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Voorwoord
Het doet ons genoegen u hierbij het jaarboek 1990/1991 aan te kunnen bieden. Het
jaarboek bevat korte samenvattende verslagen van alle in 1990 afgeronde onderzoeksprojecten op het PAGV en de met het
PAGV samenwerkende regionale onderzoekcentravoor de akkerbouw en de groenteteelt
indevollegrond.
Over veel van de afgesloten projecten wordt
ook op andere wijze gepubliceerd. De resultaten van de projecten op de regionale onderzoekcentra zijn voor een belangrijk deel ook
opgenomen inde betreffende jaarverslagen.
Toch menen wij dat het uitgeven van een
jaarboek belangrijk is. Enerzijds voor de doelgroepen, omdat dejaarboeken een overzicht
geven van recent afgesloten projecten. Er is
dus snel na te gaan of er over een bepaald
onderwerp recent onderzoek beschikbaar is.

Anderzijds is hetjaarboek ook een instrument
dat voor het onderzoek zelf nuttig is. Dit om
te bewaken dat over alle uitgevoerde projecten gerapporteerd wordt.
Hoewel niet alle onderwerpen waarover in
het voorliggende jaarboek gerapporteerd
wordt, voor iedereen van even groot belang
zijn, hopen wij toch dat alle doelgroepen
voldoende relevante resultaten aantreffen
voor hunspecifieke situatie.
Tot slot zeg ik vanaf deze plaats dank aan
de onderzoekers voor hun bijdragen aan hel
tot stand komen van dit jaarboek en aan al
diegenen die bij het voorafgaande onderzoek
op de regionale onderzoekcentra aan hel
PAGV hun gewaardeerde inzet leverden.
Dedirecteur PAGV
ir.A.J.Riemens

Aardappelen
De relatie tussen kiemen enstengels bij aardappelen
ir. C.B. Bus, PAGV

Effecten van dewijze van bewaring envoorbehandeling opde besmetting
met Phomaexiguavar. foveata bij pootaardappelen
ing.J.K. Ridder, PAGV
Hetverloopvan hetwegrotten vanmoederknollen bij pootaardappelen
ing. J.K.Ridderenir. C.B.Bus, PAGV
Beperkingvan besvorming inaardappelen metbehulp vangroeiregulatoren en het
effect daarvan op opbrengst en kwaliteit
ir. A. Veerman, PAGV
Perspectieven van een gedeelde stikstofbemesting op pootaardappelen
A.H.J. Rops, ROCDe Waag
De invloedvan beregening van pootaardappelen op de besmetting met Phoma exigua
var. foveata
ing.J.K. Ridder, PAGV
Onderzoek naar alternatieven voor dinoseb voor de loofdoding van aardappelen
ir.C.D. vanLoonenJ.F. Houwing, PAGV

Derelatietussenkiemenenstengelsbijaardappelen
Relationships between sprouts andstems in potatoes
ir.C.B.Bus, PAGV

Inleiding
Sinds enkelejaren is er weer veel aandacht voor de
beïnvloeding van de knolsortering van aardappelen.
Hiertoe vindt onderzoek plaats op zowel de
Landbouwuniversiteit en het CABO te Wageningen
als bij het PAGVte Lelystad.Het PAGV heeft hierbij
vooral zijn aandacht gericht op de voorbehandeling
van pootgoed, waarbij is nagegaan of er eenvoudig
uitvoerbare methoden zijn om door middel van de
voorbehandeling het aantal stengels en daarmee de
knolsortering te sturen. Dit onderzoek wordt samengevat in een verslag dat eind 1991 verschijnt. Voor
meer gedetailleerde informatie over de mogelijkheden om de knolgrootteverdeling te beïnvloeden,
wordt verwezen naar een overzichtsartikel van de
overleggroep (Struiketal.).
Alsonderdeelvanhet PAGV-onderzoek isgedurende
tweejaar nagegaan welke kiemen op een poter wel
of geen stengels vormen. Ook door andere onderzoekers is hieraan in het verleden aandacht
besteed. Wanneer meer dan één kiem op een poter
aanwezig is na het poten, groeiden volgens Krijthe
de kiemen die groter zijn dan 5 mm wel uit tot
stengel endekleinerevaak niet.Schepers enHoogland kwamen tot de conclusie dat voornamelijk
kiemen met duidelijk zichtbare wortelprimordia tot
hoofdstengelsuitgroeien.
In het volgende onderzoek is bij verschillende rassen nagegaan welke kiemen zich bij voorgekiemden
inlichtafgehardpootgoedtotstengelsontwikkelen.

Proefopzeten uitvoering
Het onderzoek is in 1987 en 1988 uitgevoerd. Indit
artikel worden alleen de resultaten van 1988 vermeld (1987 was meer oriënterend en de resultaten
waren nietwezenlijk anders dan in 1988). In 1988is
op twee plaatsen een proef aangelegd met vier
rassen. Perobject werden netto32poters uitgeplant
in een plantverband van 75 bij 25 cm en verdeeld

over vier herhalingen. Detwee proefplaatsen waren
het PAGVte Lelystadenhet ROC DeWaagteCreil.
De vier rassen waren Bintje, Spunta, Désirée en
Ostara.
Behandelingvan hetpootgoed
Het pootgoed (maat 40/45 mm) is op 24 februari in
Solacol gedompeld. Deze behandeling met Solacol
vondplaatsomaantastingvandekiemeninhetveld
door de schimmel Rhizoctonia te voorkomen. Vervolgens is het pootgoed inplastic poterbakjes bij 15°
C in het donker te kiemen gezet. Het gemiddeld
knolgewicht en de mate van kieming waren op dat
moment als volgt: Bintje, 69 gram per poter, hadtot
2 cm lange, opgedroogde kiemen en alle ogen
warenlos.
Spunta, 81 gram per poter, was iets gekiemd,
<2 mm.
Désirée,77gramperpoter,begoniets lostekomen.
Ostara,73gram per poter, begon eveneens iets los
tekomen.
Op 4 maart ging het pootgoed naar een voorkiemloodsomdekiemeninhetlichtaftelatenharden.
Potenengewasontwikkeling
PAGV: De knollen zijn op 26 april in een wat kluiterige zavelgrond gepoot. Op5meiisergefreesd.Op
9 juni, toen het gewas 30 tot 40 cm hoog was,
werden de planten opgerooid. De meeste planten
hadden toen knolletjes tot 20/25 mm groot; alleen
Spuntahadwat kleinere knollen,tot 14mmgroot.
De Waag: De knollen zijn op 18 april in een lichte
zavelgrond gepoot. Eenweek later is eraangeaard.
Op 31 mei,toen het gewas 25 tot 30 cm hoogwas,
zijndeplanten opgerooid.Bijdrie rassen hadden alle
planten knolletjes, de grootste waren 18/20 mm
groot. Alleen bij Spunta waren nog geen of slechts
kleineknolletjes (<8mm)aanwezig.

Tabel1.

Ontwikkeling van de kiemen van 4 rassen opde 2 proefplaatsen; Lelystad en Creil in3categorieën en hettotaal aantal kiemen,gemiddeld per 10poters.
e

ras
Bintje
Spunta
Désirée
Ostara

48
49
36
71

Lelystad
s
totaal

8
17
13
14

43
43
38
31

Creil
e
55
43
32
55

99
109
87
116

De wijze van vastleggen van kieming en kiemontwikkeling

6
12
11
13

totaal
43
45
43
35

104
100
86
103

kiemendieietsgedaanhebbenzoalswortels
hebbengevormden/of enkelecm'szijngegroeid (eenonvolledigeontwikkelingdus);
kiemendieéénofmeerderestengelshebben
gevormd.

Hoe een kiem zich na het poten ontwikkelt is nagegaan door de poters kort voor het poten met een
watervaste viltstift te merken en zowel poter als
kiemen nauwkeurig te tekenen. Alleen de kiemen
die een lengte hadden van 1 mm of meer zijn
getekend. Hierbij is tevens genoteerd hoe lang de
kiemen waren en of zij al blaadjes enwortelprimordia
hadden. Bij het opgraven circa zes weken later, is
vervolgens nauwkeurig nagegaanwat zichuitiedere
kiem ontwikkeld had.Hetpootgoeddatophet PAGV
gepoot is, is op 22 april getekend en het pootgoed
voor DeWaagop 12en13april.

Uit tabel 1blijkt dat het aantal kiemen dat nietsgedaanheeft (o)vrijgroot is;ongeveer de helftvanhet
totale aantal kiemen. Hierbij behoren zoals gezegd
ook kiempjes van 1mm lang. Eveneens blijkt dater
vooral bij Spunta, Désirée en Ostara nogal wat
kiemen zijn die na het poten wel iets doorgroeiden
maar geen uitgegroeide stengel gaven (e). Voorts
waren de verschillen in kiemontwikkeling tussen de
beide proefplaatsen niet groot, hoewel Désirée en
Ostaraop DeWaagtendeerden naar een ietsgroter
stengelaantal. Omdat de verschillen tussen beide
proefplaatsen niet groot zijn, worden in het vervolg
alleen de gemiddelde resultaten van beide proefplaatsen besproken.Nuduidelijk isgemaakt hoeveel
kiemenergemiddeldopeen poter zatenenwatzich
eruitontwikkeldheeft, kanmenzichafvragen hoede
relatie istussen degrootte vande kiemen enwater
zich hieruit ontwikkelt. Krijthe gaf aan dat kiemen
boven de 5 mm wel uitgroeiden tot stengels terwijl
dekleinereditveelalnietdeden. Intabel2isditvoor

Resultatenen discussie
In tabel 1 is voor de beide proefplaatsen weergegeven hoe de getekende kiemen zich bij de vier
rassen hebben ontwikkeld. Dit is gebeurd voor drie
categorieën kiemen en gemiddeld per tien poters.
Dezedriecategoriënwaren:
'o'
kiemendienahetpotennietsmeergedaan
hebben;

Tabel2. Ontwikkeling van de kiemen, gemiddeld voor beide proeven, in 3 categorieën, in relatie tot
hun lengte;inprocenten.

object

kiemen van
1-3 mm
o e s totaal*

kiemen van
4-5 mm
o e s totaal*

ras
Bintje
Spunta
Désirée
Ostara

94
90
91
96

39
29
53
66

4
9
7
4

1,5 49
1,0 47
1,8 28
0,4 43

21
36
28
20

40 11
35 9
19 14
14 18

kiemen van
6-7 mm
o e s totaal* o
6
8
8
25

20
27
30
15

74 9
65 11
62 18
60 20

1
27

kiemen van
8-9 mm
e s totaal*

kiemen
> 9mm
o e s totaal*

1
21
9
20

1 - 5
- 2
6 19

98
79
91
53

12
11
18
18

Aantalkiemenper 10potersvanrespectievelijk 1-3 mm,4-5 mm,6-7mm,8-9 mmengroterdan9mm.

