaald op het object met groenbemestingsgewas
zonderdierlijkemestgeëvenaard.Denaleveringvan
stikstof uit het groenbemestingsgewas wikke (+ frezen)isbeterinteschattendandieuitdierlijkemest.

76,8

gem.

40,6
36,7
55,2

de graszaadstoppel noodzakelijk is om een goede
verteringtebewerkstelligen.

Samenvatting
In1994en1995heeftopROCRusthoeveteColijnsplaatonderzoekplaatsgevonden naardeinvloedvan
verschillende methoden van vernietiging van graszaadstoppels op de opbrengst van het volggewas
consumptie-aardappelen. Uit dit onderzoek kwam
naar voren dat met name stikstofeffecten bepalend
zijnvoordeaardappelopbrengst. Bijgebruikvaneen
groenbemestingsgewas kan vrij goed worden ingeschatwatdezeaanextrastikstof voor hetgewaslevert;bijgebruik vandierlijkeorganische mest(inhet
najaaraangewend)isdatveelmoeilijker.
Vanwege bezuinigingsmaatregelen is dit onderzoek
voortijdigbeëindigd.
Literatuur

Uit het proefjaar 1995 blijkt dat gemiddeld over de
objectenverhogingvandeadvies-N-gift geensignificante verhoging van de opbrengst tot gevolg heeft.
Verlaging van de advies-N-gift gaf wel significante
verlagingvandeopbrengst.
Hetjaar 1995werd gekenmerkt door eenergdroog
enwarmgroeiseizoen.Alsgevolgvandroogtewaren
de aardappelen veel minder in staat stikstof op te
nemen.Degemiddeldeopbrengsten blevendanook
achter bij 1994. Duidelijke conclusies omtrent deNbemesting kunnen daarom niet uitsluitend op basis
van1995wordengetrokken.
Uitvisuelewaarnemingen isgeblekendatfrezenvan

220

Tramper, M.Invloed vannajaarsbewerking graszaadstoppel op
opbrengst vanvolggewas consumptie-aardappelen. Resultaten
van het landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland 1995,
p. 15-17(1996).

Summary
In 1994 and 1995, research was carriedoutatRusthoeve RegionalResearch Station atColijnsplaatinto
theeffectof different methods of destroying grassseedon theyieldof a following cropof ware potatoes.This studyshowed thatthe potatoyieldis spe-

cificallyaffectedby nitrogen.Whenusinga green
autumn), thisismuchmoredifficult.
manuring crop,it ispossible toestimate reasonably
accurately how muchextra nitrogenthisgives the
Thisresearch wasended prematurely due toecocrop.When usingorganicanimalmanure (appliedin
nomymeasures.
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De beheersingvanhetwortelknobbelaaltje (Meloidogynefallarf
Thecontrol ofthe root-knot nematode Meloidogyne fallax
Ing.E.Brommer, PAGV

Inleiding

Resultaten en discussie

Het zuidoostelijk zandgebied wordt in toenemende
mategeconfronteerd metwortelknobbelaaltjes. Vooral Meloidogyne chitwoodiende recent beschreven
soort Meloidogynefallax veroorzaken aanzienlijke
schade inaardappelen,schorsenerenenpeen.Deze
wortelknobbelaaltjes veroorzaken knobbels en ruwschilligheid op aardappelknollen en de wortels van
schorsenerenenpeen.Doordezeafwijkingenzijnde
producten moeilijk ensomszelfs helemaalnietmeer
te verhandelen. Door de verminderde inzet van
grondontsmettingsmiddelen zullen naar verwachting
deproblemenalleenmaargroterworden.Doordater
nagenoeg niets bekend is over de waardpantgeschiktheid en schadegevoeligheid van akkerbouw-,
vollegrondsgroente- en groenbemestingsgewassen ,
heeft het PAGV dit onderzoek vier jaar geleden ter
hand genomen.

De waardplantgeschiktheidvandegetoetstegewassenvoor Meloidogyne fallax

Opzet van het onderzoek
Opeen met Meloidogyne fallaxbesmet perceel isin
1992eenproefveld aangelegd.Dedrie belangrijkste
rassen van de belangrijkste akkerbouw-, vollegrondsgroente- en groenbemestingsgewassen zijn
opdit perceel invier herhalingen verbouwd.Metbehulpvan eenbiotoetsmetslaplanten enhetopspoelenenincuberenvande larven eneieren isinmaart
enoktober de aaltjesbesmetting bepaald.Daarnaast
isdeopbrengst enkwaliteit vanaardappelen,schorseneren en waspeen bepaald. Gedurende vier jaar
zijn op deze wijze de belangrijkste gewassen en
teeltwijzen onderzocht.Aanvullendzijn inde kasenkelepotproevenuitgevoerd.
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Voor deonderlinge vergelijkingtussen degewassen
zijn van alle rassen de gewasgemiddelden uitgerekend.Ruwwegzijndegewassenindriegroepeninte
delen: de goede tot zeer goede waardplanten, de
matigeendeslechtewaardplanten.Aardappel, peen
en Italiaans raaigras zijn uitstekende waardplanten
(sterke vermeerdering) (tabel 138). Slechts bij vier
gewassen zijn gedurende het onderzoek verschillen
in waardplantgeschiktheid gevonden tussen rassen.
Bij stamslaboon bleken de rassen Groffy en Strike
resistent tegen Meloidogyne fallax,maarMeloidogynechitwoodivermeerderde op deze twee rassen.
Het ras Masai bleek resistent tegen beide aaltjes.
Ook bij gelemosterd en bladrammenas zijn rasverschillengeconstateerd.Bijgelemosterdbleekhetras
Condor hetaaltje significant minder tevermeerderen
danderassenEmergoenMaxi.Bijbladrammenasis
hetrasNemexsignificantbeterdan hetrasResal.
Tenslotte bleken erookrasverschillen voortekomen
binnenmaïs.Dezerasverschillenzijnmetbehulpvan
een potproef bij meerdere rassen onderzocht (tabel
139).
Deresultatenvande potproef kwamen overeen met
deresultatenvandeveldproef.

Zwarte braak
Uit het onderzoek is gebleken dat naast een
grondontsmetting zwarte braak de beste bestrijdingsmethode is. Zodra in het voorjaar de bodemtemperatuur oploopt,zaktdepopulatie inelkaar.Ge-

Tabel138. Meloidogynefetor-besmettingnadeteelt(oktober).

gewas
aardappel
waspeen
Italiaansraaigras
bladrammenas
gelemosterd
rogge
zomergraan
maïs
suikerbiet
zwartebraak

opgespoeldelarveneneierenper100cc

5001
2072
10578
368
375
313
176
74
207
3

knobbelsopdesla-biotoets

967
248
448
513
174
602
237
83
424
55

Biotoets:knobbelsper400ccgrond.

Tabel139. Resultatenpotproefmaïs.

ras

aantalherhalingen

eindbesmettinginlarvenperplant

Aviso

339

Centaro

426
915
529

Folio
LG 2080
Markant

1341

Scala

6743
1377

Sonia
Beginbesmetting1000larvenperplant.

durende hetvoorjaar endezomer zakt de populatie
naareenniveaudatongeveer95%lager ligtdande
beginbesmetting.

SchadeveroorzaaktdoorMeloidogynefallax
Aardappel
Pasbijeenaanzienlijkebesmetting met Meloidogyne
fallaxdaaltdeopbrengst (tabel 140).Voordat deopbrengstechterdaalt,isdekwaliteitvandeaardappel
algrotendeelsverloren.Vooraldetweede endederdegeneratieaaltjestastendeknollenaan.
Eenvroeggewas(oogstaugustus),opeenlagebeginbesmetting kan echter toch schadevrij geoogst
worden. De tweede generatie heeft de knollen dan
nogmaarnetgepenetreerdenveroorzaakt noggeen
knobbels. Deze aardappelen moeten echter weldi-

rectwordenverwerkt. Hetaaltje ontwikkeltzichsneller naar mate het warmer is. Detemperatuur gedurendehetgroeiseizoen isdanookvangrotebetekenisvoorhetontstaanvanschade.
Schorseneren
Meloidogynefallax veroorzaakt bij schorseneren
vooralernstigevertakkingen enknobbelsopdepenwortel waardoor ruwschilligheid ontstaat. Deze pennenworden niet goedblank nahet logen.Ditmaakt
ze ongeschikt voor verwerking in de conservenindustrie. Meloidogyne fallaxis dus verantwoordelijk
voorernstigekwaliteitsafwijkingen.
Schorseneren hebben een zeer lang groeiseizoen,
waardoor het gewas zeer gevoelig is voor wortelknobbelaaltjes. Hierdoor kanmetname Meloidogyne
fallaxzeker drie generaties vormen op het gewas.
Daarnaast is schorseneer een zeer goede waardplant (sterke vermeerdering tijdens de teelt) voor
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Tabel140. Aardappelopbrengst, Baexem1993.

beginbesmetting

opbrengst Bintje

larvenper 100ccgrond

in kg perha

0-25

larven

40-425

larven

57.505kg

1885-6370

larven

41.525kg

60.150kg

Meloidogyne fallax. Zelfsbijzeerlagebesmettingsniveausvoordeteelt,isdekansopschadezeergroot.
In1993zijnschorsenerengeteeldophetproefveldte
Baexem. Doordat een aantalvandeveldjes waar in
1993 schorseneren geteeld werden, in 1992 braak
hebbengelegen,wasdebeginbesmetting zeer laag.
laoktober 1992kondenopdezeveldjesgeenaaltjes
meer aangetoond worden (op basis van 100 cc gespoeldegrond).
Op de slaplanten van de biotoets die parallel loopt
aanhetspoelenvan100ccgrondwerdnogweleen
besmetting aangetoond.Depopulatiewasdusonder
zwartebraaknietgeheelverdwenen,maarlagonder
dedetectiegrensvande 100ccspoeltechniek. Daarnaast was er een aantal veldjes met als voorvrucht
bonen,waardebesmettinginoktober 1992zeerlaag
was (5 larven per 100 cc grond). Ook hier zijn in
1993schorseneren geteeld.Deschorsenerendieop
de veldjes werden geteeld, voldeden niet aan de
door de verwerkende industrie gestelde eisen. De
schorseneren vertoonden ernstige vertakkingen en
vergroeiingen.Ditismogelijk eenverklaringvoorhet
feit dat er nog steeds percelen worden vrijgegeven
voordeteeltvanschorseneren,waardeteeltmislukt
door eenaantasting vanwortelknobbelaaltjes. Zodra
wortelknobbelaaltjes zijnaangetoondopeenperceel,

moetdeteeltvanschorsenerenachterwegeblijven.
Waspeen
Net als schorseneer is waspeen zeer gevoelig voor
het wortelknobbelaaltje. De symptomen zijn gelijk
aan die van schorseneren. Naast schorseneer en
aardappel is peen één van de beste waardplanten
voor wortelknobbelaaltjes. Hetvoordeelvan metnamewaspeentenopzichtevanschorseneer isechter,
dat heteenveelkorter groeiseizoen heeft.Waspeen
heeft grofwegeengroeiduur van 100tot 120dagen.
Als het gewas op tijd geoogst wordt, komt er geen
derde generatie. Uit veldproeven in 1992, 1993 en
1994 te Baexem blijkt dat deteelt van waspeen op
met Meloidogyne fallax besmette grond wel degelijk
mogelijk is. Door zo laat mogelijk in het seizoen te
zaaien,kaneenkwalitatief goedgewasgeteeldworden(tabel141).
Uit tabel 141 blijkt dat het zaaitijdstip belangrijker is
dande beginbesmetting. Naarmate men later in het
seizoenzaait,neemtdeschadeaf. Depeengezaaid
op 26 april zou normaal gesproken afgekeurd worden.Hetpercentage aangetaste peenzegt inditgeval meer dan de netto opbrengst. Deze resultaten
zijnvergelijkbaar metderesultatenvanhetproefveld

Tabel141. Waspeen,Baexem1993;rasAmsterdamsebak,oogsttijdstiphalfoktober.

besmettingper 100cc*
0-50

50-500

zaaitijdstip

brutoopbrengstper1.5m2

percentageaangetastepeen

8.977gram

25.2%

6.717gram

12 mei

10.370gram

4.1%

9.948gram

26 mei

8.573gram

0%

8.573gram

26april

8.283gram

23.4%

6.343gram

12 mei

8.370gram

11.4%

7.420gram

26 mei

10.313gram

0%

10.313gram

' Develdjeszijnop 11maart1993bemonsterd,vervolgensis100ccgrondgespoeld(larvenper 100cc).
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nettoopbrengst

26april

in1992 en 1994.

Conclusie

Suikerbieten
Ook bij suikerbieten is schade te voorkomen door
later te zaaien. In 1992trad er in het voorjaar veel
plantuitval op. Dit was grotendeels toe te schrijven
aan een koude periode na opkomst van de bieten.
Datjaarzijndebietendanookondergeploegd.Inde
loop van het onderzoek werd duidelijk dat als er
vroeggezaaidwordt,dekansopschadeineenkoud
voorjaar groot is. In een koudvoorjaar stagneert de
groeivandesuikerbietwaardoordezeextragevoelig
is voor schade. In een warm voorjaar groeit de biet
door de aantasting heen.Als de suikerbiet eenmaal
hetvier-blad-stadiumheeftbereikt,neemtdekansop
plantuitval sterk af, en kantoch nog een goedeopbrengst worden gerealiseerd. Wel is het zo dat bij
eenhogebeginbesmetting(>2000 larven per 100cc
grond)deopbrengstafzalnemen.
Alslater inhetvoorjaar wordtgezaaid,isdekansop
eenkoudeperiodekleiner,waardoorerminderplantuitval plaatsvindt. Hetvoorjaar van 1993wasbijzonder warm waardoor er in dat jaar geen problemen
waren met de suikerbieten (tabel 142). Dat de opbrengst vande laatste zaaitegenvalt, komtdoor het
lageresuikerpercentage,maarvooraldoorhetoptredenvanwortelbrand.
Tussen de opbrengstcijfers zitten geen significante
verschillen, maar de eindbesmetting van de twee
laatste zaaitijdstippen zijn significant lager dan van
heteerstezaaitijdstip.Nietalleendekansopschade
neemtaf bijlaterezaai,maarookdeeindbesmetting
zallagerzijn.

Waardplantgeschiktheid
Op enkele rassen stamslabonen na zijn alle onderzochte gewassen waard voor Meloidogyne fallax.
Aardappel, peen en Italiaans raaigras zijn de beste
waardplanten. Zwarte braak kan de aaltjespopulatie
inéénjaar met meer dan 95%reduceren.Alleen in
bladrammenas, gele mosterd,stamslaboon en maïs
zijn rasverschillen geconstateerd.Aangezien alleonderzochte groenbemestingsgewassen het aaltje vermeerderen, en dus het positieve effect wat zwarte
braakkanhebbentenietdoen,ishetadviesomgeen
groenbemestingsgewassen te telen op besmette
percelen.
Schadegevoeligheid
Vooral schorseneren, maar ook aardappelen en
waspeen zijn extreem gevoelig voor schade veroorzaaktdoor Meloidogyne fallax. Schorseneren zijnzo
gevoeligvoorhetaaltjedatdeteeltopbesmettepercelenzelfs naeengrondontsmettingof zwartebraak
inveelgevallenmislukt.Bijaardappelen moetdebeginbesmettingzeerlaagzijnomschadeteverminderen.Vooraldekwalitatieveschade isvanbelang.Deze schade is te verminderen of zelfs te voorkomen
doorvroegteoogsten.
Schade in waspeen en suikerbieten is te verminderendoordegewassenlater inhetvoorjaar tezaaien.
Waspeen moet dan niet voor half mei gezaaid worden. Het ideale zaaitijdstip voor suikerbieten is half
april. Voor alle schadegevoelige gewassen geldt dat
menhetbesteeenslechtewaardals maïsofzomergraanalsvoorvruchtkan telen.

Tabel142. Resultatenvanverschillendezaaitijdstippen bijsuikerbieten;rasUnivers,oogstdatum22oktober.

opbrengst

suikeropbrengst

zaaitijdstip

inton per ha

in kg perha

eindbesmetting

16maart

70.1ton/ha

11.968kg

14april

71.4ton/ha

11.909kg

261

26april

60.6ton/ha

10.046kg

243

larvenper 100cc
1065
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Summary
In 1992 theresearch station starteda fieldtrialnear
Baexem inthesouth eastof the Netherlands. During
4yearsthe hostsuitabilityandthe damage tresholds
forMeloidogyne fallaxwhere determined. Fallow duringone yearreduced the population with more than
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95%.Thisreduction is not enough togrow quality
products. Black salsifyandpotatoes are even then
damaged by thenematode. Lessdamage in sugar
beetsandcarrots ispossible whenthese crops are
sownlaterin thespring.
All thetested cropswhere hostforMeloidogyne fallax.Italian ryegrass, potato andcarrots arethe best
hostfound. Theadvise tothefarmers istogrowno
greenmanurecropsoninfestedfields. The onlycrop
found with resistanceagainst the nematode was
dwarfFrench bean.Poorhostwhere Maize and cereals.