99
95
98
75

21
2
9
11

vijf matenkiemenweergegeven.
Uit tabel 2 blijkt dat naarmate de kiemen groter
waren, een groter percentage een stengel vormde
(s). Bij Bintje, Spunta en Désirée was dit bij de
kiemen >9 mm bijna 100%. Alleen bij Ostara blijkt
dat van de kiemen groter dan 9 mm maar 75%een
stengel vormde en van de kiemen van 8 en 9 mm
maar 53%. Dit betekent dus dat bij Ostara ook de
grootste kiemen lang niet allemaal een stengel
gavenenhetverbandtussendegroottevandekiem
endekiemdietot stengel uitgroeit, bijdit ras nietzo
duidelijk was.Vooral bij Bintje, maar ook bij Désirée
en Spunta, was deze relatie veel beter waarneembaar. Van de kiemen van 1, 2en 3 mmgroeiden er maar heel weinig tot stengel uit. Bij hettekenen was de grootste kiem per poter bij Bintje,
Spunta, Désirée en Ostara gemiddeld respectievelijk 12,13,10en 10mmlang.
Volgens Goodwin is niet zozeer de grootte van de
kiemenvan belangvoor deontwikkelingtot stengels
maar de onderlinge verhouding in lengte van de
kiemen op een poter, waarbij de kleinere door de
grotere onderdrukt zullenworden.Daarom isintabel
3 de ontwikkeling van de kiemen weergegeven in
afhankelijkheid van hun grootte. Dit is gedaan voor
de grootste, de op twee na grootste, de op vier na
grootste en de op zes na grootste kiem per poter.
Bijnaallepotershaddenzevenofmeerkiemen.
Tabel 3 toont aan dat de grootste kiem per poter
ongeveer eenzelfde ontwikkeling heeft gevolgd als
alle kiemen >9 mm in tabel 2. Bij Ostara gaf zelfs
van de grootste kiem per poter 30% geen stengel,
hiervanvormdeoverigens 16%welwortels.
Ook grafisch kanwordenweergegeven hoegrootde
kans is dat een bepaalde grootte van kiem, ten
opzichte van de grootste kiem op die poter, een

stengel vormt. Figuur 1geeft aan dat naarmatede
kiemen de lengte van de grootste kiem dichtei
benaderden,de kans groter was dat zij een stenge
vormde. Voorts bleek weer dat bij Ostara ook de
langste kiemen niet voor 100%een stengel vormde
Ook kan afgelezen worden dat bij de rassen Bintje
en Ostara, bij kiemen met een lengte van 50%var
de langste kiem, nog respectievelijk 61%en 17°/(
een stengel vormden. Het was dus sterk rasafhankeiijk of kiemen die maar half zo groot zijn als de
grootste,noguitgroeidentotstengels.
Aan een kiem kunnen een aantal kenmerkenonderscheiden worden zoalsde lengte,dedikte,dekleur
de aanwezigheid van wortelprimordia, de blaadjes
en de zijkiemen (kiempjes) op een kiem. De
ontwikkeling van kiemen isvooralafhankelijk vande
temperatuur, het aantal dagen bij een bepaalde
temperatuur, de hoeveelheid licht en de relatieve
luchtvochtigheid.
Binneneen partij ineenpoterbakje zijn temperatuur
licht en vocht redelijk gelijk en daarom kan de
kieming daarin redelijk uniform zijn. Binnen eer
dergelijke partij is er een grote samenhang tusser
de lengte van kiemen en de mate van ontwikkeling
waarbij langere kiemen in het algemeen verdei
ontwikkelde wortelprimordia, meer zijkiemen er
grotere blaadjes hebben. Binnen een partij voorgekiemd pootgoed is het moeilijk om precies aan te
geven welke kiemen wel duidelijke wortelprimordié
hebben en welke niet; vaak zal de grens ongeveei
bij kiemen van 5 mm liggen. Daarom is alleen eer
bewerking uitgevoerd op de lengte van de kiemer
en het aantal kiemen op de poter in relatie tot hel
uitgroeienvanstengels.
Uit een artikel van Goodwin zou afgeleid kunner

Tabel3. Ontwikkeling van de kiemen per poter, gemiddeld voor beide proeven, in 3 categorieën, ir
afhankelijkheid van hungrootte; inprocenten van hettotaal.
grootste kiem
object
ras
Bintje
Spunta
Désirée
Ostara

o e

s totaal*

- - 100 64
- 6 94 64
- 6 94 64
14 16 70 64

optwee na
grootste kiem
o e s totaal*
3 2 95 64
2 10 88 64
- 23 78 64
19 20 61 64

Aantal poters waarop het percentage gebaseerd is.
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opvier na
grootste kiem
e s totaal*
46
17
28
38

17
30
20
24

37
53
52
38

63
64
64
64

opzes na
grootste kiem
o e s totaal*
85 7 8
78 19 3
87 10 3
81 9 10

60
63
62
63

Fig. 1. Relatie tussen de kiemlengte in procenten t.o.v. de langste kiem en het percentage kiemen
dat eenstengel heeft gevormd (1 -100%) bijde rassen Bintje enOstara in 1988.
Ostara 1988
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worden dat ook de onderlinge afstand tussen de
kiemen op een poter van invloed kan zijn op de
verdere ontwikkeling van de kiemen, maar bij
bestudering van detekeningen leek deze relatie niet
aanwezig te zijn. In enkele andere oriënterende
proeven konditevenminwordenaangetoond.
Nauw hiermee verbonden is de plaats van de
kiemen opde knol en het uitgroeien van dekiemen.
Uit de tekeningen werd de indruk verkregen dat de
afstand tot het topeinde van de poter geen invloed
hadophet uitgroeienvandekiemen.

Welke conclusies kunnen uit dit onderzoek
worden getrokken?
In het algemeen is bij voorgekiemd pootgoed een
bepaaldkenmerk aaneenkiemgeenzeker criterium
om aan te geven welke kiem een stengel wordt.
Hoeveel kiemen een stengel vormen, hangt af van
allerlei factoren, die voor een deel van buitenaf
bepaald worden. Wel is duidelijk geworden dat de
grootste,de meestontwikkelde kiemenopeenpoter
de grootste kans hebben een stengel te vormen.
Naarmate de kiemen kleiner zijn en minder ontwikkeld, neemt de kans om een stengel te vormen af.
Devorming van stengels uit kiemen iswaarschijnlijk
een continu gevecht tussen de verschillende
groeipunten; bij meer groeipunten op een poter

,

/

/

'_y
20

40
60
% langste kiem

80

100

zullen onder verder gelijke omstandigheden, er zich
meertotstengel ontwikkelen danwanneer erminder
zijn. Of het dan interessant is om veel kiemen per
potertekrijgen,zalafhangenvandekostendiemen
hiervoor moet makenenhetvoordeel datdezeextra
kiemenuiteindelijkopleveren.
Voorts is duidelijk geworden dat het aantal kiemen
dat een stengel vormt, sterk afhankelijk is van het
ras. Bij rassen waarvan bekend is dat zij weinig
stengels vormen (Ostara, Désirée) zullendekiemen
die iets kleiner zijn dan de grootste, het eerder
opgeven dan bij rassen die meer stengels vormen
(Bintje, Spunta). Bij rassen zoals Ostara groeit zelfs
eendeelvandelangstekiemennietuittotstengel.

Samenvatting
Doorvoorgekiemd eninlicht afgehard pootgoedvan
vier rassen kort voor het poten nauwgezet te
tekenen, optwee locaties in hetveld uit te poten en
enkele weken na het poten weer op te rooien, is
nagegaan wat er zich uit de verschillende kiemen
ontwikkelt. Hierbij is gebleken dat in het algemeen
eenbepaald kenmerk zoalsde lengte,deplaatsvan
de kiem op de poter, de aanwezigheid en grootte
van blaadjes of wortelprimordia op de kiem geen
duidelijk criterium is om aan te geven welke kiem
eenstengelwordt.
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Hoeveel kiemen stengel worden, hangt van allerlei
factoren af, voor een deel van buitenaf bepaald en
voor een deel beïnvloed door het ras.Wel is echter
duidelijk geworden dat bij normaal, in licht
voorgekiemd pootgoed de grootste (meest ontwikkelde) kiemen,de grootste kans hebbenomstengel
teworden.

Afwijkendekiemontwikkeling
Bij bestudering van de kiemontwikkeling kwamen
regelmatig afwijkingen voor. Dus kiemen die zich
niet tot één normale stengel ontwikkelden. Eenaantalvoorbeeldenhiervanisweergegeveninafbeelding 1.
Dit betreft onder andere zogenaamde draaispruiten.
Ditverschijnsel treedt vooral op als fysiologisch oud

pootgoed, met lange lichtkiemen, erg vroeg en diep
wordt gepoot in een verdichte grond. In het veld is
een eerste kenmerk van dit verschijnsel eenonregelmatige opkomst. In het project waar dit onderzoek
een onderdeel van was kwam hetvooral voor bijde
rassen Bintje en Jaerla. Ook kunnen zich uit een
kiem meerdere stengels ontwikkelen. Opname b is
een voorbeeld van zes gelijkwaardige stengels uit
éénkiem.Inditgevalwordtgesprokenvanéénhoofdstengel en vijf ondergrondse zijstengels. Dit kwam
vooral voor bij het ras Bintje, bij grotere poters, met
weinig maarwelgoedontwikkeldelichtkiemen.
Literatuur
Goodwin,P.B.Thecontrolofbranchgrowthofpotatotubers.
II. The Pattern of sprout growth. J. Exp.Bot.18,54 (1967), p.
87-99.

Enkele 'afwijkende' vormen vanontwikkeling van kiemen.
Opname a is een voorbeeld waarbij kiemen een Opname biseen voorbeeld vaneenkiem waaruit zichzes
zogenaamde draaispruit hebben gevormd. Hier is sprake stengels ontwikkelden,
van een hoofdstengel mettwee ondergrondse zijstengels.
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Opnamec iseenvoorbeeld vaneenknol dieeen normale
(hoofd)stengel heeft gevormd; twee kiemen hebben na het
ooten niets meer gedaan.

Opname d iseenvoorbeeld vaneenweinig voorkomende
vertakking van kiemen.

Krijthe,N.Ontwikkelingengroeivanaardappelknol enaardappelDlant. Stichting Aardappel Studie Centrum. Publ. nr. 1 en 2
[1962).

varieties ofseedpresproutedinlightandbyplanting
at two locations. It was shown that in general
specific characteristics, such as the length of the
sprout,theposition of the sprout in respectof the
apicalbud, thepresenceandsizeof theleaflets or
root primodia are not decisive criteria to predict
whichsproutwillbecomeastem.

Schepers, A. en R.F. Hoogland. Kiemontwikkeling en aantal
noofdstengels.Landbouwvoorlichting 26(1969),p.276-280.
Struik, P.C., A.J. Haverkort, D. Vreugdenhil, C.B. Bus en R.
Dankert. Manipulation oftuber-size distribution ofa potato crop.
3
otato Research33 (1990),p.417-432.

Summary
The relationships between sprouts and stems in
seedpotatoes werestudiedby drawingtubers and
sproutsjust beforeplantingandafterharvesting ata
olantheightofabout30cm. This was donewith four

It cannot be predicted with certainty whichsprout
becomes a stem. This depends on manyfactors,
partly external, partly varietal. But one thing is
certainand thatis thatundernormal circumstances
inthecaseofseedpresproutedinlight,the longest,
the most developed sprouts, have the greatest
chance ofbecominga stem.
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Effecten vandewijzevanbewaringen voorbehandeling op
de besmettingmet Phoma exiguavar.foveatabij pootaardappelen
Effects ofstorage and pretreatment on infection byPhoma exigua var. foveata onthetuber
ofseed potatoes
ing. J.K.Ridder,PAGV

Inleiding
Phoma exigua var. foveata veroorzaakt bij aardappelen droogrot tijdens de bewaring, wat tot grote
verliezen kan leiden. De schimmel ontwikkelt zich
tijdens deteelt in het loof. Devermeerdering vande
schimmel vindt plaats via de vorming van sporen.
Dezevallen opdegrond en kunnende aardappelen
tijdens de oogst besmetten. Dit gebeurt met name
onder natte en koude oogstomstandigheden. De
schimmel kan zich aan het oppervlak van de aardappelknol in latente vorm ophouden, maar kan via
beschadiging de knol binnendringen en daar rotting
veroorzaken. Latent aanwezige sporen kunnen bij
pootaardappelen eenbesmette nateeltgeven.
In de praktijk bestaat de indruk dat de bewaring in
de 'schuurkas' minder Phomabijde nateelt oplevert
dan bewaring in de mechanische koeling bij 4° C.
Phoma is immers een schimmel die zich vooral bij
lage temperaturen ontwikkelt. De temperatuur
tijdens de bewaring zou van invloed zijn, waarbij
relatief hoge temperaturen in de 'schuurkas', soms
oplopend tot 25° C infebruari/maart, de sporen van
dePhomazoudendoden.
Verder bestaat de indruk dat het buiten onder

vochtige omstandigheden afharden van pootgoec
meer Phoma in de nateelt geeft ten opzichte van
binnenafharden.
Om meer inzicht indit probleem te krijgen, isonderzoek opgezet met bewaar envoorkiemmethoden bi
pootaardappelen.

Proefopzet
Hetonderzoek werd uitgevoerd met het ras Bintje ir
1987/1988, 1988/1989 en 1989/1990 op het PAGV
te Lelystad. Het knolonderzoek op Phoma exigua
var. foveata is uitgevoerd door de keuringsdienst
FrieslandGroningenvandeNAKte Buitenpost.
Voorafgaand aan het bewaaronderzoek zijn de
aardappelengeteeldopeenlichtezavelgrondenviê
de grond besmet met Phoma (twee besmette
tarwekorrels per meter rug). Na de oogst is van 2 >
100 knollen de mate van Phoma-besmetting vastgesteld met een kneustoets volgens de "lange'
methode (negenwekenbij4°Cinhetdonker).Deze
besmetting was indeteeltjaren 1987,1988 en198S
respectievelijk 100,100en67%.
Het materiaal is direct na de oogst voor de helf

Tabel4. Data bewaren envoorkiemen bij pootaardappelen tijdens de proefjaren (ras Bintje)
object
A- schuurkas
B mechanische koeling
inde kiemloods
afharden
C - buitenluchtkoeling
buiten afharden
D - buitenluchtkoeling
inde kiemloods
afharden
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1989/1990

1987/1988

1988/1989

5/11 - 2 6 / 4
5/11 - 9 / 3
9/ 3 - 2 6 / 4

17/11 - 9 / 5
17/11 - 15/ 3
15/
3 - 9 / 5

14/11 - 24/ 4
14/11 - 13/ 3
13/ 3 - 2 4 / 4

5/11
9/ 3
5/11
9/ 3

17/11 - 15/ 3
15/
3 - 9 / 5
17/ 11 - 15/ 3
15/ 3 - 9 / 5

14/11 - 13/ 3
13/ 3 - 2 4 / 4
14/11 - 13/ 3
13/ 3 - 2 4 / 4

- 9/3
-26/4
- 9/3
-26/4

Dehandeld met thiabendazol (TBZ); de andere helft
s niet behandeld. De behandeling is uitgevoerd
/olgens advies: 120 ml Lirotect Super 375 SC per2
iter water, verneveld per 1000 kg aardappelen.De
Deide partijen pootgoed zijn vanaf november
/erdeeld over de volgende objecten, bewaard en
/oorgekiemd(zietabel4):
\ - Schuurkas; een glazen bewaarplaats waar de
aardappelen het gehele seizoen tot het poten
bij wisselende temperaturen worden bewaard.
In het voorjaar kan de temperatuur overdag
oplopentot30°C.
3- Mechanische koeling bij 4° C; daarna in de
kiemloodsinhetlichtafhardentot hetpoten.
Buitenluchtkoeling bij 7° C, daarna buiten
afharden en tegelijk vochtig houden. Wanneer
er geen natuurlijke neerslag viel, is deze partij
éénkeer perdagmetwater natgemaakt.
3- Als object C, maar inde kiemloods,dusdroog,
afhardentothetpoten,
lowel tijdens als nade bewaar envoorkiemperiode
s per object een aantal knollen door de Keuringsiienst op Phoma onderzocht volgens de genoemde
lange" methode. De datum waarop deze toets is
ngezet en het aantal knollen dat per object is
jnderzocht,isvermeld intabel5.

Resultaten
n tabel 5 zijn de resultaten over de drie proefjaren

weergegeven. Zoals in de tabel is vermeld, is er in
deproefjaren twee maaleenaantalknollen getoetst.
In februari/-maart zijn er 3 x 100 knollen per object
onderzocht metde'lange' methode envervolgens in
april/mei respectievelijk 8x 100,5x 100 en4x 100
knollen.
Bewaring heeft bij de meeste niet met TBZ-behandelde objecten tot eenverlaging van het percentage
aantoonbaar Phoma geleid, uitgaande van de
toestand van de partijen in de voorafgaande herfst
met respectievelijk 100, 100 en 67 % Phoma bij de
oogst. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
verlaging van 1988/1989 minimaal was. De resultaten van de bewaar en voorkiemobjecten zijn niet
statistisch betrouwbaar.
De TBZ-behandeling heeft bij alle vier objecten
positief gewerkt tegen Phoma en het resultaat ten
opzichte vanonbehandeld isstatistisch betrouwbaar
metuitzonderingvan 1988/1989.
Bijhet onderzoek van 1987/1988gevendeobjecten
A-TBZ, D-TBZ, Aen Dinmeieen lagere uitslagdan
bij het onderzoek in februari. Bij het eindonderzoek
op2meigeeftobject C(vochtig houden) eenhogere
Phoma-besmetting te zien dan op 24 februari (van
50%naar97 %).
Bij warme bewaring (object A) is de besmetting
tussen februari en mei meer teruggelopen evenals
bij droge bewaring onder wat koelere
omstandigheden (object D). Bijde TBZ-behandeling
liggen de besmettingsniveaus lager maar is de
tendenshetzelfde.

rabel5. Percentage door Phoma aangetaste knollen, vastgesteld op twee data met de "lange"
methode vande NAK.
At/m D:voorkiem- en bewaarmethoden;TBZ bijde oogst in 1987, 1988en 1989; ras: Bintje
»nderzoekjaar
latum inzetten
langetoets'
lantal onderzochte
xiollen
ibject
^-TBZ
i-TBZ

;-TBZ
)-TBZ
k
S
/
)

1987/1988
24febr.

1988/1989

1989/1990

2 mei

3 maart

9 mei

13maart

24 april

300

800

300

500

300

400

2
3
0
7
85
38
50
62

1
5
2
2
53
38
97
47

34
32
37
37
67
72
93
93

79
48
99
55
96
96
100
97

2
0
1
1
3
3
1
1

2
1
1
1
13
4
7
4
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Tabel6. Percentage zichtbare rotte knollen op9 mei 1989.
object
A
B
C
D

zonder TBZ
3
10
8
12

In 1988/1989 waren er in de partijen knollen aanwezig alsgevolg van Phoma. Deze rotte knollenzijn
uit de partijen geraapt en hun percentage is weergegegeven intabel6.
De TBZ-behandeling heeft ook dit jaar positief
gewerkt als bestrijding van Phoma. Dit komt ook in
het percentage zichtbaar rotte Phoma-knollen tot
uiting. Bij de toetsing op 3 maart is eveneens een
duidelijke afname te zien als gevolg van het
behandelen met TBZ, terwijl dit bij de tweede
toetsing in mindere mate naar voren komt. Overigens was het percentage aangetaste knollen bij de
tweede toetsing veel hoger dan bij de eerste,
waarvoor geen verklaring is te geven. Het is opvallend dat object C, zowel met als zonder TBZ, bij
de laatste toetsing een zeer hoge besmetting
aangaf. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door vocht
(mistenregen) bijhetbuitenafharden.
In 1989/1990 is een duidelijk verschil te zien tussen
wel en niet behandelen metTBZ,terwijl dit effect bij
de tweede toetsing nog groter is. Bovendien waren
de besmettingswaarden van de niet met TBZbehandelde knollen bij de tweede toetsing hoger
danbijdeeerste.
Opvallend is dat het object A, zowel met als zonder
TBZ, bij beidetoetsingen (13 maart en24 april) een
hogere besmetting aangaf dan de andere objecten.
Deze warme bewaring in de 'schuurkas' heeft geen
lagere besmetting gegeven en was bij de laatste
toetsing op 24 april zelfs hoger. Dekoude bewaring
(object B en B-TBZ) leek zelfs beter dan de
bewaring zoals die bij de objecten A en A-TBZ is
uitgevoerd. Tussen de objecten C en Dwas op 24
april nauwelijks verschil. De invloed van vocht (mist
en regen) bij het buiten afharden (object C en CTBZ) is kennelijk niet van invloed is geweest opde
matevanbesmetting;zietabel5.

Discussie
Het onderzoek hadtot doel de invloed van vier ver-
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met TBZ
1
6
3
8
schillende methodenvanbewaring envoorkiemen t<
toetsen op Phoma-besmetting van de knol
Bovendien is het effect van een TBZ-behandeling
toegepast direct na het rooien, daarop onderzochl
Uit onderzoek van de keuringsdiensten van deNAf
is bekend dat bij pootaardappelen de besmettings
graad met Phoma indetijdterugloopt, met nameb
hoge besmettingen. In dit onderzoek werd dezi
afname ook gemeten inde periode tussen oogst ei
februari/maart, hoewel in nogal wisselende mate
maar kon tussen februari/maart en april/mei geei
verdere afname worden aangetoond. De drie jarei
kunnen als drie herhalingen worden gezien. He
blijkt dat de resultaten tussen de drie jaren ster1
verschilden. In 1988/1989 was er veel Phoma enii
1989/1990 daarentegen weinig; 1987/1988 lagdaa
tussenin.
Tussen de eerste toetsing eind februari-begin maai
en de tweede meer definitieve toetsing eind april
begin mei kon geen statistisch betrouwbaar versch
worden aangetoond, hoewel de resultaten vai
1988/1989andersdoenvermoeden.
Bijdestatistische verwerking van de resultatenove
drie jaar bleek dat er tussen de vier wijzen va
bewaring geen betrouwbare (p= 0,05) verschille
kondenwordenaangetoond.
Debehandeling metTBZ,direct nadeoogst in198
en 1988, leidde wel tot een statistisch betrouwbar
(p<0,01) verlaging van het aantal Phoma-knoller
Ook in 1989 was dit effect duidelijk, ondanks ee
lage besmettingsgraad. Dit onderzoek met verschi
lende wijzen van pootgoedbewaring leidde echte
niet tot de effecten die verwacht waren; ook d
verschillen waren niet zo duidelijk. Object B (koud
bewaring) leek er in tegenstelling tot wat er wer
verwachtgemiddeld hetbesteaftekomen.
Object A ('schuurkas') en object D (7° C endrooç
reageerden niet zoals werd verwacht. Object C(7
Cenvochtig) kwamergemiddeld het minst goeda
Dit object vertoonde betrouwbaar (p=0,05) met
Phoma-knollen danobject B.

Het middel TBZ heeft bij de vier bewaar en voordemmethoden een aanmerkelijke vermindering van
ie besmettingsgraad gegeven. Uitgaande van een
ware besmetting mag het resultaat van een TBZjehandeling, direct na het rooien uitgevoerd, goed
wordengenoemd.

Samenvatting
Sedurende drie jaar (1987/1988, 1988/1989 en
1989/1990) is nagegaan welke invloed een behaalde wijze van bewaring heeft op de uitbreiding
/an Phoma in de partij. Dit is gebeurd met het ras
3intje,waarineenzeer hoge besmetting met Phoma
«as aangebracht. Een deel van deze partij werd bij
JeoogstmetTBZbehandeld.
Het bleek dat de verschillende wijzen van bewaring
bij de kneustoets niet leiden tot grote verschillen in
aantasting door Phoma. Warme en droge bewaring
leidden niet tot minder Phoma dan koudebewaring.
Wel bestond de indruk dat het nat worden van het
pootgoed tijdens het buiten afharden in poterbakjes
een hogere besmetting van het pootgoed geeft dan
hetafharden ineenoverdekteruimte.
TBZ die direct na de oogst wordt toegepast, beperktedeuitbreidingvan Phomawelinhogemate.
Er waren grote verschillen in Phoma-aantasting na
bewaringtussende proefjaren.
Literatuur
Sarnegie, S.F., G.A. Hide, A.D. Ruthven, D.A. Lindsay en M.J.

Adams.Control of potato gangrene bythiabendazole inrelation to
timeof harvest after haulmdestruction andsiteofproduction.
AssociationofAppliedBiologists 113(1988),p.471-481.
Schepers, A. en CD. van Loon. Phoma bij aardappelen. Uitgave
vanNAKenPAGV(1988).
Turkensteen, L.J. Phoma exigua var. foveata en de teelt van
aardappelen in Nederland. Gewasbescherming 17(6) 1986,
p.179-187.
Turkensteen, L.J. De situatie betreffende besmetting van pootgoed met Phoma exigua var. foveata in Nederland. Intern rapport(1985), 18p.