Bedrijfssystemen-onderzoek Borgerswold 1986-1990
FarmingsystemsresearchatBorgerswold 1986-1990
Ir.Y.Hofmeester, ing. A.Bos,ir.F.G.Wijnands,drs. A.T.Krikteendrs. ing.B.J.M. Meijer,
PAGV

In 1995werdde eerste periode vanvijf jaar van het
bedrijfssystemen-onderzoek in het noordoostelijk
zand- endalgrondgebiedte Borgerswoldafgesloten.
De tweede periode van vijf jaar (1991-1995) wordt
eind 1996afgesloten. Inmiddels is hetonderzoekop
de betreffende locatie beëindigd. Het onderzoek zal
in1997opeenanderelocatiewordenvervolgd.
Belangrijke knelpunten in het gebiedzijn de beheersingvan aardappelcysteaaltjes enanderebodemgebondenziektenen-plagenenproblemen metdebodemstructuur (erosie) en bodemvruchtbaarheid. Deze worden in belangrijke mate bepaald door deintensiteit van het bouwplan (1:2 fabrieksaardappelen
met daarnaast nog een rooivrucht en veelal een
maaivrucht).
Het bedrijfssystemen-onderzoek zoekt naar eenoplossing voor deze problemen in bedrijfsverband.
Daarvoor vormt eengezonde vruchtwisseling debasis. In het onderzoek is gekozen voor een 1:4 teelt
vanfabrieksaardappelen inhetgeïntegreerde bedrijf.
Om na te gaan wat het effect van bouwplanextensivering op zich was (zonder geïntegreerde
technieken) werd ook een gangbaar bedrijf meteen
vergelijkbaar bouwplan als het geïntegreerde bedrijf
opgezet. De bedrijfsresultaten vandezetweebedrijvenwerdenvergeleken met hetvoor de regiorepresentatief bedrijf met 1:2 fabrieksaardappelen
(gangbaar).
Bemesting en gewasbescherming op het geïntegreerde bedrijf werden uitgevoerd volgensstrategieen waarbij enerzijds het milieu ontzien wordt, maar
tegelijkertijd getracht wordt economisch verantwoord
tetelen.
Het bleek dat het geïntegreerd telen van fabrieksaardappelen relatief eenvoudig was. Een steeds terugkerend knelpunt was deslechte kwaliteit van het
Elles-pootgoed (latent aanwezige bacterieziekten).

De geïntegreerde wintertarweteelt betekende aanvankelijk een behoorlijk verlies aan fysieke opbrengst. Inmiddels is dat niet meer het gevalomdat
er veel geleerd is op het gebied van bemesting en
ziekten- en plaagbestrijding. Erwerden goede ervaringen opgedaan met de graszaadteelt op ruimere
rijafstand. De geïntegreerde droge erwtenteelt daarentegenverliepinvrijwelallejarenmoeizaam,vooral
ophetgebiedvandeonkruidbestrijding. De onkruidbestrijding in de suikerbietenteelt was sterk in ontwikkeling.Werden in 1986nogbodemherbicidengebruikt, in 1990bestond degeïntegreerde onkruidbestrijdinguitrijenspuiteninlagedoseringincombinatie
metmechanischebewerkingen.
Ophetgeïntegreerde bedrijf werden 25-40%minder
meststoffeningezet.Ditleiddeondermeertoteen50
kgper ha lager N-overschotopdemineralenbalans.
Opdepesticiden-inzetwerd60%bespaard(exclusief
denematiciden).Ditbetekendeeenkostenbesparing
van360guldenperhatenopzichtevanhetgangbare
bedrijf.
Opdeonderzoeksschaal (bedrijfsgrootte circa 10ha
persysteem) bleef hetnetto-bedrijfsresultaat vanhet
geïntegreerde bedrijf 25% achter bij dat van het
gangbare bedrijf. De saldi van de hoogrenderende
gewassen alsfabrieksaardappel ensuikerbietwaren
weliswaar hogerophetgeïntegreerde bedrijf danop
het gangbare, maar die van granen, graszaad en
peulvruchten warente laagomhet effect vanbouwplan-extensiveringopbedrijfsniveautecompenseren.
Dit betekent niet dat een geïntegreerde bedrijfsvoeringindepraktijkgeenhaalbarekaartis.
Vaste kosten van gebouwen en machines drukten
door de beperkte bedrijfsschaal onevenredig zwaar
op het bedrijfsresultaat. Juist door het experimenteren met bijvoorbeeld bestrijdingstechnieken en bemestingsniveauswerdduidelijkwaardegrenzenvan
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het acceptabele werden overschreden. Dit kostte in
het onderzoek somsopbrengst, hetgeen indepraktijknietmeerhoefttegebeurenomdatdeteeltstrategieënnuuitgekristalliseerdzijn.

dankzij besparingen op bemesting en gewasbeschermingbijeenaangepastbouwplan,nauwelijks
achter te blijven bij dat van het gangbare (zie tabel
143).
Op het geïntegreerde bedrijf is minder arbeid nodig
dan op het gangbare bedrijf, met name door een
kleiner areaal aardappelen. Bij een bedrijfsomvang
van70hawordtditverschilgroter inhet nadeelvan
hetgangbare bedrijf. Op bedrijfsniveau blijkt er nauwelijks verschil in uren handwerk (voor beidesystemen ruimvier uur per ha,inclusief aardappelopslagbestrijding).Dekostenvoor mechanisatie zijnvergelijkbaar met die op het gangbare bedrijf bij een
grootte van 45 ha; bij het bedrijf van 70 ha zijn die
kostenophetgeïntegreerdebedrijflager.
Hetwat lagere bouwplansaldo op het geïntegreerde
bedrijfwordtgecompenseerddoorlagerekostenvoor
arbeid en mechanisatie, zodat het nettobedrijfsresultaat gelijkistothoger bij70ha.Hetnetto-bedrijfsresultaat van alle doorgerekende bedrijven

Ineenperspectievenstudiezijndaaromdebedrijfsresultaten op praktijkschaal (45 en 70 ha) doorgerekend. Er is gerekend metde huidige prijzen.Omdat
de gewaskeuze van de systemen zoals die er in
1986-1990 lagen niet meer actueel is doorveranderingeninhetEG-beleid,zijndebedrijfsresultatenook
doorgerekendmeteenanderbouwplan.Veldboonen
droge erwt zijn vervangen door braak en suikerbiet.
De suikerbiet wordt zodoende in elk systeem 1:4
geteeld. Vooral ten aanzien van de vaste kostenposten zoals machines en arbeid ontstaat dan een
beeld dat meer inovereenstemming is metdepraktijk.
Het bouwplansaldo van het geïntegreerde systeem

Tabel143. Bedrijfsuitkomsten(x 1000gulden) vandeaangepaste bedrijfssystemen van45en70hamet25%suikerbiet enbraak inhet
bouwplanopgangbaar-extensief engeïntegreerd (gangbaar ongewijzigd).
70 ha

45 ha

GA

Ga«

Gl

GA

GAex

Gl

182
71

181
53

383
178

284
111

282

totaaltoegerekende kosten

246
114

bouwplansaldo

132

111

128

205

172

199

74
44

72
42
16
64

73
44
15
64

83
63
24

76
55
26
93
20

77
57

totale bruto-geldopbrengst

83

niet-toegerekendekosten
-arbeidskosten
-machines en werktuigen
- loonwerk

15
64
17

23
93

16

16

93
20

totaalniet-toegerekende kosten

214

210

212

283

270

269

netto-bedrijfsresultaat

-83

-99

-84

-78

-98

-71

arbeidsopbrengst ondernemer

-16

-32

-17

-11

-31

-4

37
14

17
-5

32
9

69
34

42
9

69
36

•gronden gebouwen
-overige kosten

20

ondememersinkomen
• bij 100% eigen vermogen
- bij70% eigen vermogen
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inabsolutezinisteleurstellend;eenflinkdeelvande
kostenwordtnietgoedgemaakt.
In vergelijking met de historische resultaten leidt de
perspectievenstudietotlagerefinanciëleopbrengsten
door ongunstiger prijzen en tot betere bedrijfsresultaten dankzij forse besparingen op de kosten van
machinesenarbeidbijpraktischebedrijfsgroottes.
Indeperiode 1986-1990werdaanvullendonderzoek
verricht ophet gebiedvanaaltjes, onkruiden,schimmelsenbestrijdingsmiddelenuitspoeling.
Het onderzoek aan aaltjes laat zien dat te Borgerswold tot nu toe alleen het aardappelcysteaaltje van
belang is geweest. Andere plantparasitaire aaltjes
speeldengeen rolvanbetekenis. Inhetgeïntegreerdesysteemisaardappelmoeheidsuccesvolbeheerst
door het steeds telen van een afdoende hoogresistentras,zonderdeinzetvannematiciden.Erbleekin
die periode (en ook in de daarna volgende vijf jaar)
geen sprake te zijn van versnelde selectie van
agressievere aardappelcysteaaltjespopulaties. De
gemiddelde populatiedichtheid daalde in de periode
1986-1990tot 500levende larven en eieren per 100
ccgrond.Inhetgangbaresysteem liep,ondankshet
hogenematicidengebruikdepopulatiedichtheidoptot
een gemiddeld niveau van 5000 levende larven en
eieren per 100 cc grond. De rassenkeuze incombinatie metdeintensieveteeltfrequentie ishieraandebet. De rassenkeuzetoets die sinds een paar jaar
beschikbaar is,iseengoedinstrument omdevinger
aan de pols te houden omtrent de ontwikkeling van
populaties.
Inhet onkruidkundig onderzoek stonddevraagcentraalof dehoofdzakelijk mechanischeonkruidbestrijding in het geïntegreerde systeem tot een toename
van onkruidpopulaties zou leiden. In 1990 bleken er
meer eenjarigeonkruiden (met namemelganzevoet)
voor te komen in het geïntegreerde systeem dan in
het gangbaar-extensieve. Vooral de geïntegreerde
droge erwtenteelt leverde daaraan een grote bijdrage. Voor het wortelonkruid kweek bleken er geen
verschillen te bestaan tussen de systemen. Nietalleen aantallen, maar juist het ontwikkelingsstadium

vandewaargenomen onkruiden bepalenof er inhet
geïntegreerde systeem opdenduur meer onkruiden
aanwezig zullen zijn. Hiervoor zijn tellingen over
meerderejarennoodzakelijk.
Opéénperceelvan ieder systeemwerd indeperiode 1988-1991 het bovenste grondwater onderzocht
op het voorkomen van residuen van een aantal bestrijdingsmiddelen. De maximaal gemeten concentratie van de stoffen bentazon, 1,3-dichloorpropeen,
1,2-dichloorpropaan en 1,3-dichloorpropaan lag boven de EG-drinkwaternorm van 0,1 microgram per
liter water. ETU,eenomzettingsproduct vanmaneb,
werdeenmaalaangetoondineenconcentratie hoger
dan de EG-drinkwaternorm. Er konden geen verschillentussendesystemenwordenaangetoond.

Summary
Farmingsystemsresearchstarted in 1986in the
northeastern region oftheNetherlands. The firstperiod(1986-1990) isdescribedhere,thesecondperiod(1991-1995) willbereviewedbytheendof 1996.
Theaim of theseresearchis to offer alternatives
within theframework of a totalfarmto the regional
problems with soilfertilityand -stability, increasing
densities of thepotatocystnematodes and decreasingincome.
The conventional croppingplan (code GA),50%
starchpotato,25% sugarbeet and 25% cereals, is
themaincause of these problems. Asound anddivers crop rotation isthe basis forsolving the mentioned problems. In the integrated system(codeGl)
starchpotato isgrown everyfouryears. Aconventionalsystem with thesame diverse crop rotation (code
GA-ex)servedasareference toenable differentation
between theeffects ofamore diversedcrop rotation
andtheintegratedmanagmentofnutrients and crop
protection.
Thegrossmargin ofstarchpotato, sugarbeet, grassseedandfieldbean intheintegratedsystem was alwayshigher as conventional. Thenutrient input reduction variedfrom25-40%. Pesticide usewasreducedby60%(excluding thenematicides). This resultedinsavingsindirectfertilizerandpesticidecostsof
50%.Thenettfarmprofit of theintegrated system
laggedsome 25% behind, mainlyduetothe diversi-
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tied crop rotation, but also due to some nonrepresentative cropfailures andtheverysmallfarmsize (12ha).
Optimization of thesystems by economic modelling
studieswas carriedoutbasedon the representative
technical dataand for farmsizesof 45 and 70 ha.
According tothechanges inEG-price-policyfieldbeananddrypeaswere substitutedbyfallow andand
anothersugarbeet crop.Financial returns and costs
werebasedoncurrentorexpectedprices. Results of
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thisstudyarepresentedintable 143.
Thegrossmarginof the integrated system almost
equalled conventional. Costs savings on labour and
machinerycompensate theslightlylowergross marginonthe45hafarm. On70hathenettfarmprofitof
hetintegratedsystem iseven higherthan conventional. Thismeansthatintegrated arablefarming is a
realalternative fortheconventionalsystems, solving
the problems with soilfertility and- structureand
keeps potatocystnematodes undercontrol without
theuseofnematicides.

RolvanfungicidenbijhetvoorkomenvanknolaantastingdoorPhytophthorainfestonsinaardappelen
ControloftuberblightcausedbyPhytophthorainfestansinpotato: theeffectivity
offungicides
Dr.ir.H.T.A.M.Schepers,PAGV

knollenspoelt,vermindert;
2. doorhetopdirecteofindirectewijzeverminderen
vandevitaliteitvandesporeninhetloof;
1. doordeherhaaldetoepassingvanfungicidenzou
een ophoping van residuen in de rug kunnen
plaatsvindendiehooggenoegisomkiemingvan
sporendienaarde rugspoelente remmen ofte
doden, danwei de mobiliteit van zoösporen te
verminderen.
Inveldonderzoek uitgevoerd in 1993, 1994 en 1995
opROCDeWaagisdeinvloedvanfungicidenopde
knolaantastingbestudeerd.Tevensisinhetlaboratorium de remmende werking van fungiciden onderzochtopdekiemingvansporen ende mobiliteit van
zoösporen. Met een biotoets zoals beschreven door
Lacey(1967)isdeaanwezigheidvanlevendesporen
ingrondmonsters bepaald.

Inleiding
Regen kan sporen van sporulerende vlekjes van
Phytophthora infestans op bladen stengels naar de
grond spoelen (Lacey, 1967). Het optreden van
knolaantasting hangt af van het aantal levendesporen dat in de grond terecht komt, van het vochtgehalte van de grond,van de bodemtemperatuur,van
deverdelingvandeknollen inderugenvandevatbaarheidvandeknollenvoor Phytophthora infestans.
Andrivon (1994) vond ook dat er ziektewerendegronden waren waarin de knollen minder door Phytophthora infestanswerden aangetast dan inandere
gronden.
De invloed van fungiciden op de ontwikkeling van
Phytophthora infestans in het loof is veelvuldig bestudeerd. Erisechter weinigbekendoverdeinvloed
vanfungicidenopknolaantasting.Fungicidenkunnen
de aantasting van knollen op drie manieren beïnvloeden:
1. doorhetverhinderenofverminderenvandesporulatie van Phytophthora infestansin het loof,
waardoor het aantal levendesporen dat naarde

Proefopzeten uitvoering
VeldproefDeWaag 1993(WG 359)
Deproef isaangelegdals blokkenproef metvierherhalingenenbruto-veldjesvan4,5 x 10meter.Fungi-

Tabel144. Algemeneproefveldgegevensveldproeven DeWaag 1993,1994en 1995.
WG359

WG391

ras

Bintje

Bintje

Bintje

pootdatum

25 mei 1993

7juni1994

31 mei 1995

oogstdatum

6oktober1993

20oktober1994

9oktober1995

voorvrucht

zaaiuien

irissen

irissen

%afslibbaar

11,3

6,0

6,0

%organischestof

1,9
7,5

1,7
7,7

1,4
7,7

pH-KCI

WG426
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cidenzijn gespotenop28junienop8,16 en22juli.
Alle veldjes met uitzondering van de onbehandelde
veldjes zijn op 11 augustus kunstmatig besmet.
Daarnazijn defungiciden nogmaalsgespoten op17
en 23 augustus. In het loof is de ontwikkeling van
Phytophthora infestans gevolgd door de aantasting
regelmatig te beoordelen aan de hand van de PDschaal. Tevens is van zieke blaadjes de mate van
sporulatie ende kiemkrachtvandesporenbepaald.
Met een laboratoriumtoets zijn grondmonsters beoordeeldopdeaanwezigheidvanlevensvatbaresporen.Hetgewasisdoodgespotenop7september.
VeldproefDeWaag 1994 (WG391)
Deproef isaangelegdalsblokkenproef metvier herhalingen en bruto-veldjes van 4,5 x 10 meter. De
fungicidenzijngespotenop5,12,18,en25julien op
2en8augustus.Opdezedatazijndeonbehandelde
veldjes gespoten met maneb. Daarna zijn deherhalingenIenIIIandersbehandelddandeherhalingenII
en IV.
HerhalingIenlik Nadebespuitingop8augustusis
er twee weken niet gespoten omde kunstmatigeinfectievanhetgewas,dieplaatsvondop23augustus,
kans van slagen te geven. Nadat duidelijk werddat
de inoculatiegeslaagdwas,zijn develdjesweergespotenop30augustus,enop6,13en19september.
Develdjes dievóór de kunstmatige infectie metmaneb waren gespoten, zijn vanaf 30 augustus onbehandeldgebleven.Dematevan loofaantasting isregelmatig beoordeeld. Met een laboratoriumtoets zijn
grondmonsters beoordeeld op de aanwezigheid van
levensvatbare sporen. Het gewas is doodgespoten
op21september.

Herhaling II en IV:Na 8 augustus zijn bespuitingen
uitgevoerdop 15,21en30augustus enop6,13en
19september. Hetgewas is niet kunstmatig besmet
enbleef nagenoegvrij van aantasting totdat hetgewas op 22 september is geklapt. Op 23 september
zijn de ruggen bespoten met een sporensuspensie
van Phytophthora infestans. Hierna zijn met een laboratoriumtoets de levende sporen in de bovenste
cmvanderugbepaald.Hetpercentageknollenaangetast door Phytophthora infestanswerd drie weken
nadeoogstbepaaldaan400knollenperveldje.
VeldproefDeWaag 1995(WG426)
De proef is aangelegd als blokkenproef met acht
herhalingen enbruto-veldjesvan4,5x 10meter.Om
tevoorkomendatereennatuurlijke infectieoptrad,is
de gehele proef gespoten met Curzate Mop 16,22
en30junienop8julienmetmaneb/zinebop 13en
20juli. Ruim drie weken na de laatste bespuiting is
degeheleproef op 14augustus kunstmatigbesmet.
Vierdagen laterop 18augustuswasduidelijk datde
besmettingwasgelukt.Op18augustuszijnalleacht
herhalingen behandeld met de fungiciden uit tabel
145. Na beregening op 21 augustus was er op 22
augustusvolopsporulatiezichtbaar.
HerhalingV, VI,VIIen VllkPerobject zijnop22augustusvan40blaadjesdesporen afgespoeld inwater enishetaantalsporengeteld.Naberegeningop
22 augustus zijn grondmonsters genomen onder de
aangetaste planten en is in een labtoets gekeken
naar de aanwezigheid van levende sporen. Het gewasisgeklaptop23augustus.
HerhalingI, II,IIIenIV: Op24augustuswareninalle
objecten sporulerende vlekjes aanwezig. Deze vier

Tabel145. Gespotenfungicideninveldproeven DeWaag1993,1994en 1995.

doseringperha
onbehandeld
fluazinam
maneb-fentinacetaat
cymoxanil-mancozeb
koperhydroxide
chloorthalonil
propamocarb-chloorthalonil
x=toegepast;-=niettoegepast
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0,4
2,5
3,0
4,5
3,5
4,0

WG359

WG391

WG426

herhalingenzijnnogmaalsbehandeldmetdefungiciden. Na beregening op 24 augustus zijn op 25augustus grondmonsters genomen. In een labtoets is
gekeken naar de aanwezigheid van levende sporen
in deze monsters. Het gewas is geklapt op 26 augustus.
Hetpercentageknollenaangetastdoor Phytophthora
infestans werddrie weken na de oogst beplaldaan
400knollenperveldje.
Fungiciden
De volgende fungiciden zijn gebruikt in de veld- en
labproeven:0,4 liter Shirlan per ha (50% fluazinam);
2,5 kg maneb-fentinacetaat per ha (33%/11%);3 kg
Topper DFper ha (2,5%cymoxanil/60%mancozeb);
9kgkoperoxychloride perha(50%);4,5 kgkoperhydroxideperha(50%);3,5liter Daconilperha(500g/l
chloorthalonil);4kgmanebper ha(80%);4literTattooCperha(375 g/l/chloorthalonil/375g/lpropamocarb-HCI).
BiotoetsnaarLacey
De biotoets zoals deze door Lacey (1965) is beschreven voor het aantonen van levende sporen in
grondmonsters, is gebruikt. In deze toets worden
grondmonsters aangebracht op circa 1 cm dikke
aardappelschijfjes van het ras Bintje. Door het aanbrengen van voldoende vrij water en het incuberen
bij 16°C en 100%relatieve luchtvochtigheid worden
de omstandigheden gunstig gemaakt voor het kiemen en uitgroeien van aanwezige levende sporen.
Nazevendagenkunnenschijfjes beoordeeldworden
op de aanwezigheid van sporulerende Phytophthora
/nfesfans-kolonies. Door vooraf een ijkcurve te maken met grondmonsters waarin bekende aantallen
sporen zijn aangebracht, is getracht een semikwantitatieve methode te ontwikkelen. Per veldje
werd een mengmonster samengesteld van de bovenste 1cmgrondvande rugonder 10aangetaste
planten.
In-vitroeffectiviteitfungiciden
Phytophthora /nfestens-fysio 1,4 werd gekweekt op
aardappelschijfjes vanhetrasBintjebij16°C.Sporen
werden met koud water (5°C) geoogst van deze
schijfjes.Omhetvrijkomenvanzoösporentestimule-

ren,werddesporensuspensietwee uurbij5°Cgeïncubeerd. De suspensie met zoösporen werdtoegevoegd aaneen reeks vanconcentraties van diverse
fungiciden.Heteffectopdemobiliteitvandezoösporen werddirect waargenomen, het effect op de kieming na24 uur incubatie bij 16°C. Deconcentratiereeks (100%, 1%, 0,1%, 0,001%)vandefungiciden
werd gemaakt door te verdunnen in water, waarbij
100% overeen kwam met de etiketdosering in 400
literwater.

Resultaten
VeldproefDeWaag1993(WG359)
Deeerste aantasting werdop4 augustus in de vier
onbehandelde veldjes waargenomen. Op 11augustuszijn alle behandelde veldjes kunstmatiggeïnoculeerd. Deveelvuldige regenvalzorgde ervoor dat de
aantastingzichinalleveldjesflink uitbreidde.Debehandelingenmetfungicidenvertraagdendeepidemie
wel, maar konden niet voorkomen dat het loof aanzienlijk werd aangetast. De verschillen in mate van
aantastingtussendefungicidenwaren gering,alleen
chloorthalonilvertraagde de epidemie iets beter dan
de andere fungiciden (tabel 146). Van blaadjes met
sporulerende lesies werd het aantal aanwezigesporenbepaald.Ditvarieerdesterkmaarerwarengeen
verschillentussen deobjecten. Desporen uitdebehandeldeveldjeskiemdenduidelijk minder goeddan
desporen uitonbehandeldeveldjes,maartussende
behandelingen waren geen significante verschillen.
Metdelabtoetswerdenwellevendesporeninderug
aangetoond,maar waren er geenverschillentussen
deobjecten.Hetaantalaangetroffen sporenwaswel
afhankelijk van de hoeveelheid regen die tussen de
uitbreiding vandeaantasting inhet loof en de monsternamewas gevallen.Hetaantalaangetaste knollen was gezien de ernstige loofaantasting, de vele
neerslagendevochtigegrondgering(tabel147).

Veldproef DeWaag1994(WG 391)
Vóórdekunstmatige infectie op23 augustus waser
geen Phytophthora infestans in de proef aanwezig.
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Tabel146. Loofaantasting inveldproefWG359door Phytophthora infestans (PD-schaal)opdrietijdstippen.
loofaantasting
middel
onbehandeld
fluazinam
maneb-fentinacetaat

17 augustus

23augustus

30augustus

1,9
8,6
8,6

1,6
4,1
4,6

0
2,4
2,6
2,2

koperhydroxide

8,1
8,2

chloorthalonil

8,9

cymoxanil-mancozeb

»

Tabel147. Knolaantasting (%) door Phytophthora infestansdrieweken

4,1
3,6
5,6

1,6
4,6

nadeoogst.

knolaantasting (%)
middel

\WG391

WG359
herhaling1 &III

onbehandeld

3,8

14

fluazinam

1,2
2,9
3,8

9
14
11

1,0
3,0

20
19

maneb-fentinacetaat
cymoxanil-mancozeb
koperhydroxide
chloorthalonil
propamocarb-chloorthalonil
LSD(0,05)

2,9

12

Zesdagen nade besmetting (=29augustus) werden
de eerste niet-sporulerende vlekjes waargenomen.
Zeven dagen nade besmetting (=30 augustus) werdenindeherhalingen IenIIIdebespuitingenhervat.
De ontwikkeling van de loofaantasting isweergegeven in figuur 17. Net als in 1993 vertraagde chloorthalonildeepidemiebeter dandeanderefungiciden.
Doordat bij cymoxanil-mancozeb de infectie in één
vandetweeherhalingenomonverklaarbare redenen
slecht aansloeg, is bijdeze behandeling deloofaantastingookgeringerdanbijdeanderefungiciden.
Op2september zijnindeherhalingen IenIIIgrondmonstersgenomen vande bovenste cmvan de rug
onder zieke planten. Indeveldjes die bespotenwaren met fluazinam en chloorthalonil werden lagere
aantallen levensvatbare sporen gevonden. Door de
grotevariatiewarendezeverschillen nietsignificant.
Bij bemonsteringen na 2 september waren er geen
duidelijkeverschillenmeeraanwezig.
In de herhalingen II en IV werden op dezelfde dag
(23september) waarop de ruggen werdengespoten
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WG426

herhalingII&IV

herhalingI -IV

herhalingV-VIII

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

6,9
0,4
2,6

5,9
7,9

-

-

-

0,9
2,6

1,8
3,5

3,4

5,6

met een sporensuspensie, en vier dagen later (27
september), grondmonsters van de ruggen genomen. Op23septemberwarenerinderuggendiehet
gehele seizoen met fluazinam waren gespoten, significant minder levendesporen aanwezig invergelijkingmetdeandereobjecten(tabel 148).Indeperiodevanaf deeerstesporulatie(circa 31 augustus) tot
doodspuiten (21 september) viel in totaal 133 mm
regen. Hoeveelheden rond 10 mm of meer per etmaalwerdengeregistreerdop8,9,10,14,15,16en
17september. Op 15september werd eenvochtgehalteindeaardappelruggemetenvan 19%.Vanaf5
september daalde de bodemtemperatuur onder de
16°C.Doordeveleregenkondendeaanwezigesporen in herhaling I en III naar de knollen spoelen en
doorhethogevochtgehalte indebodemwasdeomgevingvandeknollenzodaniglangnat,daterinfectie op kon treden (tabel 147). De knolaantasting in
herhalingIIenIVwasduidelijklagerdanindeherhalingen I en III. Significante verschillen tussen debehandelingenwarennietaanwezig.

100
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Figuur17. Percentage loofaantasting door Phytophthora infestansinveldproef WG 391.
Tabel 148. Besmette aardappelstukjes (%) alsmaatvoor hetaantal levensvatbare sporen indegrondvanherhaling IIen IVvanWG391.
besmette aardappelstukjes (%)
onbehandeld
fluazinam
maneb-fentin

cymoxanil-mancozeb
koperhydroxide
chloorthalonil
LSD(0,05)

VeldproefDeWaag1995(WG426)
Vóór de kunstmatige infectie werd er geen Phytophthora infestansindeproefwaargenomen.Nade
besmetting op 14augustus werden op 18augustus
deeerstevlekjes geziendieopdatmomentnogniet
sporuleerden. De mate van loofaantasting kwam
overeenmetPD-schaal9.Erwarengeenverschillen
indematevan loofaantastingtussendebehandelingenzichtbaar. Beide proefgedeelten werdenzo snel
geklaptdateenuitbreidingvandeloofaantastingniet
aandeordewas.Deaantallensporendieop22augustus vande blaadjeszijn afgespoeld,zijnvermeld
intabel 149. Blaadjesdie behandeld zijn metpropa-

23/9

27/9

53
8
31
47
30
23
38

15
1
11
25
3
2
25

mocarb-chloorthalonil hebben een significant lager
aantalsporen per mm2enkleinerevlekken invergelijkingmetdeandereobjecten.
De grondmonsters die verzameld werden onder de
zieke planten van herhaling I t/m IV leverden geen
duidelijke verschillen op in aantallen levensvatbare
sporenindegrond.
Het aantal aangetaste knollen was bij herhaling VVIII alleen bij de propamocarb-chloorthalonilsignificantlager invergelijkingmetdeandereobjecten.Bij
herhalingl-IVwarenalledriedebehandeldeobjecten
significantlagerdanonbehandeld(tabel147).
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Tabel149. Aantalsporenpermm2ziekbladoppervlakdatop22augustusIsafgespoeldvan40blaadjesperobjectengroottevandevlek
in mm2 in WG 426.
aantalsporen/mm2

vlekgrootte (mm2)

onbehandeld

70

991

fluazinam

69

880

maneb-fentin

75

861

propamocarb-chloorthalonil

19

624

LSD(0,05)

36

140

middel

In-vitroeffectiviteitfungiciden
Fluazinam en maneb-fentin waren bij lage concentratieseffectiever inhetremmenvandemobiliteiten
kiemingvandezoösporendandeanderefungiciden
(tabel150).

Discussieenconclusies
Indit onderzoek is inveld- en labproeven naar drie
manieren gekeken waarop fungiciden de aantasting
vandeknollenkunnenbeïnvloeden:
Verhinderenofverminderenvandesporulatieinhet
loof
In 1993 werd in WG359 op diverse tijdstippen het
aantalsporen bij behandeling metverschillende fungicidengeteld. Erwaren geenverschillen tussende
behandelingen. In 1995werd inWG426opvierdagen oude nog niet-sporulerende vlekjes gespoten.
Toen vier dagen later de aantallen sporen werden
geteld op de zichverder ontwikkelde vlekjes, bleek

dat bij propamocarb-chloorthalonil het aantalsporen
duidelijk lagerwasdan bijde andere middelen.Maneb-tinenfluazinamwarennietinstaatdeontwikkelingvandesporenteremmen.Dezeremmingvande
sporulatie kwamookgoedovereen metdeknolaantastingindebehandelingen.Metanderewoorden:de
verminderde sporulatie zorgde ervoor dat er minder
sporen op de rug en bij de knollen konden komen.
Demethodediein1995isgebruikt,maakthetmogelijkomonderveldomstandighedennategaanofeen
fungicidedesporulatie kanbeperkenenzokanzorgenvoorminderknolaantasting.
Verminderen van de vitaliteit van de sporen in het
loof
In 1993 werd in WG359 op diverse tijdstippen de
kiemingvandesporenbijdeverschillendebehandelingen bepaald.Desporen uit alle behandelde veldjes kiemden minder dan de sporen uit deonbehandelde veldjes,maar door de grote variatie waren er
geen verschillen tussen de behandelingen. In 1995
werd inWG426 eenmaal gespoten op sporulerende
vlekjes. Daarnawerdensporenafgeregenden werd

Tabel150. Effectvan vijffungicidenopdekiemingenmobiliteitvan zoösporen.

middel
onbehandeld
maneb-fentin
fluazinam
chloorthalonil
koperoxychioride
maneb
LSD(0,05)
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kieming (%)

mobiliteit (%)

mobiliteit (%)