Summary
For a period of threeyears 1987/1988, 1988/1989
and 1989/1990, the effect of different storage
methods was investigatedon the development of
gangrene (Phoma exigua var. foveata) in seed
tubers.TheseedtubersofthecultivarBintje, usedin
this experiment, wereheavilyinfectedbygangrene.
There werenosignificant differences betweenthe 4
storage methods in gangrene development following a gangrene test (damagingand storageof
tubersatlowtemperature).
Warm,dry storagedid not lead to a lowerlevelof
gangrene thancoldstorage.
Thiabendazole, appliedjust afterharvest, restricted
theincidenceofgangreneduringstorageto ahigh
degree. During the 3 experimental years, large
differences in gangrene levels were found in the
seedtubersafterstorage.
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Het verloopvan het wegrottenvan moederknollenbijpootaardappelen
Rapidity ofdecay ofmother tubers inseed potatoes inthefield
ing. J.K.Ridderen ir.C.B.Bus,PAGV

Inleiding
Moederknollen, die bij de oogst slechts voor een
deel zijn weggerot, geven bij het rooien en de verdere verwerking versmering. Eventuele plantpathogene organismen inde moederknollen kunnen
hierbij de nateelt, de nieuwe knollen,besmetten.Dit
is met name het geval met de bacteriën die zwartbenigheid en stengelnatrot veroorzaken. De
hoeveelheid rot knolmateriaal vande moederknollen
isvangrote invloedopdematevanbacterieversmering bij het rooien van pootaardappelen. Het is
daarom van belang dat bij de oogst de moederknollenvolledigzijnweggerot.
Als ze nog gaaf zijn, geven moederknollen waarschijnlijk weinig versmering bij het rooien. Het
nadeelvannoggave moederknollen isechter datze
bij het inschuren verwijderd moeten worden of dat
zodanig gedroogd moet worden dat ze niet gaan
rotten en lekken tijdens de bewaring. De vraag is
dan ook hoe snel moederknollen na het poten wegrotten en welke factoren dit beïnvloeden. Het
bewaren envoorkiemenvan pootaardappelen wordt
erg uiteenlopend uitgevoerd. Het is derhalve denkbaar dat dit invloed heeft op de snelheid van wegrotten van de moederknollen. Factoren als knolbehandeling met chemische middelen en infectie
metschimmels enbacteriënkunnenookvan invloed
zijn op het wegrotten. Verder is het bekend dat ook
tussen rassen verschillen bestaan en mogelijk de
plaats van herkomst ook van belang zou kunnen
zijn.
Met het doel de invloed van genoemde factoren op
de snelheid vanwegrotten van moederknollen bijde
pootaardappelteelt na te gaan, is in 1988, 1989 en
1990onderzoekuitgevoerd.

Proefopzet
De snelheid van wegrotten van moederknollen is in
een aantal proeven met de volgende thema's
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onderzocht:
A- De invloed van verschillende behandelinger
van pootgoed, fysiologische ouderdom er
potergrootte; proefplaatsen PAGV in Lelystac
(1988,1989en 1990) en ROC Kooyenburgir
Rolde(1990).
B- De invloed van knolbehandeling met Moncereen, zowel poedervormig als vloeibaar
proefplaats Keurhof inTollebeek.
C- De invloed van rassen en herkomsten
proefplaats Keurhof inTollebeek.
Om het verloop van het wegrotten vast te kunner
leggen, zijn de moederknollen op de verschillende
data geoogst en beoordeeld. Hierbij zijn ze in eer
aantal rubrieken ingedeeld op basis van he
percentage rot of aan de hand van andere kenmerken als gaaf, vel en mummie. Voor details ovei
proefveldgegevens, resultaten en dergelijke kar
verwezenwordennaar PAGV-verslag133.

Resultaten
A-

In het onderzoek is bij de vergelijking tusser
grote (maat 45/50 mm) en kleine (maat35/4C
mm) potersgeenduidelijk verschilgeblekenir
snelheidvanwegrotten vande moederknollen
De tendens was wel aanwezig dat van de
grote maat meer knolresten aanwezig warer
bij de laatste waarneming (circa 14dagen né
loofdoding)danvandekleinemaat.
Hoewel er zowel in 1989als in 1990eenten
dens aanwezig was dat het oudere pootgoec
sneller verging, is er tussen fysiologisch jonc
en oud pootgoed geen statistisch betrouw
baar verschil waargenomen in snelheid var
wegrotten van de moederknollen. Het be
smettenvan het pootgoed ondervacuümme
bacteriën die zwartbenigheid veroorzaken
heeft hetwegrottenwelbevorderd.
Het poederen met Solacol leek aanvankelijl

het wegrotten iets te vertragen, maar later in
hetseizoenwasditverschil verdwenen.Toen
in1990dezelfdeobjectenopeenzandgrondin
Rolde (ras Elles) en op een zavelgrond in
Flevoland (ras Bintje) werden aangelegd,
bleek dat beide proefplaatsen dezelfde verschillen in wegrotten van de moederknollen
lietenzien.
Bij geen van de toegepaste behandelingen
was het pootgoed 14dagen nade loofdoding
volledig vergaan; een versmering van de
nieuweknollenheeftdaaromkunnenplaatsvinden.
De beide behandelingen met Moncereen
hebben nauwelijks verschillen in snelheid van
wegrotten laten zien. Ook de vergelijkingtussen behandeld en onbehandeld gaf geen
wezenlijkverschil.
Het object poederen met Moncereen leek in
1989 alleen bij de eerste oogst op 12 juli
minder verrot dan de objecten bespuiten met
Moncereen en onbehandeld. Bij de laatste
oogst op 15 augustus, 26 dagen na het
doodspuiten, leek het object poederen daarentegen het meest verrot. De objecten bespuiten met Moncereen en onbehandeld verschildenonderling helemaalniet.
In 1990 leek het object onbehandeld, anders
dan verwacht, bij de eerste rooitijd op 2 juli
minder verrot dan de objecten poederen met
en dompelen in Moncereen. Bij de laatste
oogst op 8 augustus, 27 dagen na hetdoodspuiten,wasditobject poederen daarentegen
het meest weggerot. Deze objecten met
Moncereen verschilden onderling niet in het
proefjaar 1990.
De tegenstrijdige waarnemingen onderstrepen het ontbreken van een effect van
Moncereen opdesnelheidvanwegrottenvan
deknollen.
Het rooien van de moederknollen van de
proef met rassen/herkomsten is per proefjaar
op vier data gebeurd. Tussen de rassen zijn
hierbij duidelijke verschillen waargenomen in
snelheidvanwegrottenvandemoederknollen.
Dit hing min of meer samen met de vroegrijpheid van de rassen. Bij vroegrijpe rassen
rotten de moederknollen sneller weg dan bij

laatrijpe rassen.Verderzat er perjaarbovendien verschil in de snelheid van wegrotten.
De volgorde van de rassen was in beide
proefjaren vrijwelgelijk.
Tussendeherkomstenwarengeen statistisch
betrouwbareverschilleninsnelheidvanwegrottenwaarneembaar.

Samenvatting
In 1988t/m 1990isineenaantalveldproeven nagegaan welke faktoren het wegrotten van moederknollenbeïnvloeden.Hettijdstipvanwegrotten bleek
tussen verschillende poters binnen een object nogal
te verschillen, waardoor eventuele verschillen tussenobjectenmoeilijkbetrouwbaaraan tetonenwaren.
Het meest duidelijk was dat bij devroegrijpe rassen
de moederknollen veelal eerder weggerot zijn dan
bij later rijpe rassen. Ook was duidelijk dat na een
kunstmatige besmetting met Erwinia-bacteriën de
knollen sneller wegrotten dan zonder kunstmatige
besmetting en dat grotere poters gelijktijdig
wegrotten met kleine poters. Dit laatste betekent dat
er ineen laat stadium voor deoogst bij grote poters
meer rot weefsel aanwezig is, dat bij de oogst tot
besmettingvandenieuweknollenkanleiden.
De effecten van fysiologische leeftijd en knolbehandeling tegen Rhizoctonia op het wegrotten,
warenbeperkt.
Dankbetuiging
Dank is verschuldigd aan de keuringsdienst Noordzeepolders van de NAK die behulpzaam is geweest
bijdeuitvoeringvanditonderzoek.
Summary
in a numberof fieldexperiments in 1988, 1989 and
1990it was examinedwhich factors influencethe
rapidityofdecayofmothertubers. Itwasshown that
withineachtreatment therewasa large variation in
the rotting time betweendifferentseed tubersof a
same stock, and that gave problems in testing
potential differencesbetween treatments.The most
distinctresults were: thatin early varieties mother
tubershavemostlyrottedawaysooner thanin later
varieties - thatafterartificialinoculation with Erwinia
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bacteriamothertubersrot awayfasterthan without
artificial inoculationand that bigger seedpotatoes
rot as fast as smallerones. Thelatter meansthat
shortly before harvest bigger tubers have more
rotting tissue left than smaller tubers have,which

may lead to more smearing and thereforemon
infection at harvest of the daughtertubers.Tht
effects of physiologicalage and a tuber treatmen
againstRhizoctoniasolaniontherapidityofdecayo
mothertubersseemedtobe limited.

Beperking van besvorming inaardappelen met behulpvan
groeiregulatoren en het effect daarvan op opbrengst en
kwaliteit
Prevention of berry formation in potato plants by single foliar applications of growth
regulators andtheir effects ontuber yield and quality
ir.A.Veerman, PAGV

Inleiding
Devorming van bessen aan aardappelplanten isom
drie redenen ongewenst. Ten eerste vergt het vormen van bloemen, bessen en zaad energie die een
teler liever in de knollen geïnvesteerd ziet. Ten
tweede kunnen bessen zógroot worden dat zemee
geoogst worden en in de bewaarplaats bij onvoldoende snelle droging (mede) rot kunnen veroorzaken.Dederdeenbelangrijkste redenisdat metde
bessen enorme hoeveelheden kiemkrachtig zaad
per hectare gevormd worden. Bij rassen zoals
Saturna, Désirée, Morene,HansaenVan Goghgaat
het daarbij om aantallen van honderd- tot tweehonderdmiljoen zaden per hectare. Dit zaad blijft gedeeltelijk minstens 10jaar kiemkrachtig in de bouwvoor achter (Lawson, 1983). Enerzijds kan de zaadopslag insommige gewassen eenlastigtebestrijden
onkruidzijn, anderzijds kunnen ziekten en plagen,in
het bijzonder het aardappelcysteaaltje, zich via
opslag verspreiden, in stand houden of vermeerderen. Dit geldt ook voor de knolletjes die door
zaailingen geproduceerd worden. De noodzaak om
indetoekomst een deel van het Bintjeareaal te vervangendoor andere(AM-resistente) rassenbetekent
dat het areaal aardappelen dat bessen vormt ongetwijfeldzaltoenemen.Eendeelvandievervangende
rassen, waaronder een aantal bekende AMresistente rassen vormt namelijk in meer of mindere
mate bessen. In principe is besvorming een eigenschap die in de veredeling voorkomen kan worden.
Dit heeft tot nu toe onvoldoende aandacht gehad.
Het zal echter na het eventueel opnemen van deze
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eigenschap in veredelingsprogramma's nog een be
hoorlijk aantal jaren vergen, voordat het geheli
rassensortiment vrij kan zijnvan besvorming.Alme
al ishet zeker dat inde nabijetoekomst opeendee
van het aardappelareaal besvormende rassen ver
bouwdzullen(moeten)worden.
Omde hierboven geschetste gevaren vanopslagui
zaad te voorkomen of in ieder geval sterk te ver
minderen, is het PAGV in 1989 gestart met eei
onderzoek waarin met behulp van groeiregulatorei
werd gepoogd om de vorming van bessen me
kiemkrachtig zaadte beperken. Indegevallenwaar
indat inderdaad mogelijk bleek, werd tevens onder
zocht wat de consequenties waren voor opbrengsl
sorteringenkwaliteit.

Materiaalen methoden
1989
In 1989 is met het ras Van Gogh een oriënterendi
proef in twee herhalingen aangelegd op het proel
bedrijf van het PAGV. Op het proefveld werd op2:
april gepoot, de datum van 80 % opkomst was 2
mei.
De volgende middelen zijn beproefd: ethefor
MCPA, metoxuron, naftylaceetamide en gibbere
linezuur. De keuze van de middelen was gebaeer
op enkele ervaringen in andersoortig onderzoek e
op de toepassingen van deze middelen in ander
gewassen. Alle middelen werden gespoten met dri

fabel7.Overzicht van in 1990gebruikte middelen endoseringen.
middel

dosering

ethefon
(480 g/l)

1. 200 ml/ha
2. 300 ml/ha

MCPA
(500 g/l)

1. 1000 ml/ha
2. 1500 ml/ha

2,4D-amine
(500 g/l)

1. 700 ml/ha
2. 1000 ml/ha

3eenvande middelen istoegelaten voor de desbetreffende toepassing.
verschillende concentraties en in drie verschillende
stadia van het gewas, te weten: het vroege-knopïtadium, het volle-knopstadium en het volle-bloeiïtadium.Opdeze wijzewerd inzicht verkregen inde
ïffecten vande middelen enhet effect van dosering
ïn gewasstadium op besvorming, opbrengst en
molkwaliteit. Met de opgedane ervaring werd het
jnderzoek in1990voortgezet.
3eenvandevermeldetoepassingen istoegelaten.