0,001%dosering

0,1% dosering

1,0% dosering

77
11
22
57
64
80
16

99

99

93
21
91
91
90
16

12
1
91
76
38
22

gekeken of er verschillen te zien waren in de mate
van knolaantasting. Zowel maneb-tin, fluazinam en
propamocarb-chloorthalonil lieten een duidelijke vermindering van het aantal zieke knollen zien. Bijpropamocarb-chloorthalonil kan dit een combinatie zijn
geweest van én verminderde sporulatie én verminderde vitaliteit van de sporen. Daar maneb-tin en
fluazinam géén invloed haddenopdesporulatie kan
delagereknolaantasting alleenveroorzaakt zijndoor
een directe dodende werking op de sporen die zich
ophetmomentvan spuiteninhetloofbevonden.
Ook in-vitro lieten fluazinam en maneb-tin als enige
fungiciden bij lage concentraties effectiviteit zien bij
het beïnvloeden vandemobiliteit en kiemingvande
zoösporen.
Desnelheidwaarmee endematewaarin het loof bij
de verschillende behandelingen wordt aangetast,
wordt behalve door de vitaliteit van de sporen bepaalddoortalvanfactorenzoals dehoeveelheiden
werkingsduurvanhetfungicide,deverminderdesporulatie engedeeltelijk curatievewerking.Uitdemate
vanloofaantastingkandanooknietsafgeleidworden
overdebeïnvloedingvandevitaliteitvan sporendoor
deverschillendefungiciden.
Verminderen van de vitaliteit van de sporen inde
aardappelrug
MetdebiotoetsvanLaceykangekekenwordennaar
de aanwezigheid van levensvatbare sporen in
grondmonstersonderziekeplanten.Delevendesporen inde grond zijn een resultante van (1) de mate
vansporulatie,(2)devitaliteit vandesporendievan
het loof afgespoeldzijn (3)énvaneeneventueledoding van de sporen in de rugdoor residuen vande
fungiciden inderug.In 1994isinWG391hetgewas
hetgeheleseizoengespotenmetdefungiciden.Aan
heteindevandeteeltishetgewasgeklaptenzijnde
ruggen kunstmatig besmet met sporen. In de met
fluazinam-behandeldeveldjeswas hetaantalsporen
in de Lacey-toets duidelijk lager dan in de andere
veldjes;dithadechtergeenverschilinhetaantalziekeknollentotgevolg.
In de meeste gevallen is er geen duidelijk verband
tussen de aantallen gevonden sporen in de grond

metdeLacey-toetsendeaantallenziekeknollen.Dit
kan er op duiden dat de Lacey-toets zoals deze is
gebruikt niet gevoelig genoeg is. Het nemen van
meer grondmonsters en het verdunnen van deze
monsterszouditprobleemkunnenopheffen.
Bij de hierboven beschreven proeven maar ook bij
andere proeven waarin gekeken werd naar de invloedvanfungicidenopdeknolaantasting(Ridderen
Bus, 1996)isgeblekendatdeproefopzetcruciaalis.
Omdat vele factoren waaronder de beschikbaarheid
vansporen,de regen,devochtigheid vandegrond,
debodemtemperatuurendetijdstippenvandefungicidebespuitingen alle invloed hebben op de
knolaantasting, is het alleen dan mogelijk duidelijke
uitsprakentedoenover heteffect vanfungicidenop
deknolaantastingalsfungicidenwordengespotenop
eentijdstipdat allePhytophthora infestansvlekjes in
hetzelfde stadium zijn én dat de tijdsperiode waarin
sporennaardeknollenkunnenwordengespoeldniet
te lang is (hooguit enkele dagen). Deze proefopzet
heeftin1995latenziendatbeïnvloedingvandesporulatieendirectedodingvandesporen inhetgewas
eenwezenlijke bijdrage kunnen leveren aanhetverminderen van het aantal zieke knollen. In hoeverre
residuen in de rug bijdragen aan het beperken van
hetaantalziekeknollen isnietduidelijk, maargezien
hetduidelijkeeffectvanéénoftweebespuiting(en) in
WG426(1995) lijktde bijdragevan residuinderug
dat geaccumuleerd is door meerdere bespuitingen,
gering. Waarschijnlijk is van meer belang dat een
fungicideophetjuistemomentwordttoegepast.Propamocarb-chloorthalonil kan door zijn effect op de
sporulatie en (waarschijnlijk) directe doding van de
sporen onder meerdere situaties de knolaantasting
beperken.Alsmaneb-tinenfluazinam gespotenwordenopeenmomentdateralwelsporulatie is,ener
nog geen sporen naar de knollen zijn gespoeld,
wordt er door de goede directe doding van sporen
voor gezorgd dat bij afregenen van sporen minder
levendesporenbijdeknollenkunnenkomen.

Samenvatting
In 1993, 1994 en 1995 werd op ROC De Waag in
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eenveldproefonderzochtwatdeinvloedvanfungicidenisopdeaantastingvanknollendoor Phytophthorainfestans. Metbehulpvandiverse meettechnieken
werd aangetoond dat het gebruik van fluazinam en
maneb-fentinacetaat in een aangetast gewas het
aantalzieke knollenkanverminderen door eengoede directe sporendoding. Ditzelfde kan worden bereikt met chloorthalonil-propamocarb dat in staat is
de sporulatie van een aangetaste vlek duidelijk te
verminderen.
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The same can be achieved with chlorothalonil/propamocarb thatreduces sporulation of analreadyexistinglesion.

Eg-instellingenselectiviteit
Harrowadjustmentandselectivity
Dr.ir.R.Y.vanderWeide, PAGVenir.D.Kurstjens, LUW-grondbewerking

Inleiding
Indeakkerbouwheeftdechemischeonkruidbestrijding
een belangrijke plaats verworven. In verschillende
teelten wordt onkruidbestrijding vrijwel geheel chemisch uitgevoerd. Kleine gewassen vormen eenprobleemomdat erweinigof geenherbicidenzijntoegelaten. Bij het streven naar een verminderde afhankelijkheid van herbiciden,hettegengaan van resistentie
bijonkruidenenhetbeperkenvangewasschade,heeft
de mechanische onkruidbestrijding hernieuwde aandachtgekregen.
Op een biologisch bedrijf wordt gemiddeld 90 tot
soms wel 250 uur per hectare gewied in open gewassen. Tussen de rijen kan machinaal wordengeschoffeld zodat het meeste werk wordt veroorzaakt
door de onkruiden die in de rij staan. Er zijn maar
weinigwerktuigen diedeonkruiden inde rijaanpakken. Naast aanaardende werktuigen is de eg de
meest bekende volvelds werkende. Inzet van de eg
kanveel handwiedwerk besparen,maar het gebruik
moet wel met beleid gebeuren. Niet alleen de onkruidplantenmaarookdegewasplantenkunnenworden uitgetrokken, beschadigd of met grond bedekt
raken.Daaromishetbelangrijkom tewetenwanneer
het onkruid wel en het gewas niet of nauwelijks uitgedundwordt(selectievewerkingvandeeg).Eggen
is vooral effectief tegen klein onkruid. Dit betekent
dat de egvaak in wat oudere gewasstadia selectief
gebruikt kanwordenomnieuwopkomendonkruidte
bestrijden. Er zijn onder andere goede ervaringen
opgedaan met eggen voor opkomst envanaf het2blad-stadium in maïsengranen,vanaf het4-6-bladstadium in de suikerbieten, het eerste echte bladstadium instamslabonen endiverse inconische paperpots uitgeplante groenten nadat ze aangeslagen
zijn. Het al eerder gekiemde en al uitgegroeide on-

kruid ontsnapt echter vaak ook aan de eg. Om het
handwiedwerk bijhetontbrekenvangeschikteherbicidenzoveelmogelijktebeperken,ishetnuttigomte
wetenhoeeffectief kleinonkruidbestreden kanwordeninjongegewasstadia eninhoeverredeselectieve werking van de eg beïnvloed kan worden door
rijsnelheideninstelling.

Onderzoek
Op de zavelgrond bij het PAGV in Lelystad en op
zandgrondbijhetROCinHeinowerdenin1993enin
1994 verschillende typen planten uitgezaaid. Gekozenwerdvoor eendrietal grasachtige eneendrietal
tweezaadlobbige soorten die verschillen in het gemakwaarmee ze metgrond bedekt worden doorde
grootte en de hoek van hun bladeren. Op het momentdat de planten in het kiemplantstadium waren
ofwanneerze2-4echte bladerenhadden,werdmet
verschillende rijsnelheden en eg-instellingen dwars
opdezaairichtinggeëgd.
Deegsnelheidbedroeg4,8of 12kmperuur.De eginstellingwasslepend (70°)ofstekend (100°)bijeen
ingestelde werkdiepte van circa 2 cm voor beide
tandstanden.

Typenplanten
Er bestaan duidelijke verschillen in de gevoeligheid
van diverse soorten kiemplanten voor eggen. Kiemplantenwaarvanhetbladverticaalstaat(maïs,tarwe
en Engels raaigras) worden minder snel bedekt dan
kiemplanten met min of meer horizontale bladeren
(koolzaad en gierstmelde). Intermediair is tuinkers
dat kiembladeren heeft die gedeeld zijn en in een
hoekvan 45°staan.Naarmatehetbladgroterisen/of
hetplantje langer is,isdeplantook minder gevoelig
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voor eggen in een slepende stand (zie tabel 151).
Zodra de planten meerdere bladeren gaan ontwikkelen, neemt de effectiviteit verder af. De mate
waarin dat gebeurt verschilt ookenigszins persoort.
Het plantverlies van maïsmet éénbladopdezandgrond bij een stekende instelling was gemiddeld
58%, metdriebladerengemiddeld24%. Kiemplanten
van gierstmelde worden op de zandgrond bij een
stekende instellingvoor 95%bestreden,wanneerze
2-4 echte blaadjes hebben echter nog steeds voor
89%.

Eg-instelling
De eg-instelling heeft een duidelijke invloed op de
effectiviteit van de bestrijding. Een meer stekende
instelling werkt agressiever. Wanneer een gewas al
groot genoeg is om een stekende tandstandte verdragen,danzalditeenbeterresultaatopleveren.Het
effect van het veranderen van de egtandstand is
echter niet voor alle soorten even sterk. Moeilijk te
bedekkenkiemplanten (maïs,tarweentuinkers)reageren veel sterker op eenverandering vandetandstand dan makkelijk te bedekken soorten (zie tabel
151).Eg-instellingheeftdusookinvloedopdeselectiviteit. Kiemplanten van maïs verdroegen een slepende instellinggoed,terwijldegevoeligegierstmeldebijdeze instellingtochinbelangrijke matebestredenwerd.

Egsnelheid
Bij een slepende instelling van de eg op de zandgrondwasernauwelijksverschilindeeffectiviteit bij

de verschillende rijsnelheden. Ook bij een stekende
instelling bij kiemplanten op de zandgrond deed de
snelheid ervoor de meeste soorten niet zoveeltoe.
Alleendemaïsendetarwe gaven eenduidelijke reactie: meer plantverlies bij een hogere rijsnelheiden
eenstekende instelling. Bijwat grotere plantenwerd
ditverschil nogduidelijker (zie tabel 152). Maïs met
drie bladeren kon een stekende instelling goed verdragen mitserlangzaamgeredenwerd.Bijeendergelijke instelling wordt er nog altijd 83% van de
gierstmeldemet2-4echtebladerenbestreden.
Opzavelgrond gaf verhogingvan de rijsnelheid een
veelgeringereverbeteringvanheteffect (circa10%).
Bij een slepende instelling op kiemplanten werkte 8
km per uur soms iets beter dan 12 km per uur. Bij
hoge rijsnelheden en een slepende instelling drong
deegtandminderdiepindegronddoor.Wanneerde
planten 2-4 echte blaadjes hadden (zie tabel 153),
leek dit minder diep doordringen bij hogere snelheden gecompenseerd te worden door de snellere
grondverplaatsing.

Omgevingsinvloeden
De effectiviteit van het eggen hangt verder samen
metdegrondsoort,destructuur enhetweer.Opzavelgrondwashetplantverliesvooralbijdekiemplanten van grasachtigen entuinkers en bij planten met
echtebladerengeringer danopzandgrond (zietabel
151envergelijktabel 152mettabel 153).Grasachtigenendetuinkersmet2-4blaadjeswerdendoorhet
eggen op zandgrond nauwelijks meer verplaatst en
alleen met grond bedekt. Koolzaad en gierstmelde
wortelenmindersnelenvastenwerdenzelfsmet2-4
echteblaadjesnogvoor eengrootdeelversleepten

Tabel151. Gemiddeld percentage plantverlies daags na eggen inhet kiemplantstadium bij verschillende planttypen opzand enzavel
(gemiddelde drieegsnelhedenin1993en 1994).
grond

tand

maïs

tarwe

gras

tuinkers

koolzaad

gierstmelde

zand

slepend

-4

68
94
32
56

87

58
8
18

61
97
35
61

78

stekend

20
64
30
44

85
73
87

95
69
85

zavel

slepend
stekend
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Tabel152. Gemiddeld percentage plantverlies binnen een week na eggen in het 2-4 echte bladeren-stadium bij verschillende eginstellingenenrijsnelhedenopzandgrond(1993en1994).

tand

maïs

tarwe

gras

4
8
12

-8
-7
-1

26
24
27

60
62

4

2

21

63
73

8
12

25
44

52
66

92
96

snelheid

tuinkers

koolzaad

gierstmelde

22
32
15

34
32
41

68
68
57

34
35
34

63

48

83

48

73
72

58

91
94

65
74

gemiddeld

(km/uur)
slepend

stekend

73

Tabel153. Gemiddeld percentage plantverlies binnen een week na eggen in het 2 4 echte bladeren-stadium bij verschillende eginstellingenenrijsnelhedenopzavelgrond(1993en1994).

tand

snelheid

maïs*

tarwe

gras

tuinkers

koolzaad

gierstmelde

gemiddeld

10

18
22

12

(km/uur)
slepend

stekend

4
8

-4
-3

5
12

23
12

16
14

12
4

-1
-2
2

13
12
23
20

14
28
42
44

18
23

8
12

0

46
43

15
17
21
23
32

30
36
52
52

11
15
20
31
32

*Alleenin1993.

vervolgens met grond bedekt. Op zavelgrond staan
deonkruiden eerder vast enzijnze moeilijkertebedekken (kluitjes) danopzandgrond.Soortendiezich
snelindegrondverankerenenmoeilijktebedekken
zijn, kan men op een zavelgrond eerder eggen dan
opeenzandgrond.Vooreengoede bestrijdingmoet
mener op eenzavelgrond echter ook eerder bijzijn
danopeenzandgrondenishethierdestebelangrijkeromvoldoende lossegrondtehebbenomdesnel
vastzittendeonkruidjesnogwelvoldoendetekunnen
bedekken.
Deweersomstandigheden hebbennietalleeninvloed
ophoeveelherstelernogzaloptreden,maarookop
hoebuigzaamenhoevastverankerddeplantjeszijn
en hoe makkelijk de grond los te maken is. Naeen
koudeperiodein1995knaptendestamslabonenook
nahetkrommenek-stadiumonderdegrondaf,terwijl
ze normaliter dan voldoende buigzaam zijn. Een
standaard-recept voor eg-instelling en snelheid in

jonge en gevoelige gewassen isdaarom niet mogelijk.Hetblijftvanbelangomverschillendeinstellingen
(ookstekende)ensnelhedeneerstuitteproberenen
tijdensheteggeningevoeligegewassenofstadiazo
nuendanomtekijken.

Conclusie
Een meer stekende instelling van de egtand geeft
een beter bestrijdingsresultaat van grasachtige onkruiden. Een slepende instelling heeft vooral effect
op kleine, makkelijk te bedekken en nog niet erg
vastzittende plantjes. Bij een slepende eg-instelling
wordt het resultaat nauwelijks verbeterddoor sneller
rijden. Bij een stekende instelling bepaalt de rijsnelheid in hoeverre een goed bestrijdingsresultaat gecombineerd kan worden met gering verlies aan gewasplanten. Langzaam stekend eggen in maïs met
2-4 bladeren, geeft een betere bestrijding dan snel
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enslepend.
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Summary
Harrowsproved to be a usefultool for integrated
weedcontrolinmanyarablecropsintheNetherlands
(van derWeide etal.,1995). Tounderstandhow the
harrowshouldoptimally be usedin different situationsit is importantto understand the relation between plantmorphologyandtheselectivity ofharrowing.
Infieldexperiments during 1993and 1994ona sandyandaclaysoildifferenttypesofplants have been
harrowed withdifferentharrow tine angles (dragging
andacute)and driving speeds (4, 8 and 12 km/h).
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Selected species differed insizeandangleoftheir
firstleaves (Triticum aestivum, Loliumperenne, Lepidium stativum, Brassica ole-racea and Chenopodium
quinoa). Seedlings withmore verticalorlargerleaves
proved tobemoretolerant forharrowing than seedlingswith littlehorizontal leaves. Control ofmonocot
seedlingsimprovedbyamore acute tineangle ofthe
harrow. Drivingspeedeffectedtheselectivitywith this
vertical tine adjustmentbuthardly with amore draggingstand. Control on claysoil waslessthanona
sandysoil.
Theeasinessofcovering theplantscouldnotexplain
allobservations. Thepossibilitytotransportaspecies
beforecovering seemstobe anotherimportant aspect(e.g.rootingpattern, soiltype, soilcompactness
andgrowing pointposition). Carefully removing soil
afterharrowing thedifferentspecies with 2-4 leaves
learnedthatmostmonocot plants werestill at the
sameplaceandonlycovered, butsome of thedicot
species were significantlymovedinthesoiland then
covered.Such observationsare not possiblefor
seedlings underfieldconditions butit can be expectedtobeanevenmoreimportant factorfor smaller
lessrootedplants. Because e.g.theimpossibility to
controlenvironmental factors in thefield, moredetailedinsightintheharrowing process willbe gained
inlaboratoryexperimentsattheagriculturaluniversity
in Wageningen.

De ontwikkelingvaneenmodelvoorde integrale onkruidbeheersinginhetbouwplan
Developing amodel tocontrol weedsintegralin therotation
Ir.W A Dekkers, M.Sc, ing.E.Boumaendr.ir.R.Y. vanderWeide, PAGV

Probleemstelling
Deschadedoor onkruiden kanwordenbeperktdoor
een goede keuze van de teeltwijze en is vooral afhankelijk van de teeltomstandigheden. Het rendement van een bestrijding wordt mede hierdoor bepaald. Bovendien moethetrendementookinhetkader van het hele bouwplan beoordeeld worden.Een
beslissing nemenoveronkruidbestrijding isjuistdoor
dewederzijdse beïnvloeding van omgevingsfactoren
en teeltmaatregelen erg complex. Het verdient de
voorkeur om een eenduidig kental te definiëren,
waarmeeeengewogenoordeeloverdeeffectenvan
alleinteractiestegevenis.