I990
n 1990 zijn proeven aangelegd op het proefbedrijf
van het PAGV en op de ROC's Prof.dr.J.M. van
3emmelen-hoeve enVredepeel.Deproevenwerden
Jitjaar in vier herhalingen aangelegd. Op basis van
Je tellingen van bessen en opbrengstbepalingen
van 1989 werden van de vijf toen beproefde midJelen alleen ethefon en MCPA in de proeven van
I990opgenomen. Daarbij istevens opbasisvande
esultaten van 1989 een beperking aangebracht in
Je toedieningstijdstippen endoseringen.
Daar in Groot-Brittannië 2,4D-ester in de praktijk
vordtgebruikt, isin1990ookhet middel 2,4D-amine
)eproefd. Erisvoor 2,4D-amine gekozen,omdathet
n Groot-Brittannië gebruikte 2,4D-ester in Nederland
jeen toelating heeft. In tabel 7 is weergegeven in

welke doseringen de middelen zijntoegediend.Vanzelfsprekend werd ook in deze proeven een onbehandelde controle aangelegd.
Voordezetoepassingis2,4D-amine niettoegelaten.
Demiddelen ethefon en MCPA zijntoegepast inhet
vroege-knopstadium en het volle-knopstadium;
2,4D-amine is gespoten in het stadium van volle
knopendirect nadebloei.Detijdstippen voor2,4Damine zijn gekozen op indicatie van de ervaringen
met 2,4D-ester in Groot-Brittannië. Ook in 1990 zijn
alle bespuitingen uitgevoerd met 600 liter water per
hectare. Intabel 8 is voor de drie proeflocaties een
overzicht gegeven van de de poot- enopkomstdata
en de data waarop de bespuitingen werden uitgevoerd.
In 1990 zijn de bessen geteld na het afrijpen en
doodspuiten van het gewas. Per veldje zijn de
bessen geteld van vier strekkende meters aardappelrug. Daarbij zijn zowel de bessen geteld die op
de grond lagen als die nog aan de planten hingen.
Op het PAGV en ROC Vredepeel is bovendien het
gewichtvandebessenbepaald.Opalledrielocaties
isvan alle veldjes deopbrengst, de sortering enhet
onderwatergewicht bepaald.OpROCVanBemmelenhoeve werd bovendien het uitvalpercentage bepaald. Eind februari 1991 werd de friteskleurindex

label8. Poot- en opkomstdatum endatavan de bespuitingen opdrie locaties in 1990.

)ootdatum
jpkomstdatum
>espuitingen
vroege knop
volle knop
nade bloei

PAGV

van Bemmelenhoeve

Vredepeel

10 -4
15 -5

12 -4
20 -5

18 -4
16 -5

19 -6
21 -6
12 -7

18 -6
26 -6
11 -7

13 -6
18 -6
3 -7
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bepaaldvanmonstersvandeMCPA-bespuitingen in
het vroege-knopstadium, afkomstig van het PAGV
en de Van Bemmelenhoeve. Op het PAGV werd
naar aanleiding van de resultaten nog een oriënterende telling uitgevoerd van het aantal zaden per
bes. Daarvoor werden van decontrole en het object
met het meeste perspectief voor toepassing de
zadenvanvijf bessenperveldjegeteld.

Resultaten
1989
In tabel 9 zijn alleen de resultaten van ethefon en
MCPA weergegeven; de andere middelen gaven
geen of weinig reductie van de besvorming. Het
resultaat van de bespuitingen bleek zowel bij
ethefon als MCPA sterk afte hangenvan hettijdstip
vantoediening. Bijbeide middelen was het resultaat
beter naarmate de bespuiting in een vroeger stadium werd uitgevoerd. Bij ethefon gaf de hoogste
doseringvan300 mlper hectare het beste resultaat.
Bij MCPA was het resultaat goed bij toediening in
het vroege-knopstadium, zowel van 1000 als 1500
mlper hectare. Deopbrengst was bijde effectievere
ethefon-bespuitingen iets lager dan de controle, het
onderwatergewicht werd niet beïnvloed (tabel 9).
Van MCPA bleek geen enkele opbrengstderving
waarneembaar, terwijl ook in dit geval het onderwatergewicht niet veranderde. De resultaten zijn
gebaseerd op twee herhalingen. Statistische analyse is dus niet mogelijk. Op basis van deze indicatieve resultaten is het onderzoek in 1990 voort-

gezet met ethefon en MCPA, zoals beschreven bi
materiaalenmethoden.
Geenvandevermeldetoepassingen istoegelaten.
1990
Reductievanhetaantalbessen
Op het PAGV heeft ethefon alleen bijtoepassing OF
het volle-knopstadium een behoorlijke reductie var
het aantal bessen gegeven, waarbij de hoogste
dosis het beste resultaat gaf (tabel 10). Uit de
controle blijktdatopROCVanBemmelenhoevevee
minder bessen werden gevormd dan op het PAGV
In tegenstelling tot het PAGV werkte nu het eerste
toedieningstijdstip van ethefon het beste, terwijl de
hoogste concentratie het beste resultaat gaf (tabe
10). Op ROC Vredepeel was het aantal bessen bi
de controle zeer hoog. Het resultaat van ethefor
was hier goed, de reductie was vrijwel volledig bi
toepassing van de hoogste dosis in het vroegeknopstadium.
Bij de bespuitingen met MCPA bleek op het PAGV
de bespuiting in het vroege-knopstadium het meesi
effectief (tabel 10). In dat geval leek de hoogste
dosering het beste resultaat te geven. Het midde
2,4D-amine gaf vrijwel geen reductievande besvorming en leek op het tweede toedieningstijdstip zelfs
een stimulans te geven. Net als op het PAGV was
op de Van Bemmelenhoeve het resultaat var
MCPA, toegepast in het vroege-knopstadium hei
best. Hiermee werd een reductie van vrijwel 100%
verkregen. Bij de toepassing in het volle-knopstadium bleek het middel echter een stimulans var
de besvorming te geven. Ook op ROC Vredepee

Tabel9. Aantal bessen per hectare (x 1000), nagewasbespuitingen met ethefon en MCPA in 1989.
object

vroege knop

controle

volle knop

volle bloei

610

610

610

ethefon
100
200
300

ml/ha
ml/ha
ml/ha

420
345
170

550
320
220

565
460
460

MCPA
500
1000
1500

ml/ha
ml/ha
ml/ha

285
145
80

330
415
605

495
570
635

Geen van devermelde toepassingen istoegelaten.
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Tabel 10. Duizendtallen bessen per habij het rasVan Gogh opdrie locaties na gewasbespuitingen
metdrie middelen intwee concentraties optweetijdstippen in 1990.
object

PAGV

400 ml
MCPA
1000 ml
1500 ml

180

592

vroege knop
volle knop

356
196

7
43

54
304

vroege knop
volle knop

365
145

3
33

3
153

vroege knop
volle knop

108
173

5
286

167
46

vroege knop
volle knop

83
219

1
273

57
19

400
488

295
165

99
520

436
428

293
135

109
473

101

121

118

2,4D-amine
700 ml
volle knop
nade bloei
1000 ml
LSD(0.05)

Vredepeel

443

controle
ethefon
300 ml

van Bemmelenhoeve

volle knop
nade bloei

Geen vandevermelde toepassingen istoegelaten.
werd met MCPA een zeer grote reductie van het
aantal bessen bereikt. Met de hoogste dosis werd
op beide toepassingstijdstippen meer dan 90 %
reductie bereikt.
Het middel 2,4D-amine bleek op het PAGV in het
geheel geen reductie van het aantal bessen te
geven (tabel 10). Op ROC Van Bemmelenhoeve
werd met 2,4D-amine, toegepast in het volle-knopstadium, een stimulans van het aantal bessen veroorzaakt. Bij toepassing na de bloei werd een zeer
geringe reductie waargenomen.Op ROC Vredepeel
gaf 2,4D-amine bij het eerste toedieningstijdstip een
behoorlijke reductie van het aantal bessen. Op het
tweede tijdstip gaf het middel weliswaar een iets
lager aantal bessen, maar het gewicht aan bessen
was hoger (niet weergegeven), doordat de bessen
gemiddeldzwaarderwerden.
Geenvandevermeldetoepassingen istoegelaten.
Opbrengstensortering
De bruto-opbrengst boven 40 mm (tabel 11) werd

door ethefon slechts in één geval duidelijk negatief
beïnvloed: op het PAGV bij de toepassing van de
hoogste concentratie in het volle-knopstadium. Op
ROCVredepeel leekbijdetoepassing inhetvroegeknopstadium sprake van enige opbrengstverhoging,
die overigens niet significant was. Wel was het in
vrijwel alle gevallen zo dat de opbrengst bij de
toepassing in het vroege-knopstadium hoger was
dan in het volle-knopstadium. Ethefon verlaagde in
alle gevallen het percentage knollen boven 50 mm
significant. De verlaging was sterker bij de hoogste
concentratie en bij toepassing in het volle-knopstadium.
MCPA liet vooral bij toepassing in het volleknopstadium in een aantal gevallen een wat lagere
opbrengst dan de controle zien. Net als bij ethefon
was de opbrengst bij de toepassing in het vroegeknopstadium in vrijwel alle gevallen hoger (zij het
slechts in één geval statistisch betrouwbaar) dan bij
de toepassing in het volle-knopstadium. Het percentage knollen boven 50 mm werd bij de toe-
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Tabel 11. Bruto opbrengst >40 mm (ton per ha) en gewichtspercentage boven 50 mm bij het ras Van
Gogh op drie locaties na gewasbespuitingen met drie middelen in twee concentraties op
tweetijdstippen in 1990.
object

PAGV
bruto %>50

controle

53,9

89

55,6

87

53,1

75

vroege knop
volle knop

52,3
53,3

80
69

57,2
55,1

82
73

56,5
53,0

62
59

vroege knop
volle knop

53,4
49,6

77
65

55,4
54,0

80
76

60,8
55,7

57
57

vroege knop
volle knop

56,2
52,0

88
86

55,7
49,9

85
84

60,3
54,4

73
75

vroege knop
volle knop

54,8
50,0

87
84

56,6
49,5

86
84

55,6
57,9

72
73

50,2
50,2

84
85

54,7
55,4

85
87

56,6
53,6

77
77

50,1
50,8

85
85

54,4
49,9

86
86

53,4
57,3

72
76

3,6

3,0

4,0

3

6,4

5

ethefon
300 ml
400 ml
MCPA
1000 ml
1500 ml

2,4D-amine
700 ml
volle knop
nade bloei
1000 ml
LSD(0,05)

volle knop
nade bloei

van Bemmelenhoeve
bruto
%>50

Vredepeel
bruto
%>50

Geenvan devermelde toepassingen istoegelaten.
passing in het vroege-knopstadium in geen enkel
geval significant verlaagd. Alleen bij toepassing in
het volle-knopstadium werd in enkele gevallen een
significant lager percentage knollen boven 50 mm
gevonden.
Op het PAGV was bij alle toepassingen van 2,4Damine de opbrengst lager dan bij de controle. Op
ROCVan Bemmelenhoeve wasdat alleen hetgeval
bij de toepassing van de hoogste dosering na de
bloei. Op ROC Vredepeel werd als gevolg van de
toepassing van 2,4D-amine geen opbrengstderving
waargenomen. Het percentage knollen boven 50
mmwerdalleenophetPAGVsignificantverlaagd.
Op ROC Van Bemmelenhoeve is naast de opbrengstookhetuitvalpercentage waargenomen (niet
weergegeven). Het uitvalpercentage werd door de
bespuitingen niet verhoogd en lag in de meeste
gevallen zelfsietsonderdatvandecontrole.
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Geenvandevermeldetoepassingenistoegelaten.
Onderwatergewicht
Het onderwatergewicht werddoor ethefon niet sterk
beïnvloed (tabel 12). Op het PAGV leek het
onderwatergewicht door ethefon een weinig verhoogd te worden. Op ROC Van Bemmelen-hoeve
werd het daarentegen in drie van de vier objecten
significant verlaagd. Op ROC Vredepeel was het
onderwatergewicht alleen bijde hoogste dosering in
hetvroege-knopstadium lagerdandecontrole.
Op alle drie locaties bleek het onderwatergewicht
door MCPA ten opzichte van de controle iets verlaagd te worden bij toepassing in het volle-knopstadium. Bij toepassing in het vroege-knopstadium
wasdat niethetgeval.
De toepassing van 2,4D-amine leidde in het algemeentoteenwat lageronderwatergewicht. Diteffect

Tabel 12. Onderwatergewicht (gram) van het ras Van Gogh op drie locaties na gewasbespuitingen
metdrie middelen intwee concentraties optweetijdstippen.
PAGV

object
controle
ethefon
300 ml
400 ml
MCPA
1000 ml
1500 ml

Vredepeel

407

448

377

vroege knop
volle knop

414
415

445
429

379
380

vroege knop
volle knop

417
421

439
436

361
387

vroege knop
volle knop

412
399

443
428

380
368

vroege knop
volle knop

425
400

443
429

386
375

395
409
389
398

419
433
420
424

375
375
364
376

2,4D-amine
volle knop
700 ml
nade bloei
1000 ml
vojle knop
nade bloei
LSD(0.05)

van Bemmelenhoeve

14

14

Geen vandevermelde toepassingen istoegelaten.
was sterker bij de toepassing in het volle-knopstadiumdanbijdebespuitingen nadebloei.
Geenvandevermeldetoepassingenistoegelaten.
Friteskleurindex
Zoals uit tabel 13 blijkt, kon er in 1990 geen negatieve invloed vastgesteld worden van de MCPA-bespuitingeninhet vroege-knopstadium. Op ROCVan
Bemmelenhoeve leek de bakkleur bij de laagste
dosering MCPA zelfs iets beter dan de controle,
loewel de bakkleur bij de hoge dosering gelijk was
aandievandecontrole.
Overigewaarnemingen
De effecten van de gebruikte middelen op het bespoten blad waren zodanig dat de gewassen niet
neer selecteerbaar warenopvirusaantasting.
Deoriënterendetellingvanhetaantalzadenperbes
/an de controleveldjes en de 1500 ml MCPA,
gespoten in het vroege-knopstadium van de proef
Dp het PAGV,leerdedatdebessenvandecontrole-

veldjesgemiddeld304endebessenvan hetMCPAobjectgemiddeld93zadenperbesbevatten.

Discussie
Bij het bepalen van de meest geschikte toepassing
is ineerste instantie het effect op het aantal bessen
het belangrijkst. In een oriënterende proef in 1989
gaven ethefon en MCPA goede resultaten;metoxuron, naftylaceetamide en gibberellinezuur hadden
geen effect. In de proeven van 1990 bleek 2,4Damine wisselende en overwegend tegenvallende
resultaten te geven. Bijde bespreking van deresultatenzaldanook uitsluitendworden ingegaan opde
bevindingen metethefonenMCPA.
Het resultaat van de bespuiting met ethefon wasop
het PAGV het best wanneer in het volle-knopstadium gespoten werd. Op de beide ROC's werd
echter met de bespuiting in het vroege-knopstadium
het beste resultaat verkregen. De oorzaak van dit
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Tabel 13. Friteskleurindex van knollen van de controle en MCPA-behandelingen in het vroegeknopstadium van het PAGV en ROCvan Bemmelenhoeve.
object

PAGV

van Bemmelenhoeve

controle

4,7

4,7

MCPA 1000 ml/ha

4,6

4,1

MCPA 1500 ml/ha

4,6

4,6

LSD(0,05)

0,6

0,5

Geenvan devermelde toepassingen istoegelaten.

verschil is niet duidelijk. Er kan bij de beoordeling
van het gewasstadium enig verschil tussen de
locaties opgetreden zijn. Misschien spelen ook de
weersomstandigheden tijdens envlak nadebespuiting een rol. Samen met de resultaten van 1989
(tabel 9) is het echter duidelijk dat voor de grootste
reductie van het aantal bessen de toepassing van
ethefon ruimschoots voor het begin van de bloei
moet plaatsvinden.Opalle drie locaties bleek bijhet
meesteffectieve toedieningstijdstip dehoogstedosis
het beste resultaat te geven. Het toedieningstijdstip
is echter van groter belang dan de keuze tussen de
tweegebruiktedoses.
Hoewel MCPA in de meeste gevallen een grote
reductie van het aantal bessen veroorzaakte (tabel
10), bleek op ROC Van Bemmelenhoeve dat het
gebruik van het middel bij latere toepassing ook
averechts kan werken. Op het PAGV en op ROC
Van Bemmelenhoeve was het resultaat het best bij
toepassing in het vroege-knopstadium. Op ROC
Vredepeel was er bij het gebruik van de hoogste
dosis weinig verschil in effect tussen de tijdstippen.
De grootste kans op een goed resultaat en de
minste kans op een mogelijke stimulans bestaat bij
toepassing in het vroege-knopstadium. Evenals bij
ethefon stemt dit resultaat geheel overeen met het
oriënterende onderzoekvan1989.
De vaststelling van het aantal zaden per bes werd
uitgevoed metslechts 5bessenperveldje. Hetgrote
verschiltussendecontroleenMCPA(1500mlperha),
respectievelijk 304en93zaden perbes,doetechter
vermoeden dat de zaadinhoud van de bessen na
een MCPA-bespuiting geringeris.
Het middel ethefon verlaagde in één geval de
opbrengst: op het PAGV bij de hoogste dosis inhet
volle-knopstadium (tabel 11); de laagste dosis gaf

26

deze reductie niet. In 1989 gaf 300 ml echter wè
een lichte opbrengstreductie. Van ethefon was
bekend dat het bij hogere doseringen het onderwatergewicht kanverlagen. Inderdaad zienweopROC
Vredepeel en ROC Van Bemmelenhoeve bij de
meest effectieve toepassing in het vroegeknopstadium bij de hoge dosering een significante
verlaging van het onderwatergewicht (tabel 12).De
belangrijkste beperking aan het gebruik van ethefor
wordt echter gevormd door de verlaging van he
percentage knollen boven 50 mm (tabel 11). Er moe
bij toepassing in het vroege-knopstadium, afhankelijkvandegebruikte dosis,gerekend worden opeer
verlaging van het percentage knollen boven 50mrr
met 10à 15procent. Dezeinvloedvanethefonwere
ookdoor Bodlaender (1972,1982)waargenomen.
Weliswaar zijn bij de toepassing van MCP/1
opbrengstreducties waargenomen (tabel 11), maai
niet bij toepassing in het vroege-knopstadium; dit iï
het meest effectieve stadium om besvorming teger
te gaan. Ook de de friteskleurindex werd bij be
spuiting in dit stadium niet negatief beïnvloed (tabe
13). Het onderwatergewicht werd weliswaar ver
laagd bij toepassing in het volle-knopstadium, maai
(evenalsdeopbrengst) niet inhetvroege-knopstadi
urn (tabel 12). MCPA verlaagde het percentage
knollen boven 50 mm niet significant bijtoepassinç
in het vroege-knopstadium (tabel 11). De verlaginç
in hetvolle-knopstadium is het gevolg vandelagere
opbrengst bij die toepassing. Het is dus zowel vooi
het bereiken van minder bessen,als hetvoorkomer
van opbrengstreductie en verlaging van het onder
watergewicht van belang dat MCPA voor het volle
knopstadium wordt gespoten. Dat wil zeggen: ruirr
voordatdebloemenverschijnenenhunkleurteher
kennenis.

De schade aan de bovenste bladlaag bij bespuiting
met ethefon of MCPA wordt, blijkens de opbrengstcijfers, bij een goed ontwikkeld gewasopgevangendoor delager gelegen bladlagen.Deschade
aan het blad zal na bespuiting echter groter zijn
naarmate gedurende een langere periode scherp
zonnig weer volgt opde bespuiting. Het lijkt daarom
aan te bevelen de bespuiting in de avond of 's
morgensvroeguittevoeren.
Het feit dat door de bespuitingen de gewassen niet
selecteerbaar meer waren, maakt dat de toepassingen niet te gebruiken zijn in pootgoedgewassen.
Deproduktie van kiemkrachtig zaad inde bessen is
echter ineenpootgoedgewas aanzienlijk minderdan
ineenconsumptiegewasdoorhetvoortijdigvernietigen
vanhet loof.
Het onderzoek is uitgevoerd met het ras VanGogh,
maar de verwachting is dat de effecten van detoepassingen op andere besvormende rassen soortgelijk zijn. Bloei en besvorming zijn hormonaalgereguleerde processen waarin door groei-regulatoren bij
alle rassen via hetzelfde mechanisme ingegrepen
wordt. Hooguit mag verwacht worden dat er tussen
rassen enig kwantitatief verschil in reactie kan
optreden. Deeerste ervaringen werden opgedaanin
de rassen Saturna en Morene. De effecten op
besvorming, opbrengst, sortering en onderwatergewicht stemden overeen met de hier beschreven
resultaten bij hetrasVanGogh.
Geenvandevermeldetoepassingenistoegelaten.

Conclusies
Zowel ethefon als MCPA kan de vorming van grote
aantallen bessen bij aardappelrassen die deze
sigenschapvertonen zeer sterk teverminderen. Het
middel ethefon veroorzaakt echter een aanzienlijke
/erlagingvanhetpercentage knollenboven50mm.
Beide middelen dienen toegepast te worden in het
/roege-knopstadium; dit is het stadium waarin de
steel die de bloemtros draagt zich begint te
strekken. In de beoordeling van een geheel gewas

mogen de vroegste planten deze strekking net
voltooidhebben.
Ethefon (480 gram per liter) gaf bij een dosis van
400 ml per ha het beste resultaat. Bij300 ml per ha
was het resultaat iets minder goed, maar was de
kans op een opbrengstderving en verlaging van het
onderwatergewicht kleiner.
MCPA (500gram per liter) gaf hetbeste resultaat bij
een dosis van 1500 ml per ha; met 1000 ml per ha
warendereslutaten ietsminder.
Geenvandevermeldetoepassingen istoegelaten.
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Summary
In a two year study,growth-regulating substances
were testedfortheirabilitytoreduce berryformation
inpotatoplants.Inapreliminary experimentethefon
and MCPA showed promising results. During the
secondyear of investigation, single applications of
thesetwosubstancesand 2,4D-amine were tested
atthree locations. Inallexperiments thecultivar Van
Goghwasused.Inaccordance withthe preliminary
experiment, ethefon and MCPA showed large
reductionsof berry formation when applied at the
earlybudstage. The developmentstageofthe crop
at thetimeofapplication appeared toplay a crucial
role with respect to the efficicy of the treatments.
Resultsmay have been influencedto someextent
by the weatherconditionsfollowingthe application.
Whenapplied at the most effective stage,MCPA
showed no significant negative effects on tuber
yield, dry matter content and fry colour. Insome
cases ethefondecreaseddry matter contentbut it
showednoeffectontuberyieldandfrycolour.
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Perspectieven van een gedeelde stikstofbemesting op pootaardappelen
Possibilities ofasplit application ofnitrogen on seed potatoes
A.H.J.Rops, ROC DeWaag

Inleiding
Depootaardappelen opde lichte zavelgronden inde
Noordoostpolder ontwikkelen zich in het begin van
het groeiseizoen in het algemeen erg sterk. Vooral
indien de geadviseerde stikstofbemesting gecombineerd wordt met een beregening tijdens de knolzetting is de loofontwikkeling vaak overdadig. Dit
heeft in de praktijk tot de vraag geleid in hoeverre
een deling van de stikstofgift een positieve invloed
kan hebben op de loofontwikkeling en op de knolopbrengstvandepootaardappelen.
Om hierin meer inzicht te krijgen is van 1986 tot en
met 1990 op het ROC De Waag een onderzoek
uitgevoerd.

gelegen. De proeven waren in viervoud aangelegd
op de lichte zavelgrond met circa 8% slib en een
organischestof-gehaltevanongeveer2%.