Oplossingsrichting
Het lag in de bedoeling binnen het project eenmethode te ontwikkelen voor de beoordeling van de
noodzaak in een bepaald gewas onder zekere omstandigheden enrandvoorwaarden onkruidtebestrijden. Indebeoordeling zounietalleenhetdirecte effect van de bestrijding op de opbrengst van het
staande gewaszijn opgenomen,maar ookde effecten op langere termijn en hoe gebruik gemaakt kan
wordenvandeinteractiemetdeoverigeteeltmaatregelen.Hetmodelisgerichtopbeheersingeniszowel
toepasbaar voor biologische, chemische en mechanische bestrijding. In de afgewogen onderbouwing
vandebeslissingomaldanniettoteenteeltmaatregel, met een effect op het onkruid, over te gaan,
moetwordenmeegenomen:
• de effecten van het alof niet bestrijden vanonkruiden in het staande gewas op de kosten en

effectiviteitvanbestrijdeninhetvolggewas;
• heteffectvande keuze inde dosering/intensiteit
vanbestrijdinggecombineerdmethettijdstipvan
uitvoeringopdebeheersingvanhetonkruid;
• heteffectdatdebeoordelingvanhetweer ende
weersverwachting op een beslissing tot bestrijdingheeft;
• het effect dat andere teeltmaatregelen dan bestrijding hebben opde noodzaak omtot eenbestrijdingovertegaan;
• het effect van grondsoort, waterhuishouding en
grondbewerking op de beheersing van het onkruid.

Conceptuele weergave model
Ineen pogingdeze factoren uiteindelijk tecombineren in een praktischtoepasbaar kengetal is eenbegingemaaktmetdeontwikkelingvaneentheoretisch
model.Uitgangspunt vanditmodelisdatelkeconditiediebijdraagtaandematevanslagenvaneenonkruidbestrijding in een maat is uitte drukken. Indien
deze maat (nog te bepalen) grenzen overschrijdt,
wordt het nemen van een beslissing tot bestrijding
aanbevolen.
Het model gaat er vanuit dat de 'concurrentiekracht
van een planf in een getal is uit te drukken. Deze
concurrentiekracht wordt gemodificeerd door verschillende invloeden. Of deze invloeden additief of
multiplicatief zijn, moet nog bestudeerd worden in
een eventueel vervolgproject. Het effect van deze
invloedenopdeconcurrentiekracht zou kunnenwordenuitgedruktineenreductiefactoren/of-functie.De
grootte van de reductiefactor of het verloop van de
functie is afhankelijk van toestand of intensiteit van
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debetrokkeninvloed.
Voorbeeld
Bodemvocht zal een duidelijke reductiefactor zijn bijde
bepaling vande concurrentiekracht. De grootte vanhet
effect zal echter duidelijk verschillen met het actuele
vochtgehalte vandegrond.

Opdezemanier ishetdanmogelijksemi-kwantitatief
eenoordeelover hetnutvaneenteeltmaatregelmet
een onkruidbestrijdingseffect uit te spreken, waarbij
een weging van de effecten van de in het geding
zijndefactorenmogelijkwordtvolgensdeformule:
CKPHCKPi*Product(Fi=1-k)
CKP,
ICKPj
Product
(F,=1-k)

concurrentiekrachtvoordeieplantesoort
initiële standaard concurrentiekracht
voordei8plantesoort
een product van de reductiefactor/functie-waarden die bepaalt hoe
de initiële concurrentiekracht beïnvloed
wordtdoordeaanwezigefactoren.

Denkbaarisdatonderverschillendeomstandigheden
toch eenzelfde 'concurrentiekracht1 wordt berekend
met als gevolg eenzelfde teeltmaatregel. Door de
semi-kwantitatieve benadering zijn echter de bijdragenvandeverschillendefactorentetraceren.

Naar realisatie
Er is een poging ondernomen om deskundigeneen
globaleindicatietelatengevenoverderelatietussen
een reductiefactor voor concurrentiekracht en deintensiteit van een effect. Het bleek nog niet mogelijk
ditsoortrelatiesenigszinskwantitatiefaantegeven.
Inhetkadervanditprojectzijndegegevensstructuur
endeprocessen inkaart gebrachtdie bijonkruidbestrijding en/of onkruidbeheersing een rol spelen in
aanvulling op en als verfijning van dit onderdeel in
hetInformatieModelOpenTeelten(SIVAK,1987).
Er isook onderzocht inhoeverre informatievoorbo-
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venstaand model te verkrijgen is met bestaande
(computer)concurrentiemodellen(M.J.KropffenH.H.
van Laar, 1993; R.Y.van der Weide, 1993), die de
concurrentietussengewassensimuleren.Deconcurrentiemodellen zijn aangepastommeerderejaren te
kunnen doorrekenen, terwijl er rekening wordt gehouden met de opkomst van gewas en onkruid in
relatietotdeweersomstandigheden.Inhetmodelzijn
deopkomstvanonkruidengewasafhankelijkvande
weersomstandigheden gemaakt. Daarmee kan voor
verschillende jaren het effect van een bestrijdingsstrategie getoondworden.Het effect dat eenbestrijding op onkruid en gewas heeft, kan binnen dedetaillering van het model per (gewas en/of onkruid)onderdeel worden aangegeven. De bestrijding
kan voor een onkruidsoort niet volledig zijn omdat
niet alle planten zijn gedood of omdat de planten of
een orgaan slechts gedeeltelijk door de bestrijding
gedoodzijn.Daarmeeishetmogelijkookdeeffecten
van bestrijdingen die niet volledig geslaagd zijn te
evalueren.Inhet modelzijn beperkte mogelijkheden
omandereteeltmaatregelenmeetenemenindebeoordeling. Het model kan nu het effect van plantaantal, planttijdstip, onkruidbestrijding en gewasbeschadiging beschrijven.Achteraf kan met het model
worden verklaard waarom uitstel of vervroeging van
bestrijding eenalternatief wasgeweest voor een uitgevoerde bestrijding. Daarmee is het effect van uitstelofvervroegingvaneenonkruidbestrijding inrelatie met de onkruidtoestand,timing en intensiteit van
bestrijdingtekwantificeren.
Uiteraard geldt dit alles binnen de randvoorwaarden
vandegeldigheidvanhet model.Hoewel het model
inzicht geeft in de effecten van de bestrijding is het
niet geschikt als direct hulpmiddel om een bestrijdingsnoodzaak te berekenen. Voor het beoordelen
vanbestrijdingsaltematievenzijnmethetmodelkwalitatieveevaluatiesmogelijk.

Tenslotte
Met dit project is een aanzet gemaakt tot een optie
waarmee de beslissing om over te gaan tot een
maatregelmeteffectopdeonkruidbeheersingduide-

lijker te kwantificeren valt en de gekozen maatregel
teverdedigen is.Geziendein-enexternepersonele
wisselingen tijdens de projectduur is er minder aandacht aan het project besteed dan wenselijk was.
Door de veranderde prioriteiten in het onderzoek is
dit project versneld afgesloten zonder tot meer dan
eeninteressanteaanzette zijngekomen.

Samenvatting
Eris eentheoretisch model geformuleerd omde effecten van teeltmaatregelen op de beheersing van
onkruidinhet bouwplanineenmodeltebenaderen.
Om de factoren die bij onkruidbeheersing een rol
spelen beter in kaart te brengen, is het onderdeel
onkruidbestrijding uit het Informatie Model Open
Teelten (IMOT) verder gedetailleerd. Gepoogd isde
relatiesdienodigzijn inhet geformuleerde modelte
kwantificeren, door middel van een inschatting en
met behulp van een model dat de concurrentie tussengewasenonkruidbeschrijft.
Door de veranderde onderzoeksprioriteiten is dit
project versneldafgeslotenzonder tot meerdaneen
interessanteaanzettezijngekomen.
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Summary
Atheoreticalmodel has been formulated to describe
theeffectofcrop husbandry on thecontrolofweeds
in therotation. To clarify the view on thefactors effecting thecontrol of weeds, thepart ofInformation
Model was detailed. Astartwas made toquantifythe
relations which arepartof the formulatedmodel. An
attemptwasmade to quantitatively describe these
relationsbyestimatingandbyamodeldescribingthe
concurrencebetweencrop andweed.
Because ofchangedprioritiesinresearch theproject
was closedprematurelywithapromisingsolution.
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De invloedvanhetweeropdetoepassingvangewasbeschermingsmiddelen
Theinfluenceofweatheronpesticides
Ing. E. Bouma,PAGVenprof.dr.ir.L Wartena,LUW

Inleiding
Doordat deteelt van akkerbouw- envollegrondsgroentegewassen zich afspeelt in de buitenlucht zijn beide
sectoren zeer afhankelijk van het weer. Niet alleen de
gewasopbrengst en -kwaliteit worden door het weer
bepaald, maar ookde ontwikkelingsmogelijkheden van
ziekten, plagen en onkruiden worden in hoge mate
door hetweer bepaald.Deeffectiviteit vandenatuurlijke afweermiddelen (onder andere de dikte van de
wasiaag) isweersafhankelijk.
Verder is de werking van de voor de behandeling van
ziekten, plagen en onkruiden te gebruiken middelen
sterk afhankelijk van een aantal weerparameters. Tot
deze weerparameters behoren onder andere de luchttemperatuur, de bladtemperatuur en de stralingsintensiteit. Daarbij komt, dat de reactie op de meteorologische grootheden en processen voor iedere werkzame
stof enformuleringspecifiekis.
Er is bijna geen gewasbeschermingsmiddel waarvan
de werking niet afhankelijk is van de weersomstandigheden. Het is duidelijk, dat het bij de weerparameters
gaatom dewaarde opdeplaatswaar het middel moet
werken. De temperatuur van het blad is bijvoorbeeld
vaak belangrijker dan die van de lucht op 150 cm
hoogte. Het isdus noodzakelijk om eniginzichtte hebben hoe de weerparameters nabij het gewas zich verhoudentotdieop'normale'meethoogtevan 150cm.

Enkelebelangrijkeweerparameters
Luchttemperatuur
In de ochtenduren wordt het doorgaans warmer. Dat
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komt omdat de zon straling uitzendt. Een gedeelte
daarvan bereikt het aardoppervlak, dat de straling absorbeert en dientengevolge warmer wordt. Het aardoppervlak verwarmt vervolgens de lucht. De lucht
wordtdusvanonderaf verwarmd. De luchttemperatuur
dicht bij de grond is dan ook hoger dan op enige
hoogte, 's Nachts verliest het aardoppervlak meer
warmte door uitstraling, dan het uit de atmosfeer ontvangt. Het proces is nu omgekeerd; de lucht wordt nu
van onderaf afgekoeld.Naarmate er minder bewolking
is, zijn deze processen intensiever en worden detemperatuurverschillen tussen de verschillende hoogten
groter. Als voorbeeld is het temperatuurverloop op 10
cm en op 150 cm hoogte boven een onbegroeide zavelgrondophetPAGVweergegeven (figuur 18).
Behalve datde verschillen goed gedemonstreerd worden, valtop datde extremewaarden op 10cm hoogte
voorlopenopdieop 150cm.
Luchtvochtigheid
Vocht in de lucht kan op verschillende manieren worden weergegeven. Eén ervan is de relatieve vochtigheid, waarmee wordt aangegeven hoeveel waterdamp
inde lucht zit, uitgedrukt inprocenten van de hoeveelheiddieer maximaal inkan.Omdat die maximale hoeveelheid sterk toeneemt met een stijgende temperatuur, verandert de relatieve vochtigheid bij temperatuurveranderingen zonder dat de hoeveelheid waterdampinde luchtverandert.
Dientengevolge is de relatieve vochtigheid op 10 cm
vaak anders dan op 150 cm. Als het gewas 's avonds
afkoelt tengevolge van stralingsverlies, neemt de relatievevochtigheidvande luchtdiedirect grenst aan het
blad toe. Zodra die op 100% is, zal bij verdere afkoeling condensatie optreden (dauw). De bladnatperiode
isdanbegonnen.
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Figuur18. Temperatuursverloopop 150cmbovendegrondenop 10cmbovendegrond,gedurende24uur,op5mei1992teLelystad.

Interactie tussende plantende
weerparameters

Specifieke plant-karakteristieken
Decuticula

De meeste gewasbeschermingsmiddelen moeten op
het bladhechtenofinhetblad binnendringen. In beide
gevallen speelt de bladhuid een belangrijke rol.Dat
geldt in het bijzonder voor de buitenste laag van die
huid,dewaslaag.
Bijdetoepassingsomstandighedenishetvan belangte
weten waterzichheeft afgespeeld ineen gewas voor
de behandeling. Het weer bepaalt namelijk een aantal
processen die de waslaag vormen en afbreken. De
structuur, de samenstelling en dikte vande waslaag
bepaalt dehechtings- enopnamemogelijkheidvan gewasbeschermingsmiddelen. Duurzaamheid, selectiviteit eneffectiviteit worden daardoorvoor een belangrijk
deelvastgelegd.

Bladeren zijn bedekt meteenopperhuid, de cuticula.
Deopname van stoffen viahet bladoppervlak naarhet
binnenste vande plant wordt door de cuticula sterk
belemmerd. Dedikte vandecuticula isin verhouding
metdewandvandemeestecellennamelijk erggroot.
Decuticulaisopgebouwd uittweegroepenvanstoffen:
ten eerste uitde polymerische cutines dieeen soort
raamwerk vormen. Verder uit was, dat is afgezet als
epicuticulair wasaanhetoppervlak en cuticulair was
ingebed inhetcutineraamwerk. Zoweldestructuurals
desamenstelling vandeze stoffen isplantspecifiek.De
dikte, samenstelling enstructuur variëren perplantensoort.
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Dewaslaag
De waslaag maakt deel uit van de cuticula en is een
niet levende, vetachtige bedekking van de bladeren.
De waslaag vormt onder andere een hindernis voor
gewasbeschermingsmiddelen bij het binnendringen in
de plant. Een deel van de selectiviteit, gewenst (bij
cultuurgewassen) ot ongewenst (bij onkruiden), heeft
metde hoeveelheid was te maken omdat ook de dikte
van de waslaag tussen de verschillende plantensoortenvarieert.
De waslaagdikte
De washoeveelheid kan aan de boven- en onderzijde
van het blad variëren. Zowel de meteorologische omstandighedentijdensdegroeialsdeouderdomvanhet
blad zijn van invloed op de hoeveelheid was per oppervlak, de massadichtheid. De verschillen in massadichtheidgeveneenindrukvandevariatie indikte.Het
licht, de relatieve vochtigheid en de hoeveelheid beschikbaar vocht bij de wortels en temperatuur beïnvloedendewasafzetting.
Destructuurvande was
De wassen aan het oppervlak vormen een amorfe of
kristallijne structuur. Bij de afzetting kan onderscheid
gemaaktworden inminofmeervlakkewaslaagstructuren en in zogenaamde kristalwasstructuren. Dewas is
vetachtig (lipofiel) enwaterafstotend (apolair).
Bij was met een kristalstructuur (bijvoorbeeld bij koolzaad en erwt) ontstaat vaak een luchtlaag tussen het
blad en de spuitvloeistof, hetgeen de bevochtiging en
de opname nog extrabemoeilijkt (de oppervlaktespanningistehoog).

Penetratie vande cuticula doorgewasbeschermingsmiddelen

Met betrekking tot de hechting en spreiding geldt als
ideaaleendunnefilmspuitvloeistof over hetblad.Voor
het verkrijgen van een dunne film over het hele bladoppervlak isdegroottevandespuitdruppelendepolariteit van het oplosmiddel van groot belang.Water, als
oplos- en transportmiddel, is erg polair (vetafsto-tend)
en zal op de apolaire waslaag van het blad als druppeltjes blijven liggen en vaak zelfs van het blad afrollen.
Fysisch-chemischeeigenschappen van het gewasbeschermingsmiddel(deformulering)
Apolaire (vetachtige) formuleringen kunnen direct indringen in de (vetachtige) cuticula's en epicuticulaire
wassen.
Depolaire stoffen diffunderen in de waslaag door poriën en kleine microkanaaltjes (ecto-desma) die te vinden zijn in de cuticula. Verder worden de polaire stoffen gediffundeerddoor hetcutine dat inde cuticulazit.
Ditkankrimpenenzwellenbijdroogteenvocht.
Meteorohgischeomstandigheden
Bijdediffusievanapolairestoffen isdetemperatuur de
belangrijkste parameter die bepaalt hoeveel er in de
cuticula opgenomen wordt. Tussen 15°C en 25°C
neemt de opname sterk toe. Hoe hoger de temperatuur is,hoesnellerdediffusiekanverlopen.
Bijde polaire (vetafstotende) verbindingen zijn de meteorologische omstandigheden van veel meer belang.
Inhetvoorgaande isbeschreven datdediffusievan de
polaire stoffen verloopt via het cutine en de kleine kanaaltjes (poriën) in de waslaag. De kleine poriën moetendanwelvolmetwater zitten.Dit isvrijwelalleen het
geval invroege ochtenduren of tijdens vochtigedagen.
Verderisdanookhetcutinegezwollen.Cutineheeft de
eigenschap dat het kan zwellen en krimpen onder invloed van vocht. Dit zorgt voor een andere ruimtelijke
structuurvandewasplaatjes.