Resultaten
Loofontwikkelingen kleurverschillen
Op de proefvelden werden regelmatig waarnemingen verricht betreffende de ontwikkeling van
het gewas. Hieruit bleek een sterke loofontwikkeling
parallel te lopen aan een donkere gewaskleur. De
verschillen tussen de objecten A, B en C waren
klein; de lagere bemesting van object D resulteerde
ineenschralereontwikkeling.
Opbrengsten

Proefopzetenuitvoering
Het onderzoek is uitgevoerd met Bintje en Morene;
twee rastypen waarvan verwacht werd dat ze
verschillend zouden reageren op de stikstofbemesting. De stikstofbemesting werd op vier manierentoegediend (zietabel14).
De overige teeltmaatregelen, zoals poten, beregenen, doodspuiten en rooien zijn in tabel 15weergegeven.
Het onderzoek met het ras Bintje is uitgevoerd inde
jaren 1986tot en met 1989terwijl het ras Morene in
de jaren 1988 tot en met 1990 in onderzoek heeft

De knolopbrengsten in de pootgoedmaten en de
totale opbrengsten die in de proefjaren zijnbehaald,
zijn vermeld in tabel 16,Als pootgoedmaat is zowel
voor Bintje als Morene uitgegaan vande maat28/55
mm, hoewel Morene afgeleverd kon worden tot 60
mm.Het overgrote deel van de knolopbrengsl
bestonduitknollen indemaat28-55mm.
Noch bij Bintje, noch bij Morene heeft de N-bemesting in één van de jaren een significant verschil
in de pootgoedmaten laten zien. Wel waren de
effecten van de stikstofbemesting op de knolopbrengst bij Bintje wat groter dan bij Morene. In
enkele proeven was een betrouwbaar verschil aanwezigbijdetotale knolopbrengst.

Tabel 14.Aangelegde objecten inde proefjaren 1986tot en met 1990.
A
B
C
D

28

- 100% N
- 75% N
25% N
- 50% N
50% N
- 75% N

= 120
= 90
= 30
= 60
= 60
= 90

kgstikstof per havoor het poten
kgstikstof per havoor het poten +
kgstikstof per ha 1week na knolaanleg
kgstikstof per havoor het poten +
kgstikstof per ha 1week na knolaanleg
kgstikstof per havoor het poten

(1986-80 kg)
(1986-40 kg)

(1986-80 kg)

Tabel15.Datavanhetpoten,beregenen,doodspuitenenrooienindeproefjaren 1986totenmet1990.
jaar

pootdatum

1 e gift

1986

15april

11april

26 mei

1987

13april

8 april

16juni

1988

15april

6 april

16juni

1989

13april

1 april

5juni

1990

6 april

23 maart

8juni

1

stikstofgift
2 e gift

beregenen1)

doodspuiten

rooien

24,29 mei
en 18juni
eind mei 1x
halfjuni 1x
19,23 mei

29juli

4 augustus

30juli

5 augustus

"

mei2x
juni 1x
19,25,31 mei

Bintje-12juli
Morene-17juli
20juli

20juli
(groen)
31juli
31juli
1 augustus

) =Circa 15mm bronwater per keer.

Besprekingvanderesultaten
Het onderzoek in de jaren 1986 tot en met 1990
toonde aan dat deling van de N-gift bij Bintje en
Morene geen noemenswaardige verschillen liet zien
in de gewaskleur en loofontwikkeling tijdens het
groeiseizoen. Alleen bij een lagere N-gift (object D)
werd minder loof gevormd. In de meeste gevallen
bleven de verschillen beperkt tot de kleur. Verder
koninbepaaldejarenwordenvastgestelddatbijeen
gedeelde gift het gewas wat steviger was dan bij
een N-gift in één keer. Dit kwam vooral tot
uitdrukking tijdens het kunstmatig beregenen van
het gewas; het duidelijkst was dit het geval bij het

ras Bintje. Aan het einde van het groeiseizoen
(doodspuiten) waren de aardappelen, waaraan de
N-giftinéénkeerwerdtoegediend (objectenAenD)
het verst afgestorven. Het later afsterven van het
gewas wijst op een later optreden van ouderdomsresistentie tegen virusziekten. Stikstofdeling
zou de kwaliteit van de oogst daarom wel eens
ongunstig kunnen beïnvloeden in jaren met een
zware luis-en/of virusdruk.
De knolopbrengst 28/55 mm bij het ras Bintje is bij
de gedeelde giften (75+25% N en 50+50% N)
gemiddeldoverdejaren ietshogerdandegift inéén
keer (100%).Wiskundig betrouwbaar was alleen de
totale opbrengst in 1989. Mogelijk is dit ontstaan

Tabel 16. Knolopbrengst per object in de maat 28/55 mm en de totale knolopbrengst van Bintje en
Morene inde proefjaren engemiddeld over dezejaren.
gem. opbr.
proefjaren
28/55 mm
kg rel.

1986
28/55 tot 1 '

knolopb rengst ntonnen per ha
1987
1988
1989
28/55 tot.
28/55 tot.
28/55 tot.

Bintje
A -100%
B- 75+25%
C - 50+50%
D -75%

44,5
45,6
47,1
41,8

47,1
47,6
49,0
44,5

40,9
43,3
42,9
38,7

43,0
45,4
44,8
40,7

34,9
34,8
34,1
33,2

35,7
35,3
34,6
33,5

44,9
48,5
47,8
46,7

45,3
48,92)
48,22)
46,9

-

-

41,3 100
43,1 104
43,0 104
40,1 97

Morene
A-100%
B -75+25%
C - 50+50%
D -75%

-

-

-

-

36,7
35,9
35,9
36,5

44,4
41,32)
40,72)
41,72)

44,8
43,0
43,5
44,5

52,3
51,1
49,92)
51,5

44,5
45,2
43,9
45,6

59,2
60,7
59,7
61,1

42,0 100
41,4 99
41,1 98
42,2 100

1990
28/55 tot.

Totale opbrengst boven 28 mm.
Betrouwbaar verschil ten opzichte van 100% N(object A).
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door een verschil in knolzetting tussen de objecten
door de omstandigheden in dat jaar; in de andere
jarenwarendeverschillenerggering.
Het ras Morene heeft in de onderzoeksjaren gemiddeld minder opbrengstverschillen in de maat
28/55teziengegevendanhet rasBintje. Inéénjaar
(1989) gaf eendelingvandeN-gifteen betrouwbaar
lageretotaalopbrengst danhetobject 100%Ninéén
keer. Het object 75% in één keer gaf bij Morene
gemiddeld een even hoge knolopbrengst dan 100%
N in één keer. Uit resultaten van tabel 16 kan
worden afgeleid dat Bintje wat scherper reageert op
deN-bemesting dan Morene.BijBintje lijktdelingde
opbrengst gunstig te beïnvloeden; bij Morene is dit
niet het geval. Een lagere stikstofgift gaf bij Bintje
enige opbrengstdaling te zien; bij Morene kon dit
nietwordenaangetoond.

overwogen. Niet uitgesloten isdateendelinghet
optreden van ouderdomsresistentie verlaat,
hetgeentenkostekangaanvandekwaliteit.
- Voor het ras Morene een stikstofdeling evenmin
zinvol lijkt; de opbrengst wordt nauwelijks beinvloed.
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Conclusies

Summary

Meerjarig onderzoek met een deling van de stikstofgift bijderassenBintje enMorenetoontaandat:
- Deontwikkeling bij zowel Bintje als Morene door
een deling van de stikstof slechts weinig wordt
beïnvloed. Een totale lagere stikstofgift (75%)
geeftweleengeringereloofontwikkeling.
- Het ras Bintje bij een deling van de stikstofgift,
vooral in sommige jaren een hogere knolopbrengst geeft inde pootgoedmaten. Daaromkan
een deling van de stikstof bij dit ras worden

Infieldtrialsonasandyclaysoil,asplit application
of nitrogen was studied in connection with the
development of the foliage and the yield of the
tubersusingthepotatocultivars Bintjeand Morene.
Therewas only a slight effect on the developmenl
and colour of the foliagein both cultivars. Splitting
thenitrogendressingappearedtobe favourable foi
the yield of seed tubers of the cultivar Bintje, bui
could have a negative effect on seed quality
because ofagreatersusceptibitytovirusinfection.

De invloed van beregening van pootaardappelen opde
besmettingmetPhomaexiguavar.foveata
Theeffect ofsprinkler irrigation ofseedpotatoes on infection by Phoma exigua var. foveata
ing. J.K.Ridder,PAGV

Inleiding
Deschimmel Phomaexiguavar.foveatavormtvanaf
circa 1970 in Nederland een probleem in de aardappelteelt. De schimmel ontwikkelt zich tijdens de
teelt op het veld. Met name op afstervend loof
ontwikkelendeschimmelsporen zichenkunnenvoor
of tijdens de oogst opde knollen komen.Tijdens de
bewaring kan dit veel schade opleveren doordroog-
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rot,waardoor enormeverliezen kunnenontstaan.
Phomawordt een 'koudeschimmel' genoemd,omdal
deziekte zichjuist onder koude en natteomstandigheden ontwikkelt. Met name in jaren met een nal
groeiseizoen en een late oogst is kans op besmettinggroot enveelgroterdanindrogejaren.
Het is bekend dat de kans op Phoma toeneemt als
de structuur van de grond slecht is. In de praktijk
bestaat de indruk dat ook beregening van poot-

aardappelen meer besmetting door Phoma in het
geoogste produkt zougeven.Aangezien beregening
bij pootaardappelen veelvuldig voorkomt, was het
belangrijk om via onderzoek over dit aspect meer
duidelijkheidteverkrijgen.

Proefopzet
Het onderzoek is in 1988 vanuit het ROC Feddenaheerd in Kloosterburen op een locatie in
i/Veheden Hoorn uitgevoerd en in 1989 en 1990
i/anuit het ROC Kollumerwaard in Munnekezijl op
senlocatie inde Lauwersmeer.
Sedurende de drie jaren heeft de proef gelegen op
sen lichte zavelgrond van 10 â 15 % afslibbare
delen en is uitgevoerd met de volgende vier be'egeningsniveaus:
D-nietkunstmatigberegenen,
\- beregenenopbasisvanschurftbestrijding,
3-beregenenopbasisvanopbrengstverhoging,
2-beregenen op basis van schurftbestrijding enopbrengstverhoging.
/oor de schurftbestrijding werd met beregenen
jegonnenvanaf het momentdat destolonen gingen
zwellenenvoor deopbrengstverhoging vanaf 25cm
jewashoogte. De beregening is regelmatig herïaald. Erisnaargestreefdomruimvoldoendewater
ïante brengen op het beregende deel tot 14dagen
/oordeloofdoding.
n dit onderzoek isde ene helft vande proef nahet
ïanaarden geïnfecteerd metdrie met Phomaexigua
^ar. foveata besmette tarwekorrels per strekkende
neter rij (P1) en de andere helft met zes besmette
arwekorrels perstrekkende meter rij(P2).
DePhoma-bezettingvandeknollen iseindaugustus
vastgesteld door de keuringsdienst Frieslandkroningenvan de NAK metde 'lange' methode.Dieet na het rooien zijn de knollen gekneusd en
legen weken bewaard bij 4 °C en vervolgens op
'homabeoordeeld.