Penetratie door de cuticula vindt plaats door diffusie.
De hoeveelheid hangt af van de mate van oppervlaktebevochtiging, de fysisch-chemische eigenschappen
van het gewasbeschermingsmiddel (de formulering),
het bladoppervlak en de meteorologische omstandigheden.

De interactietussende gewasbeschermingsmiddelen endeweerparameters

Demate vanoppervlaktebevochtiging

Bij de inventarisatie van de invloed van weerparame-
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ters op de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen bleek, dat twee belangrijke indelingen gemaakt
kunnenwordenvande invloedvanweerparameters op
de gewasbeschermingsmiddelen, te weten één naar
werkingswijze en toepassing en één naar formuleringsaard.

Deformuleringen
Formuleren is het zodanig combineren van werkzame
stoffen en hulpstoffen zoals oplosmiddelen, draagstoffen, emulgatoren, bevochtigings- en dispergeermiddelen, dat de werkzame stof goedverspreid kan worden
opeenvoordepraktijkwerkzamewijze.
De werking van de meeste formuleringen is weersafhankelijk.
Poedervormigeformuleringen
De belangrijkste poedervormige spuitmiddelen zijn de
in water oplosbare poeders (SP), de spuitpoeders
(WP) en de spuitkorrels (WG). De spuitpoeders wordensomsookwelmetDFafgekort.
Hetisvanbelangdatdezeformuleringen opeendroog
bladterecht komenwant anders isde hechtingopblad
of stengel zeer slecht. Deze formuleringen zijn polaire
verbindingen. Het is van belang, vooral bij deze formuleringsvorm dat het na het toepassen enkele uren
droog blijft en de verdampingsintensiteit niette laag is,
omdat deze formuleringen op het blad moeten hechten. De hechting van deze formuleringen wordt bevorderddoor hechters en/of uitvloeierstoete voegen dan
wel in de formulering op te nemen. Deze 'additieven'
zorgen namelijk voor een betere bedekking van het
blad en soms voor een verlaging van de viscositeit.
Daardoor is een betere penetratie via poriën en microkanaaltjes mogelijk. Dehechter isechter nooitzosterk
daterbijregennietsmeer afspoelt.
Vloeibareformuleringen
De bekendste vloeibare formuleringen zijn de emulgeerbare concentraten (EC), de emulsies (EW), de
waterige oplossingen (SL) en de suspensieconcentraten (SC, de suspensieconcentraten worden ook wel
flowablesgenoemd).
De emulgeerbare concentraten zijn formuleringen

waarbij de werkzame stof is opgelost in olieachtige
producten. Door toevoeging van emulgatoren kunnen
dezestoffenmetwaterwordenvermengd.
De toepassing van een emulgeerbaar concentraat is
relatief weersonafhankelijk. Doordat de werkzame stof
is opgelost in een olieachtige oplosser, is de formulering niet zo afhankelijk van de omstandigheden na het
toepassen.Het is een apolaire verbinding.De olieachtige oplosser zorgt voor een snelle indringing in de
waslaagvan hetblad. Dezemiddelen zijndus snelregenvast.Nadeelisweldatdeplantwat vorstgevoeliger
wordtdoor dezeformulering en er meer kans is op fytotoxiciteit.
Bijde andere vloeibare formuleringen geldt evenals bij
de poedervormige formuleringen, dat de middelen op
eendroog bladtoegepast moeten worden enhet in de
periode kort natoepassing droog moet blijven;ze reageren als polaire stoffen. Voorts moeten de omstandigheden voor verdamping dusdanig zijn, dat het blad
snelopkandrogen.
Een samenvattend overzicht van de interactie tussen
de belangrijkste formuleringssoorten en de daarbij behorende weersomstandigheden is weergegeven in figuur 19.

Indelingnaarwerkwijze
Een andere indeling van de invloed van weerparameters op de gewasbeschermingsmiddelen is die naar
werkingswijze van de middelen. Bij de gewasbeschermingsmiddelen kunnen we drie hoofdgroepen van
middelen onderscheiden: de fungiciden,de herbiciden
endeinsecticiden.
Defungiciden
Bij de fungiciden kunnen we op basis van de werking
een duidelijke scheiding maken tussen contactfungiciden,systemischefungiciden enfungiciden die van beideietshebben.
Contactfungiciden
Bijde contactfungiciden is het daarom van belang dat
het toegepaste middel op een droog blad wordt gespoten. Verder is het meest ideale weerbeeld na toe-
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Figuur19. Globaaloverzichtvandebelangrijksteformuleringssoortenendedaarbijhorendeweersomstandigheden.

passing van dit soortfungicidendroog enzonnig weer,
zodat het middel snel op het blad kan drogen en
hechten.Regen natoepassing bekortde werkingsduur,
eenvoudig omdat een gedeelte van de actieve stof afspoelt.

formuleerd zijn in een EC worden sneller opgenomen
dan fungiciden die op een andere wijze zijn geformuleerd.
De snelheid waarmee de systemische fungiciden wordenopgenomen,istemperatuurafhankelijk.

Systemischefungiciden
De systemische fungiciden hebben een totaal andere
wijze van werken. Deze middelen worden door het
blad opgenomen en inwendig verder getransporteerd,
vaak alleen naar de bladuiteinden. Een (kiemende)
schimmel wordt dus gedood zodra de schimmel, op
welke wijze dan ook, voedingsstoffen van de plant begintteonttrekken.

Neerslag na toepassing is dus voor de systemische
fungiciden die als emulgeerbare concentraten zijn geformuleerd minder erg als voor de systemische fungiciden die op andere wijze zijn geformuleerd omdat de
emulgeerbare concentraten-verbindingen sneller worden opgenomen. Wat echter nog wel een probleem
kan zijn bij deze verbindingen is hun waterafstotend
gedrag. Om als systemisch fungicide te kunnen werken, moeten ze opgenomen worden in de sapstroom
vandebladeren.

Het fungicide wordt door de plant opgenomen. De
snelheid waarmee dat gebeurt, is afhankelijk van de
formulering en van de chemische eigenschappen van
de fungicidegroep. De systemische fungiciden die ge-
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Ideale omstandigheden voor de toepassing zijn een
gewas dat nog net nietdroog is vande dauw, gevolgd

door een droge dagmetgroeizaam weer met temperaturentussen 15°C en22°Cen een relatievevochtigheid>80%.Fellezonnestraling isongewenst.
Deherbiciden
Bijde herbicidenishetbelangrijk eenscheidingtemaken inde weersomstandigheden dievanbelangzijnbij
de toepassing endie, welke vanbelang zijn voorde
werking. Eerst worden de weersomstandigheden behandeld die van belang zijn voor de toepassing. De
herbiciden zijn qua toepassing in te delen in twee
groepen, de bodemherbiciden en de contactherbiciden.
Bodemherbiciden
De meeste bodemherbiciden hebben eenkorte periodevan droog weer nodignahettoepassen,hoewelze
op een vochtige grond toegepast moeten worden.Dat
is nodig om hetmiddel tijdtegevenominhet bodemvocht opte lossen en zich door diffusie ookin horizontale richtingen te verspreiden. Daarna is er neerslagnodigom hetmiddelindegrondtelatendringen.
Contactherbiciden
Bijdecontactherbiciden isdeaard vandeformulering
van belang. Deeigenschappen zijn eigenlijk hetzelfde
als bijdefungiciden. Deemulgeerbare concentratenformuleringen zijn niet erg weersgevoelig bij toepassing, omdat zezich snel binden aandewaslaag.De
meeste contactherbiciden moeten echter inhetzichin
decuticula bevindendewateroplossen.Hetzijn polaire
stoffen en daar is tijd voor nodig. Zolang dat proces
nietisafgerond,kanhetmiddelgemakkelijkafregenen.
Deinsecticiden
De insecticiden spoelen gemakkelijk afdoor deregen.
Als er binnen éénuurnatoepassing twee totvijfmm
regen valt, spoelt erongeveer 50%vandewerkzame
stof af. Hoelanger hetdroogblijft,destebeter kunnen
de insecticiden hunwerk doen. Desynthetische pyrethroïden zijn geformuleerd alseen emulgeerbaar concentraat enzijndaardoor sneller regenvast. Tussende
verschillende formuleringen vandefabrikanten kunnen
verschillen zitten in regenvastheid, veroorzaakt door
anderehechtersenbevochtigers.
Tussen de verschillende groepen insecticiden zitten

wel verschillen in de temperatuursgevoeligheid en
daardoor ineffectiviteit.

Conclusies
Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn
deweerparametersvanbelangvoordetoepassing, de
indringing inhetblad endesnelheid vanwerkennadien.Erbestaanverschillentussende weerparameters
op standaardhoogte eninhetgewas, waar degewasbeschermingsmiddelen hunwerk moeten doen. Deze
verschillen kunnen groot zijn, eentemperatuurverschil
van 10°C tussen standaard-meethoogte van 150cm
endetemperatuur inhetgewasisgeenuitzondering.
Bijdetoepassing enindringing zijn de eigenschappen
van decuticula vanbelang. Dedikte vandewaslaag
(het bovenste gedeelte van de cuticula) wordt beïnvloed door deweerparameters, voornamelijk door de
straling, hetvochtgehalte van degrond bijdewortels,
detemperatuur (inrelatietotdestraling) enhetvocht.
De dikte vande waslaag is vrij belangrijk, omdat de
systemische middelen en veel contactmiddelen door
de waslaag heen moeten diffunderen omhun werking
tekunnenuitoefenen.
De waslaag iswaterafstotend (apolair); ditiseenprobleem bijde opname. De opname van waterachtige
(polaire) stoffen geschiedt onder andere via diffusie
door kleine poriënen microkanaaltjes dietevinden zijn
in de cuticula. Verder diffunderen de polaire stoffen
door hetcutinedatinde cuticulazit. Ditkanalleenonder droge omstandigheden met een hoge relatieve
vochtigheid. De opname van polaire verbindingen in
het blad isdusergweersafhankelijk. Demeeste middelenzijngeformuleerdalspolairestoffen.
De opname vanapolaire verbindingen isveel minder
weersafhankelijk, omdat deze snelindewaslaag dringen.
Literatuur
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Summary
The weatherhas a major effecton the efficacyof the
crop protection agents used.The weatherparameters
in the crop, in other words the place where the crop
protectionagentsmustdotherework, maydeviateina
number of respects from the values at the standard
measuringheightof 150cm.
Theleaves are covered withwitha cuticle,whichconsist of cutinand different typesof wax.Most crop protectionagents have toadhere toorpenetrate this wax
layer which is water-repellent. The thickness of the
waxy layer is of a dynamic nature. Light,temperature
vapourpressure deficitand the availabilityof moisture
for the roots are factors whichinfluence thethickness
ofthiswaxylayer.
The nature of the formulatbn plays a major role with
respecttoabsorbtionofthecropprotectionagents.
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Theformulationscan be divided into apolar and polar
formulations.All powders and virtuallyall liquidformulations arepolar. Itis only the Emulsifiable Concentrateswhichareapolar.
The absorbtion of polar substances takes place
through small pores in the waxy layer and the cutin
structure in the cuticle.It is a process of diffusion and
canonly takeplace undersufficientlymoistconditions.
The absorbtiuon of polar substances is consequetly
depenton theweather, ahigh levelofrelativehumidity
and not too low temperaturesare necessary for succesful absorbtion.After application,a dry period of an
average of two to six hours is needed,since the processofdiffusionrequiressometime.
Absorbtion of apolar substances takes place through
dissolutionin thewaxylayer. Thedegree ofdissolutbn
depends on the temperature. The apolar substances
arerainfastveryquick, onaveragewithintwohours.

Vergelijkingtussendehoofdgrondbewerkingen ploegen,
ploegenmetwoelerenspittentenaanzienvangewasopbrengstenenbodemkenmerken
Acomparisonbetweenthemainmethodsoftillage:ploughing, ploughing witha
subsoileranddiggingwithrespecttocropyieldsandsoilcharacteristics
Ing.M.Tramper,ROCRusthoeve,ingJ.G.N. Wanderening. J.Alblas,PAGV

Inleiding

ploegen met een woeler tegen versmering (B) en
spitten(C).

Als gevolg van verbeteringen aan de krukasspitmachine nam in dejaren tachtig de belangstelling voor
het spitten, als alternatief voor ploegen, toe. Beide
methodenhebbenvoor- ennadelen.Despitmachine
heeft als voordeel het bovenover rijden;een nadeel
kanzijndelosseliggingvandegrondinhetvoorjaar.
Ploegen heeft als voordeel het goed onderwerken
van gewasresten of groenbemestingsgewassen,
maar als nadeel dat er onder natte omstandigheden
sneller wielslipoptreedt,waarmee deondergrond(in
de voor) wordt versmeerd. Met eenwoelpoot achter
het trekken/viel wordt het gevolg van versmeren
(=verdichting) gebroken. De woelpoot vraagt echter
trekkracht waardoor slip (versmeren) zou kunnen
toenemen.Gedurendedejaren1986totenmet1994
isopROCRusthoeveteColijnsplaateenproefuitgevoerd waarin de invloed is nagegaan van ploegen,
ploegenmetwoelerenspittenop:
- eenbestaandeverdichtingonderdebouwvoor;
- het opnieuw ontstaan van een verdichting onder
debouwvoor;
- debodemstructuur;
- degewasreactie.

Omheteffectvanspittenenploegenopeen verdichting onder de bouwvoor na te gaan, werd de proef
gedeeltelijkgewoeld.Ditwerduitgevoerdop 19september 1985. Daarbij werd het proefveld overdwars
geploegd met eentweeschaar, waarbij op vier stroken werd gewoeld met een 20 cm brede woelplaat
perploegschaar. Erwerd25cmdiepgeploegden37
cmdiepgewoeldonderdrogeomstandigheden.
Het jaarlijkse ploegen en spitten werd overlangs in
tweevoud uitgevoerd. De ploeg- en spitdiepte bedroeg25cm.Erwerdgeploegd met eendrieschaar.
Op het object ploegen met woeler werd achter het
trekkerwiel gewoeld tot een diepte van 36 cm met
een22cmbredeplaat.

Materiaalen methoden
In een meerjarige proef op lichte zavelgrond (17%
afslibbaredelen)werdendrie grondbewerkingswijzen
aangelegdopeenmeereneenminderverdichteondergrond. De hoofdobjecten waren ploegen (A),

Devruchtopvolging gedurende de proefjaren is vermeldinhetschema.

Resultaten
Indringingsweerstand
Indejaren 1986,1990,1991,1992 en 1994werdde
indringingsweerstand onder de bouwvoor gemeten.
In1986konalleenwordengemetenophetgewoelde
object(in 1985)enhetonbehandeldeobject. Heteffect van hetwoelen in 1985was duidelijk meetbaar.
Vanaf 28cm-maaiveldhadhet gewoelde object een
lagere indringingsweerstand dan het onbehandelde
object. Beperking van de beworteling (indringings-

253

Schema
1985vlas
1986suikerbieten
1987wintertarwe
1988consumptie-aardappelen
1989wintertarwe

weerstand>1,5 MPa) begon bij het onbehandelde
objectop32cm-maaiveld,bijhetgewoeldeobjectop
42 cm-maaiveld. Bij geen van beide objecten ontstond een zodanig hoge indringingsweerstand dat
beworteling onmogelijk zou zijn (indringingsweerstand>3,0 MPa). In de jaren 1990 tot en met 1992
had het object spitten een hogere indringingsweerstand dan de beide geploegde objecten. Bij hetobject ploegen isduidelijk de ploegzoolterugtevinden
op ongeveer 25 cm-maaiveld, de indringingsweerstand looptdanvrijplotselingsterkop.Bijhetobject
spitten is de indringingsweerstand al op geringere
diepte opgelopen (meer geleidelijk), rond 30 cmmaaiveldhebbendeobjectenploegen enspittenongeveer gelijke indringingsweerstanden. Het object
ploegen met woeler heeft een lagere indringingsweerstanddandebeideandereobjecten;bijploegen
en spitten op 30 cm-maaiveld bereikte de indringingsweerstand eenzelfde waarde als bij ploegen
metwoelerop40cm-maaiveld.Indemetingenvanaf
1990kondengeeneffectenmeerwordenvastgesteld
vanhetwoelenin 1985.In1994kondengeenduidelijke verschillen tussen de objecten worden vastgesteld.

Vochtgehaltevande grond
In alle jaren is kort voor de zaai-/pootbed-bereiding
hetvochtgehalte indebodemlagen0-5 en 5-10cmmaaiveld bepaald. Invrijwelallejarenwas het laagste vochtgehalte in de laag 0-5 cm-maaiveld te vindenbijploegenmetwoeler (object B). Spitten(object
C) had, met uitzondering van de eerste drie onderzoeksjaren, het hoogste vochtgehalte in de bovenlaag (in 1987en 1989is hetvochtgehalte in hetnajaar bepaald, voorafgaande aan het gewas wintertarwe). Ook in de laag 5-10 cm-maaiveld was bij
ploegen met woeler in vrijwel alle onderzoekbaren
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1990vlas
1991 zomergerst
1992suikerbieten
1993zomergerst
1994consumptie-aardappelen.

het laagste vochtgehalte aanwezig; de verschillen
met ploegen (object A) waren echter klein. Spitten
had in vrijwel alle onderzoeksjaren het hoogste
vochtgehalteindelaag5-10cm-maaiveld.
Inenkeleonderzoeksjaren isookde invloedvanhet
woelen in 1985 op het vochtgehalte kort voor zaai/pootbedbereiding nagegaan. Ten opzichte van het
onbehandelde object was er vrijwel geen verschil in
vochtgehalte te constateren. Als maat voor het
vochtgehalte is het watergetal gebruikt. Het watergetal wordt berekend uit de hoeveelheid vocht gedeeld door de hoeveelheid droge grond. De watergetallenzijnweergegevenintabel154.
De hogere vochtgehalten van het gespitte object
kunnen betekenen dat degrond in het voorjaar wat
later geschikt is omte beginnen met zaai-/pootklaar
makendandegeploegdeobjecten.

Verslemping
Gedurendedeonderzoeksjaren isdeverslemping in
de wintermaanden beoordeeld. In de eerste onderzoeksjaren (totenmet 1990)washet gespitte object
meerverslemptdandegeploegdeobjecten.Na1990
waren er geen verschillen meer te constateren. Er
waren geen verschillen tussen het object woelen in
1985enonbehandeld.Deverslemping isweergegevenintabel155.
Eenmogelijkeverklaringvoorhetminderverslempen
indeloopderjarenkanzijndat hethumusgehalteis
toegenomenvan1,5 in1985tot1,8 in1993.

Bodemstructuur
Deeffecten op de bodemstructuur zijn onvoldoende
uit het onderzoek naar voren gekomen. Bodemon-

Tabel154. Watergetallen (=gramvochtpergramdrogegrond)vandegrondkortvoorzaai-/pootbedbereiding indelagen0-5 en5-10 cmmaaiveldgedurende deonderzoekbaren.
jaar
1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

gemiddeld

A0-5cm

0,187

0,146

0,221

0,153

0,218

0,181

0,220

0,156

0,185

B 0-5 cm

0,178

0,140

0,223

0,153

0,213

0,179

0,219

0,157

0,183

C 0-5 cm

0,181

0,145

0,210

0,169

0,223

0,190

0,234

0,162

0,189

A5-10 cm

0,206

0,220

0,216

0,201

0,213

0,205

0,223

0,185

0,209

B5-10 cm

0,202

0,219

0,212

0,201

0,211

0,206

0,221

0,183

0,207

C5-10 cm

0,211

0,227

0,202

0,223

0,215

0,211

0,237

0,193

0,215

Tabel155.

Verslempinggedurende hetwinterseizoen,weergegevendoormiddel

van schaal 1-10; 1=zwaar

verstompt, 10=nietverstompt.

jaar
1988
ploegen(A)

3,0

ploegen+woelen(B)

3,1
2,0

spitten(C)

989

1990

1991

1992

1993

1994

3,7
3,7

3,0
3,3
2,8

4,2
4,3
4,3

6,0
6,0
6,0

6,0
6,0
6,0

6,5
6,3
6,3

3,1

derzoekisuitsluitendbijhetbeginvanhetonderzoek
doordiverseinstitutenuitgevoerd,maardegegevens
vanditonderzoekzijnnooitverwerkt.

1993; een effect van een woelbewerking in 1985 is
dan ook niet waarschijnlijk. Er werden geensignificante verschillen gevonden tussen de verschillende
methodenvanhoofdgrondbewerking.

Gewaseffecten
Vanaf 1987zijngewaseffecten gemeten.Deeffecten
op de opbrengst worden per gewas weergegeven.
Deresultatenzijnvermeldintabel 156alsgemiddelde van de geteeldejaren.Met uitzondering van suikerbieten tendeerde woelen, uitgevoerd in 1985 tot
wat hogere, maar niet significant, opbrengsten.
Daarom zijn in tabel 156 de gemiddelden vermeld
vandewel- enniet-gewoeldeobjecten.
Wintertarwe
De opbrengst van wintertarwe werd niet significant
beïnvloed door de verschillende methoden van
hoofdgrondbewerking. Ook het woelen in 1985 had
geensignificanteinvloed.
Zomergerst
Er lijkt eengering positief effect te zijn vanhetwoelen in 1985. Deverschillen zijn echter klein.Zomergerst werd op het proefperceel geteeld in 1991 en

Aardappelen
In 1988 waren er significante verschillen tussen de
objecten. Spitten gaf een hogere opbrengst dan
ploegen. De sortering was bij spitten ook grover.
Ploegen met woeler gaf een hogere opbrengst dan
ploegenalleen,maar een lagereopbrengstdanspitten. Hetgroeiseizoenin 1988werdgekenmerktdoor
eenzeer droge periode tot begin juli. In die periode
heefthetwortelstelselvandeaardappelenzichbeter
kunnenontwikkelenophetgespitteobjectdanopde
geploegdeobjecten.In1994kondengeenverschillen
tussen de objecten worden aangetoond, terwijl ook
1994 een warme en droge zomer had; de droogte
kwamechter pas later in hetseizoen (nadewortelgroei).Gemiddeldoverbeidejarenzijndeverschillen
nietsignificant.
Suikerbieten
Aanhetgewassuikerbietenisuitsluitendin1992een
opbrengstbepaling gedaan.Ploegen metwoeler leek
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Tabel156. Effectenvangrondbewerkingoprelatieveopbrengstgewassen(objectploegen,datin1985nietwerdgewoeld,isop100%
gesteld).

ploegen+woelen

spitten
101,5

100,6

100,4
102,3
101,9

95,8

97,3

86,7

102,4
94,3

109,0
122,7

86,2
100,0

object
wintertarwe

100,9

zomergerst

101,3

101,2
107,4

suikerbieten
- suikeropbrengst
vezelvlas
- lintopbrengst
- zaadopbrengst

een wat hogere suikeropbrengst te hebben dan de
beide andere objecten, de verschillen waren echter
niet significant. De interne kwaliteit van de suikerbietenvertoonden geenverschillen tussen deobjecten.
Vlas
Aan vlas werd in 1990 een opbrengstbepaling gedaan.Hierbijbleekdelintopbrengst ploegenenploegen met woeler hoger dan de lintopbrengst bij spitten. Ploegen met woeler gaf een hogere zaadopbrengstdandebeideandereobjecten.
Gemiddeldoverdegewassenzijn er geenduidelijke
verschillen in opbrengst tussen de diverse hoofdgrondbewerkingen.Desterkereactievandeaardappelen hangt samen metdeweersomstandigheden in
hetproefjaar (droogte).Deopbrengstvanvlas,zowel
zaad als lint, lijkt wel te worden beïnvloed door de
methode van hoofdgrondbewerking. Het beste resultaatwerdverkregen metploegen alshoofdgrondbewerking, vooral als tegelijkertijd werd gewoeld.
Hierbij dient er wel rekening meete wordengehoudendatderesultatenslechtséénproefjaarbetreffen.

Bespreking vande resultaten en
conclusies
In 1985 is de toen bestaande verdichting onder de
bouwvoor (ploegzool) gedeeltelijk opgeheven door
middel van woelen. Met name kort na deze bewer-
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kingwasheteffectvan hetwoelenduidelijkmeetbaar
aan een lagere indringingsweerstand. In de gewasopbrengsten kwam geen duidelijk voordeel voor het
gewoelde gedeelte naar voren, hoewel deopbrengstenindemeestejarenietshogerwaren.Bovendien
is het twijfelachtig of een hogere opbrengst vijf tot
zevenjaren nahetwoelen nogaan deze bewerking
mag worden toegeschreven. In alle jaren is de indringingsweerstand zowel op het gewoelde deel als
ophetnietgewoeldedeel(op bouwvoordiepte) nooit
zodanig hoog geweest dat de wortelgroei sterk beperktwerd. Eenduidelijk voordeelkanaanhetwoelen(van1985)danooknietwordentoegeschreven.
De verschillende methoden van hoofdgrondbewerkinggevengeenaanleidingtothetopnieuwontstaan
van een verdichting onder de bouwvoor. Weliswaar
geeft ploegen metwoeler eengeringere indringingsweerstand dan alleen ploegen of spitten maar ook
hier geldtdatde indringingsweerstand nooit zodanig
hoog is geweest dat op bouwvoordiepte sterke beperking van de wortelgroei optrad. In droge jaren
wanneer een gewas wordt geteeld met een zwak
wortelstelsel zal ploegen met woeler een voordeel
biedendoor eengunstige ontwikkeling van het wortelstelseltenopzichtevanploegenenspitten.
Deopbrengstenvandegewassenwordennauwelijks
beïnvloed door de verschillende methoden van
hoofdgrondbewerking. Alleen in 1988 werd een duidelijk verschil waargenomen in de opbrengst en de
sortering van consumptie-aardappelen. Spitten gaf
toen de hoogste opbrengst en de grofste sortering.

Hetjaar 1988werdgekenmerktdoor eenzeerdroge
periodetotbeginjuli.Heteffectwerdin1994,toener
ook aardappelen werden geteeld, niet teruggevonden. Ook in 1994 was het droog en zeer warm;de
droogte was echter minder extreem dan in 1988en
begonook later inhetseizoen.Voor het gewasvlas
was ploegen met woeler beter wat betreft zaad-en
lintopbrengst dan de beide andere objecten.Vlas is
een structuurgevoelig gewas; de lagere indringingsweerstandbijhetobjectploegenmetwoeler hadeen
gunstigeinvloedopdebewortelingsmogelijkheden.
Gemiddeld over de jaren hebben de verschillende
methoden van hoofdgrondbewerking weinig of geen
invloedgehadopdegewasopbrengst.

ontstond nooit een zodanig hoge indringingsweerstanddatdebewortelingsterkwerdgeremd.
Ueratuur
Wander,J.G.N.Vergelijkingeffectploegenenspitten.Resultaten
vanhetlandbouwkundigonderzoek inZuidwest-Nederland 1987,
p. 60-62 (1988), 1988, p. 69-71 (1989), 1989, p. 80-81 (1990),
1991,p.52-54(1992).

Tramper,M.Vergelijkingeffectploegenenspitten.Resultatenvan
het landbouwkundig onderzoek in Zuidwest-Nederland 1992,
p.31-33(1993),1993,p.105-106(1994),1994,p.13-15(1995).

Summary

Samenvatting
Gedurendedejaren 1987totenmet1994isopROC
Rusthoeve te Colijnsplaat de invloed van dehoofdgrondbewerkingen ploegen, ploegen met woeler en
spitten op de gewasopbrengsten en bodemkenmerken nagegaan. Gebleken is dat het effect van de
hoofdgrondbewerkingen beperktwasengeensignificante invloed had op de gewasopbrengsten. Alleen
inextremesituaties (grote droogte) of bijzeer structuurgevoelige gewassen (vlas) kondenverschillen in
opbrengst wordenvastgesteld. Eeneenmaligewoeibewerking in 1985omeenverdichtingopbouwvoordiepte op te heffen, leverde geen duidelijk voordeel
op. De indringingsweerstand direct onder de bouwvoor was het laagst bij de hoofdgrondbewerking
ploegenmetwoeler, maarookbijploegenenspitten

During theperiod1987to 1994, research wascarried
outatRusthoeve Regional Research Station atColijnsplaat intotheeffectof tillage: ploughing, ploughingwith asubsoileranddiggingoncropyields and
soilcharacteristics. Itwas shown that the effectof the
mainmethodsoftillage was limitedand had nosignificanteffectoncropyields.Variations inyield were
onlyobservedin extreme situations (severe drought)
or in the caseof crops verysensitive to structure
(flax).
A singletreatment witha subsoiler in 1985 dueto
compaction attopsoildepth, producednoclearbenefit.The penetration resistance immediately below
thetopsoilwaslowestwhen ploughing withasubsoiler, but even whenploughing and digging there
was neversuch high penetration resistance as to
greatlyhinderrooting.

257

Nogverkrijgbare PAGV-uitgaven1
Verslagen
223. Bedrijfssystemen-onderzoek Meterik;evaluatie 1991-1993.Ing.B.M.A. Kroonen-Backbier,
M.H.J.P.vander Burgt ening.M.vander Ham,november 1996
ƒ 20,222. Cichorei.Verslagvanvierjaarteeltonderzoek.Ir.C E . Westerdijk, oktober 1996
ƒ 15,221. Natmaken,drogenenhelenvanpeenenwitlofwortels. Ing.J.A. Schonevelden
ing. HP. Versluis,oktober 1996
220. Toepassingvan hetstikstofbijmestsysteeminzaaiuien.Ir.C.L.M,deVisser,
oktober 1996
219. Teeltonderzoek wortelgewaskruiden Angelica,levisticumenvaleriaan 1987-1993.
Ing. H.J.vander Mheen,oktober 1996

ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

218. Teeltonderzoek Digitalislanata 1987-1994. Ing.H.J.vander Mheen,oktober 1996

ƒ 15,-

217. Effecten van maïs-grasvruchtwisseling. Ir.W.van Dijk,oktober 1996
216. Stikstofbemesting ennutriëntenopname vanbroccoli.Dr.ir.A.P.Everaarts,C.P.deMoei
endr.ir.P.deWilligen,oktober 1996
215. Invloedvan N-rijenbemestingopdrogestofproductie enN-benuttingbijsnijmaïs.

ƒ 15,ƒ 15,-

Ir.W.van Dijk,juli 1996
ƒ 15,214. Effectvan rijenafstand,plantdichtheid enstikstofbemesting opdeopbrengst, kwaliteit en
gevoeligheid voor Botrytiscinereabijstamslaboon (Phaseolus vulgaris).Ing.J.J.Neuvel,
ing. H.P.Versluis enir.K.J.Osinga,september 1996
ƒ 15,213. BEA,LP-modelenOrspel;eenbeschrijving envergelijking vanhulpmiddelen inhet
bedrijfseconomische onderzoek. Ir.J.Smid,drs.A.T.Krikkeen ir.H.B. Schoorlemmer,
maart 1996
ƒ 15,212. Effectenvanbodembedekking opdeopbrengstenkwaliteitvangroentegewassen.
J.T.K.Pollen ing.C.G.M.Geven,september 1996
ƒ 15,211. Optimalisatie vanerosieremmendeteeltsystemenvanmaïsensuikerbieten oplössgrond.
Ing. P.M.T.M.Geelen,drs.F.J.P.M.Kwaad,drs.E.J.vanMulligen,drs.A.G.Wansink,
drs.M.vanderZijpenir.W.vanden Berg,mei 1996
ƒ 15,210. Optimalizeringvandebiologisch-dynamische enecologische pootgoedteelt;
eindrapport over deonderzoeksjaren 1992totenmet 1995.Ir.M.Hospers,
februari 1996
ƒ 15,209. Bedrijfssystemen-onderzoek vollegrondsgroente/bloembollen,proeftuin Zwaagdijk;
evaluatie 1991-1993. Ing. M.H.Zwart-Roodzant, F.C.G.Kreuk ening.M.vanderHam,
februari 1996
ƒ 20,208. Perspectieven voor korrelmaïs als zetmeelbronvoor het noordelijke veenkoloniale-/
enzandgebied. Ir.W.van Dijk, dr.A.C.vanSwaaij,ing.K.H.Wijnholds en
ing.G.Veninga,januari 1996
ƒ 15,207. Waarnemingsmethoden voor bepalingvanverschilleninonvolledige resistentie
bijvollegrondsgroenterassen. Ir.J.Hoek, ing.I.P.M.Commandeur, ir.W. Sukkel
ening.H.J. Hylkema,november 1995
ƒ 15,206. Vruchtwisselingsproef AGM 600proefboerderij A.G.Mulderhoeve Emmercompas1

EenvolledigoverzichtvandePAGV-uitgavenwordtuopaanvraaggraagtoegezonden.

cuum 1981-1989. Ing. K.H.Wijnholds en ir.W.vandenBerg,november 1995
ƒ 20,205. Aanbodenopnamevanstikstof bijhogeproduktieniveausvanwintertarwe op
klei- enzavelgrond. Dr.ir.A. Darwinkel,oktober 1995
ƒ 15,204. Bedrijfssystemen-onderzoek Borgerswold 1986-1990.Ir.Y.Hofmeester, ing.A. Bos
ir. F.G.Wijnands,drs.A.T.Krikke endrs.ing.B.J.M. Meijer,augustus 1995
ƒ 25,203. Resultatenvanonderzoek naar geïntegreerde bestrijdingvanonkruiden inzaaiuien.
Ir.C.L.M.deVisserening.L.Hoekstra,juli 1995
ƒ 15,202. Stikstofbemesting en nutriëntenopname vanwitte kool.
Dr.ir.A.P.Everaarts,augustus 1995
ƒ 15,201. Effecten vanwintergewassen opverliezenenbenuttingvanstikstof bijdeteelt van
snijmaïs. Ir.W.van Dijk, ir.J.J.Schröder, L.tenHolteen ing.W.J.H,de Groot,
augustus 1995
ƒ 15,200. Interactietussen rassenen proefplaatsen bijwitlof.
Ing.A.R. Biesheuvelenir.G.van Kruistum,juni 1995
ƒ 15,199. Ontwikkelingvaneengewasgroeimodel voorpeenopbasisvanSUCROS87.
Ir.C.L.M,deVisser, ing.J.A. Schoneveld ening.M.H.Zwart-Roodzant,juni 1995
ƒ 20,198. Stikstofbemesting en nutriëntenopname vanbloemkool.Dr.ir.A.P.Everaarts en
C.P.de Moei, maart 1995
ƒ 15,197. Toedieningdierlijke mest op loss, dal-enlichtezavelgrond.
Ing.S.Postma,maart 1995
ƒ 20,196. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw; beknopt overzicht technische en
economische resultaten.Ir.F.G.Wijnands, ing.P.vanAsperen,ing.G.J.M,vanDongen,
ing.S.R.M.Janssens,ir.J.J.Schröder ening.K.B.vanBon,maart 1995
ƒ 20,195. Inventarisatie naardemogelijkheden vaneenwaarschuwingssysteem voor
Phytophthorainfestansinaardappelen.Dr.ir.H.T.A.M.Schepers,ing.E.Bouma,
ir.C. Bus en ir.W.A. Dekkers, maart 1995
ƒ 15,194. Beheersing van lage-temperatuurbederf bi>witlof.Ir.G.vanKruistum,ing.A.R.Biesheuvel,ir.R.C.F.M.vandenBroek,ing.P.M.T.M.Geelenening.J.G.M.Jeurissen,
maart 1995
ƒ 15,193. Hetforcerenvanasperges ineen geconditioneerde ruimte.J.T.K. Poll,ir.W.vanden
Bergen ir.C.F.G.Kramer, maart 1995
ƒ 15,192. Optimalisering vandeN-voedingvanzetmeelaardappelen.Ir.C D .vanLoon,
ing.K.H.Wijnholdsenir.A.H.M.C.Baltissen,maart 1995
ƒ 15,191. Deinvloedvanplantveredeling,zaaitijdstip enkoude-tolerantieopde stikstofbenuttingdoor maïstijdensdejeugdgroei.Ing.D.A. vander Schans,ir.W.van Dijk
endr.ir.O. Dolstra,juni 1995
ƒ 15,190. Teeltvancrambe. Ing. N.van Dijk enir.G.E.L. Borm,april 1995
ƒ 15,189. Maatregelentegenverbruiningsziekte tervergrotingvandeopbrengstzekerheid van
karwij. Resultatenvanonderzoek 1990-1994. Ir.A. Evenhuis ening.B.Verdam,
maart 1995
ƒ 25,188. Stikstofbemesting,zaaidichtheid engroeiregulatie bijhaver. Dr.ir.A.Darwinkel,
A.H.J. Rops ening.K.H.Wijnholds, maart 1995
ƒ 15,187. Reactievangraszaadopfosfaatbemesting.Ing.J.W.Steenhuizen,ing.J.G.N.Wander,
ir. P.A.I.Ehlerten S.Vreeke,februari 1995
ƒ 15,186. Resultaten bedrijfssystemen-onderzoek intensieve vollegrondsgroenten 1991-1993.
Ing.M.vanderHam,februari 1995
ƒ 15,185. Ontwikkeling vaneenbiotoets voor hetaantonenvanherinplantproblemenbij

asperge.J.T.K. Pollen ing.Th.Huiskamp,december 1994
ƒ 15,184. Vergelijking enverloopvandezaad-encarvonopbrengst vankarwijendille.
Ing. H.J.vander Mheen,december 1994
ƒ 15,183. Effectenvanplantdatum enplantdichtheidopgroei,ontwikkeling,opbrengst en
sorteringvanspruitkool(Brassica oleraceavar.gemmifera).
Dr.ir.A.P.Everaarts enC.P.de Moei, november 1994
ƒ 15,182. Inventarisatie vanonderzoeksvragen overdefosfaatvoorziening. Ing.J.Alblas,
ir.W.van Dijk ening.C.A.Ph.vanWijk, november 1994
ƒ 15,181. Modificatie rassenkeuzetoets AM,PAGVenHilbrands-laboratorium 1993. Ing.T.G.
van Beers,drs.H.Regeeren ir.L.P.G. Molendijk,oktober 1994
ƒ 15,180. Onkruidbestrijdingindeteeltvanzaaiuienmetherhaaldetoepassingvan combinaties
vanherbiciden naopkomst. Ing. L. Hoekstra,oktober 1994
ƒ 15,179. Herfstbehandeling vanroodzwenk- enveldbeemdgewassen opzandgrond.
Ir.G.E.L Borm,oktober 1994
ƒ 15,178. Onderzoek naar effectieve chemische bestrijdingvanbladvlekkenziekteen koprot en
naarvoorspelling vankoprot inuien. Ir.C.L.M,deVisser, ing.L. Hoekstra en
D.Hoek,augustus 1994
ƒ 15,177. Vezelhennep alspapiergrondstof; teeltonderzoek 1990-1993.Dr.ir.H.M.G.vanderWerf
ening.W.C.A.vanGeel,september 1994
ƒ 15,176. Bedrijfs-SystemenOnderzoek Vredepeel -Invullinggewijzigdevoortzetting vanaf 1993.
Ing.B.M.A.Kroonen-Backbier, ir.Y.Hofmeester en ir.F.Wijnands,september 1994
ƒ 15,175. Inhoudelijke beschrijving vandeteeltbegeleidingssytemenBETA,CERA enKOBAS.
Ir.W.A. Dekkers ening.A.Grunefeld,augustus 1994
ƒ 20,174. Bedrijfseconomische perspectieven vanakkerbouwbedrijven inhetNoordelijk kleigebied.
Drs.A.T.Krikkeening.A.Bos,augustus 1994
ƒ 35,173. Opbrengst, rendement en kwaliteitvanwintertarwe bijextensievertelen.
Dr.ir.A.Darwinkel,juli 1994
ƒ 15,172. Brekenvanstorende lageninzavelgronden indeNoordoostpolder. A.H.J. Rops,
ing.C.A.M.Schouten,G.A. vanSoesbergen ening.J.Alblas,juli 1994
ƒ 15,171. Chemische bestrijdingvanvalse meeldauw {Bremialactucae)insla.
Ing. R.Meier, mei 1994
ƒ 15,170. Zaadkwaliteit enveldopkomstvanwitlof. Ir.G.vanKruistum,ing.J.J.Neuvel
enir.W.vandenBerg,mei 1994
ƒ 15,169. Optimalisatie vandeteeltenafzet van kwaliteitsroggevoorde maalindustrie.
Ing. S.Postma,april 1994
ƒ 15,168. Onderzoek naarvermindering vandestikstofbemestingdoortoepassing van
Rhizobiumphaseolibijstamslaboon PhaseolusvulgarisL.
Ing.J.J.Neuvel,ing.H.W.G. Floot, ing.S.Postma enir.M.A.A.Evers, maart 1994
ƒ 15,167. Onderzoek naarde mogelijkhedenvanstikstofrijentoedieningbijsuikerbieten.
M.A. vander Beek enP.Wilting,maart 1994
ƒ 15,166. Deinvloedvanhetweer opdetoepassing van gewasbeschermingsmiddelen.
Ing. E.Boumaenprof.dr.ir.L.Wartena,januari 1994
ƒ 15,165. Mens-en milieuvriendelijke treksystemenvoorwitlof: eenverkenning van
mogelijkheden. Ing.E.A. vanOs,ir.C.F.G.Kramer,ir.G.vanKruistum,
ing.F.X.C.Looijesteijn,dr.H.H.E.Oude Vrielink,januari 1994
ƒ 15,164. Zekerheidvandeveldopkomst bijpeen.
Ing.J.A. Schoneveld,december 1993
ƒ 15,-

163. Dewaardplantgeschiktheidvangroenbemestingsgewassenvoorhet Noordelijk
wortelknobbelaallje. Ir.J.G. Lamers en ing.Js.Roosjen,december 1993
ƒ 15,162. Herfstbehandeling van Engels raaigras bestemdvoor deeersteentweede zaadoogst,
envanveldbeemden roodzwenk bestemdvoordetweede en laterezaadoogst opkleigronden. Ir.G.E.L. Borm,december 1993
ƒ 20,161. Bestrijding van hetgerstevergelingsvirus ingranen.
Ing. R.D. Timmer, november 1993
ƒ 15,160. Rhizomanie-onderzoek 1990-1993.Ir.L.W. Ebbers,november 1993
ƒ 15,159. Onderzoek naar eensysteem voor geleide bestrijdingvanbladvlekkenziekte in
zaaiuien. Ir.C.LM.deVisser,september 1993
ƒ 25,158. Biospectron,eensysteemvan mineraalvoorziening voor wintertarwe.
Dr.ir.A. Darwinkel enA. Bramsvik,juli 1993
ƒ 15,157. The infomation modelforcrop protection inarablefarming.
Ir.A.J.Scheepens,april 1993
ƒ 15,156. PerspectievenvandeteeltvanbrouwgerstbuitenhetZuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D.Timmer, april 1993
ƒ 15,155. Produktie-en kwaliteitsverloop bijsnijmaïs. Ing. D.vanderSchans,
ing.H.M.G.vanderWerf MScen ir.W.vanden Berg,april 1993
ƒ 15,154. Gebruikvan insektengaas opvollegrondsgroentegewassen. A.Estere.a.,febr. 1993... ƒ 15,153. Arbeidsprestatie bijdeoogstvan ijsbergslaenbloemkool;eenverkennende studie.
Ing.C l . Dekker en ing.B.J.vander Sluis,februari 1993
ƒ 15,152. Informatiemodel "gewasgroeien-ontwikkeling".Ir.P.W.J.Raven,ing.W. Stol,
dr.ir.H.van Keulen,ing.R.F.I.van Himste,dr.M.A.vanOijenenir.H. Marring
maart 1993
ƒ 15,151. Invloedvanvarkensdrijfmestop het nitraatgehalte vangroenten.Ir.H.H.H. Titulaer,
december 1992
ƒ 10,150. Planningvande optimalesorteringbijpeen.
Ing.J.A. Schoneveld,december 1992
ƒ 10,149. Najaarstoediening vandierlijke mestopkleigronden.Ir.H.Hengsdijk, november 1992. ƒ 10,148. Effecten vanwintergewassen opde uitspoelingvanstikstof bijdeteeltvan snijmais.
Ir.J.Schroder,L.tenHolte,ir.W.van Dijk,ing.W.J.deGroot, ing.W.A. de Boer
en ir.E.J.Jansen,november 1992
ƒ 10,147. Koolvliegbestrïjding met behulpvan zaadcoating metinsecticiden inbloem-en
spruitkool.A. Ester, november 1992
ƒ 10,146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold.Invullinggewijzigde voortzettingvanaf1991.
Ing.J.Boermaenir.Y.Hofmeester, november 1992
ƒ 10,145. Voorjaarstoediening vandunnedierlijke mestopkleigronden. Ing. G.J.M,van Dongen
en ing.J.Alblas,oktober 1992
ƒ 10,144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw/opzet eneerste resultaten.
Ir.F.G.Wijnands, ing.S.R.M.Janssens, ing.P.v.Asperenen
ing.K.B.vanBon,oktober 1992
ƒ 10,143. Teeltfrequentie-effecten bijerwten,veldbonen,bruinebonen,snijmaïs,vlas en
zaaiuien. Ing.Th.Huiskampenir.J.G.Lamers,oktober 1992
ƒ 10,142. Bestuderingvan hetgroeiverloop vanzaaiuienenbouwvaneengroeimodel.
Ir.C U M . deVisser,juni 1992
ƒ 25,141. Analysevan hetgebruik endeacceptatie vanteeltbegeleidingssystemeninde
praktijk. Ing.A.Grunefeldenir.W.A. Dekkers,februari 1992
ƒ 10,-

140. Deinvloedvan pootgoedbehandeling ophetaantalstengels enknollenbij
aardappelen. Ir.C.B. Bus,april 1992
139. Deinvloedvandeintensiteitvanhetbouwplanoppootaardappelen,suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82).Ing. H.W.G.Floot,ir.J.G.Lamers
en ir.W.vanden Berg,januari 1992

ƒ 10,-

ƒ 10,-

Publikaties

81a. Jaarboek 1995/1996 akkerbouw, december 1996

ƒ 35,-

82a. Jaarboek 1995/1996vollegrondsgroenteteelt, december 1996

ƒ 30,-

80.
79.
78a.
78b.
77.
76.
75.
74.
73a.
73b.
72.
71.
70a.
70b.
69.
68.
67.
65.
64.
63.
62.
61.
60.

Jaarverslag 1995,juli 1996
Werkplan 1996,februari 1996
Jaarboek 1994/1995akkerbouw, november 1995
Jaarboek 1994/1995vollegrondsgroenteteelt, november 1995
Jaarverslag 1994,juni 1995
Werkplan 1995,januari 1995
Kwantitatieve informatie 1995,december 1994
Onkruidbestrijding indegraszaadteelt. Ir.P.Baltus,december 1994
Jaarboek 1993/1994akkerbouw, november 1994
Jaarboek 1993/1994vollegrondsgroenteteelt, november 1994
Jaarverslag 1993,mei 1994
Werkplan 1994,februari 1994
Jaarboek 1992/1993akkerbouw, oktober 1993
Jaarboek 1992/1993vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993
Kwantitatieve informatie 1993-1994,september 1993
Planningvandevervangingsinvestering vaneenmachine ofwerktuig.Ir. H.B.
Schoorlemmerendrs.A.T.Krikke,augustus 1993
28jaar DeSchreef,april 1993
Werkplan 1993,februari 1993
Jaarboek 1991/1992,oktober 1992
Kwantitative Informatie 1992-1993,september 1992
Verspreidingvanonkruiden en planteziekten metdierlijke mest -een risico-analyse
Ir.A.G.Elemaendr.ir.A.J.Scheepens,augustus 1992
Jaarverslag 1991, april 1992
Werkplan 1992,februari 1992

ƒ 20,ƒ 20,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 30,ƒ 15,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 30,ƒ 20,ƒ 30,ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

20,40,15,45,30,-

15,ƒ 15,ƒ 10,-

Themaboekjes
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.

Themadag maïs,november 1995
Stikstofstromen indevollegrondsgroenteteelt, december 1994
Agrificatie en'nieuwe'gewassen, maart 1994
Aardappelen,december 1993
Duurzame onkruidbestrijding,november 1993
Bedrijfssystemen vooreenAkkerbouw mettoekomst, december 1992
Gewasbescherming vollegrondsgroenten,november 1992

OBS- uitgaven

ƒ 15,ƒ 15,ƒ 35,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 15,-

10. Verslag over 1989 (juni 1993)
9. Verslagover 1988 (februari 1992)

ƒ 15,ƒ 15,-

Teelthandleidingen
74. Teeltvan bosui,oktober 1996

ƒ

73. Teeltvansluitkool,oktober 1996
72. Teeltvan pootaardappelen,augustus 1996

ƒ 35,ƒ 35,-

71.
70.
69.
68.
67.
66.
65.
64.
63.
62.
61.
60.
59.
58.
57.
56.
55.
54.
53.
52.
51.
50.
49.
48.
47.
46.
45.
44.
43.

Teeltvankroten,juli 1996
TeeltvanChinese kool,februari 1996
Teeltvangraszaad,oktober 1995
Teeltvanpeulenendoperwten voordeverse markt,juli 1995
Teeltvancourgetteenpompoen,april1995
Teeltvanstamslabonen,december 1994
Teeltvanandijvie,december 1994
Teeltvansuikerbieten,september 1994
Teeltvansla,augustus 1994
Teeltvan bleekselderij,maart 1994
Teeltvan haver,februari 1994
Teeltvan karwij,januari 1994
Teeltvandille,januari 1994
Teeltvan maïs,december 1993
Teeltvanconsumptie-aardappelen,november 1993
Teeltvanprei,oktober 1993
Teeltvan knolvenkel,augustus 1993
Teeltvan broccoli,juli 1993
Teeltvansuikermaïs,juli 1993
Teeltvanzaaiuien,juni 1993
Teeltvan bloemkool,april 1993
Teeltvan Digitalislanata,februari 1993
Teeltvanthijm^Jebruari1993
Teeltvandoperwten,december 1992
Teeltvan groene asperges, november 1992
Teeltvanpeterselieenbladselderij,oktober 1992
Teeltvanzomergerst,juni 1992
Teeltvan rammenas,april1992
Teeltvan boerenkool,maart 1992

ƒ 35,ƒ 20,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 40,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 40,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 35,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,-

losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening
nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad,met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen.
Als uvanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (intotaal) ƒ 15,-extra over te maken.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktljk:
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekinformatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgavenu ontvangt bij een bepaald pakket-abonnement:
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Jaarverslag
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Kwantitatieve informatie
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U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekeningnummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. U
ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding
maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee
ontvangt u bovendien het jaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclusief de grassen voor grasvelden en gazons).
N.B.

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