Resultaten
n 1988 was het groeiseizoen tot begin juli droog,
aanvankelijkwaren er gewasverschillen,waarbij het
leregende deel duidelijk meer loofontwikkeling ver-

toonde eneerder eenvolledige grondbedekking met
groen loof had. Vanaf half juli was het bijzonder
regenrijk, waarbij in juli/ augustus buien van circa
40 mm en meer vielen. De kunstmatige beregening
is vanaf begin juli niet meer uitgevoerd. De grond
was door de natuurlijke regenval constant bijzonder
nat en het resultaat was een vrij zware besmetting
met Phoma. In het geoogste produkt is echter geen
Phomarot waargenomen; alleen via de kneustoets
werd dit aangetoond. Bij de objecten O, A en B
waren duidelijke verschillen tussen de infectieniveaus P1en P2,terwijl dit bij object C, beregenen
voor schurftbestrijding en opbrengstverhoging, niet
het geval was (zie tabel 17). De verschillen zijn
echter nietstatistisch betrouwbaar.
Het jaar 1989 had in tegenstelling tot dat van 1988
een droog groeiseizoen, waarbij het vrijwel onmogelijkwasomdegrondzoveelwatertegevendat
er voldoende water voor het beregende deel
beschikbaar was. Het lukte eveneens niet zoveel
water te geven dat de structuur verslechterde. De
beregende objecten hadden wel een betere loofontwikkeling dan de onberegende; de onberegende
objecten hadden duidelijk te weinig loof ontwikkeld.
Het resultaat van het knolonderzoek was dat er
maar een zeer lage besmetting was zonder duidelijkeverschillentussendeobjecten.
Het jaar 1990 had eveneens een droog groeiseizoen. De gewasontwikkeling was vrijwel gelijk
aan dat van 1989. Toch werd bij de geoogste knollen een veel hogere besmetting vastgesteld die in
1989. De verschillen tussen de infectieniveaus P1
en P2gavenbij P2gemiddeldeenhoger percentage
Phoma-knollen; alleen bij object B lag dit juist
andersom.Hetlijkteropdatdeobjecten onberegend
en beregenen voor schurftbestrijding bij P1 tot minder besmetting met Phomahebbengeleiddanbijde
andere objecten. Vanwege de spreiding tussen de
monsters zijn de resultaten echter niet statistisch
betrouwbaar.

Discussie
Het onderzoek had tot doel na te gaan of beregening van pootaardappelen de kans op besmetting met Phoma van het geoogste produkt zou
vergroten. Daartoe zijn, naast een object dat niet
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Tabel 17. Invloed van beregening op de besmetting met Phoma, direct na de oogst, in de jaren 1988
1989 en 1990 (Bintje).

object

besmettingsniveau grond
(P1=3enP2=6
tarwekorrels/m)

0 - onberegend
A-beregenen schurft
B -beregenen opbrengst
C -beregenen schurft en

opbrengst

P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2

kunstmatig beregend werd,een paar varianten aangelegd waarbij de grond gedurende verschillende
perioden is natgehouden. De gedachte was dat de
schimmel zich onder deze nattere omstandigheden
beter zou kunnen ontwikkelen en het geoogste
produkt, ten opzichte van het niet kunstmatig beregende, een grotere besmetting met Phoma zou
kunnengeven.
Het is echter gebleken dat de verschillen tussen de
jaren groter waren dan de invloed van wel of niet
beregenen. Met name inhet nattejaar 1988wasde
besmetting van het geoogste produkt bij alle
objecten groot en zonder duidelijke verschillen. In
1989 was er nauwelijks sprake van besmetting en
waren er eveneens geen duidelijke verschillen. Het
jaar 1990 gaf, hoewel het even droog was als in
1989, een veel hogere besmetting te zien dan in
1989 maar niet zo hoog als in 1988. De spreiding
binnen de objecten was echter zo groot dat geen
statistisch betrouwbare verschillen konden worden
aangetoond.
Wel kan gesteld worden dat de kunstmatige infectie
met besmette tarwekorrels in 1988 en 1990 een
besmetting met Phoma bij het geoogste produkt
heeftveroorzaakt eninhetjaar 1989nauwelijks.Het
verschil tussen de twee besmettingsniveaus P1 en
P2, drie en zes besmette tarwekorrels per strekkende meter rij,kwam indedrieproefjaren maarten
dele tot uiting. Bij de objecten O en A, onberegend
endeberegeningtenaanzienvanschurftbestrijding,
gaf behandeling P2een iets hogere besmetting met
Phoma van de geoogste knollen. Bij de andere
objectenwasertussendebesmettingsniveaus geen
verschil.
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percentage Phoma-knollen
(bepaald van 1200 knollen
per object)
1988
1989
1990
59
74
58
76
55
67
65
65

1
1
0
2
1
1
1
1

19
41
17
37
44
30
36
43

Samenvatting
In 1988,1989en 1990 isde invloedvanberegeninc
opdebesmetting met Phomaexiguavar.foveatabi
de teelt van pootaardappelen nagegaan. He
onderzoek is uitgevoerd met het ras Bintje op eer
lichte zavelgrond. De grond was na het poter
kunstmatig geïnfecteerd met besmette tarwekorrels
Direct na de oogst zijn de knollen op besmettin«
getoetst. Een nat groeiseizoen (1988) leiddetoteer
hogere besmetting met Phoma;indrogejaren (198!
en 1990) was dit aanmerkelijk lager. Niet duidelijl
was waarom het ene droge jaar (1990) tot zovee
meer besmettingleiddedanhetandere(1989).
Tussen niet kunstmatig beregend en de dri<
beregeningsniveaus zijn geen statistisch be
trouwbare verschillen verkregen ten aanzien van d<
besmettingvandegeoogste knollen metPhoma.
Literatuur
Schepers, A. en CD. van Loon. Phoma bij aardappelen. Uitgav
vanNAKenPAGV(1988).
Turkensteen, L.J. De situatie betreffende besmetting va
pootgoed met Phoma exigua var. foveata in Nederland. Inter
rapport (1985), 18p.
Turkensteen, L.J. Phoma exigua var. foveata en de teelt va
aardappelen in Nederland. Gewasbescherming 17(6) 1986, f
179-187.

Summary
In 1988,1989and 1990, experimentswerecame
out in seed potatoes to study the relationship be
tweendifferentintensitiesof sprinklerirrigation an

infection by Phoma exigua var. foveata (potato
gangrene).Theexperiments werecarriedout using
the variety Bintje on a sandy clay soil. After the
plantingpotatoes, thesoilwasinfectedwith infected
wheatgrains.
There were differences in infection between the

years.Itappearedthata wet growingseason (1988)
causedmoregangrenein thedaughtertubersand
thattherewaslessgangrenein dryseasons (1989
and 1990). Nosignificant differences ofgangrene in
thedaughtertuberscouldbe detectedbetween the
irrigation levels.

Dnderzoek naar alternatieven voor dinoseb
oofdodingvanaardappelen

voor de

Development ofalternatives for dinoseb asadesiccant otpotato foliage
r.CD.vanLoonenJ.F. Houwing,PAGV

Inleiding
Met het oog op de kwaliteit van zowel poot- als
consumptieaardappelen is het noodzakelijk om voor
de oogst het loof te vernietigen. Het tot voor kort
hiertoe meest gebruikte chemische middel,dinoseb,
is vanaf 1989 en 1990 niet meer toegestaan in
respectievelijk consumptie- en pootaardappelen.
Een mechanische methode van loofdoding, zoals
looftrekken, biedt alleen onder gunstige omstandigheden een alternatief in pootaardappelen. Een
andere mogelijkheid, die iets minder weersgevoelig
is, biedt de combinatie loofklappen en spuiten. In
consumptie-aardappelen, die aan het eind van het
groeiseizoendoorgaans nietergvitaal meer zijn,kan
wellicht metuitsluitendklappenwordenvolstaan.
Indit onderzoek zijn zowel bij poot- als consumptieaardappelen enkele nieuwe chemische middelen
vergeleken meteenstandaard bij uitsluitendspuiten,
en bij spuiten na klappen. Bij consumptie-aardappelen is verder onderzocht in hoeverre met uitsluitend klappen kan worden volstaan. Bovendien is
nagegaan of het probleem van de vele trekkersporen na klappen kan worden verminderd door de
trekker uitterusten metsporenwissers.

Uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek is in 1989en 1990 uitgevoerd ophet
PAGV-proefbedrijf en de ROC's Kollumerwaard
(KW), De Kandelaar (KL), Prof.J.M.van Bemmelenhoeve (BEM) en De Waag (WG). De proeven in
pootaardappelen vonden plaats op de volgende
lokaties: PAGV, BEM, KW en WG met de rassen

Diamant in 1989 en Morene in 1990, die bekend
staanals lastigalshetloofvernietiging betreft.
Te Lelystad zijn in beide jaren twee methoden van
behandeling toegepast, namelijk spuiten en klappen
+ spuiten bij twee N-trappen (adviesgift en advies
minus30kgNper ha).Degebruikte middelenwaren
in 1989: buminafos (M1), cyanamid (M2), diquat +
metoxuron(M3)endinoseb (M4).In1990werdende
volgende middelen gebruikt: dinoseb (D1), buminafos (D2), diquat (D3), buminafos + metoxuron (D4)
englufosinaat (D5).Laatstgenoemd middelalleenna
klappen.Zieverderooktabel18.
Op een aan het proefveld grenzende strook zijn de
bij het loofklappen gemaakte sporen ongeveer 10
cm diep losgetrokken met een smal (10 cm breed)
ganzevoetje.
De proeven met pootaardappelen op de ROC's
hadden alle dezelfde opzet. Spuiten en klappen +
spuiten zijn in 1989 bij de adviesstikstofgift en in
1990 bij zowel adviesstikstofgift (N2) als een 30 kg
per ha en lagere gift (N2) vergeleken. De gebruikte
middelen waren in 1989: buminafos (M1), cyanamid
(M2), dinoseb (M3) en diquat + metoxuron (M4). In
1990waren dit de middelen:buminafos (D1),diquat
+ metoxuron (D2), buminafos + metoxuron (D3) alleen spuiten, diquat (D4) en glufosinaat (D5) alleen na klappen. Er is steeds met de door de
fabrikant geadviseerde dosering gespoten. Ook de
tweede bespuiting is met een volle dosering uitgevoerd. De loofklapper was op de van Bemmelenhoeve en in 1989 op Kollumerwaard achter de trekker bevestigd.Op DeWaagenin 1990op Kollumerwaard is gewerkt met een voorop de trekker ge-
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Tabel 18.Teeltgegevens PAGV-proefbedrijf in 1989en 1990.

grondsoort, % afslibbaar
Nmin0-60 cmvoorjaar (kg Nha"1))
N-bemesting (kg ha" 1 ))
ras
pootdatum
loofontwikkeling
loofbehandeling:
1 e keer
2 e keer

1989

1990

zavel, 22
32

zavel, 33
30
130/90

130/90
Diamant
1 mei
vrij zwaar
27juli
3 augustus

Morene
9 april
normaal
23juli
26juli

Omstandigheden tijdens deeerste keerspuiten:
1989:zonnig,relatieve luchtvochtigheid circa75%
1990: bewolkt
monteerde loofklapper. In 1989 zijn evenals te
Lelystad op de van Bemmelenhoeve in een aan de
proefgrenzendestrookdesporenachterdetrekkerongeveer 10cmdieplosgetrokken.Zieverdertabel 19.
Deomstandigheden tijdens het spuiten bij de eerste
behandeling:
BEM :1989-zonnigenwarm (25°C),drogegrond
1990-bewolkt (20°C),relatieveluchtvochtigheid68%
KW :1989-bewolkt, ietsvochtiggewas
1990-bewolkt (18°C),relatieveluchtvochtigheid79%
WG :1989-wisselendbewolkt(22°C),drogegrond
1990- bewolkt (17°C)
De loofdoding van consumptie-aardappelen is
onderzocht op het PAGV en het ROC De Kandelaar.Ophet PAGVisuitsluitendklappenvan hetloof
vergeleken met doodspuiten en onbehandeld. De
volgende objecten zijnop DeKandelaarvergeleken:
in 1989, naast loofklappen en onbehandeld spuiten
met buminafos,cyanamid, metoxuron,diquat,diquat
+ metoxuron beide in een halve dosering,
metoxuron in een halve dosering + na drie dagen
een halve dosering diquat. In 1990 zijn dezelfdeobjecten aangelegd, behalve uitsluitend metoxuron.
Zieooktabel20.
Het percentage grondbedekking met groen loof ten
tijde van de behandeling bedroeg in 1989 en 1990
op het PAGV, 20 respectievelijk 55 en op De
Kandelaar, 50respectievelijk70.
Omstandighedentijdens hetspuiten:
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PAGV: 1989 - zonnig, vrij warm, relatieve luchtvochtigheidcirca80%
1990 - zonnig,warm, relatieve luchtvochtigheidcirca80%
KL
:1989-zonnig(19°C),vochtigegrond
1990 -zonnig (21°C), relatieve luchtvochtigheidcirca90%.
Op het PAGV is in 1989 een loofklapper gebruikt,
die achter de trekker was opgehangen en in 1991
een voorop de trekker gemonteerde klapper. Deop
De Kandelaar gebruikte klapper was in beide jaren
achterdetrekkergehangen.
Na het doodspuiten/loofklappen is enkele keren
beoordeeld op snelheid van afsterven van het loof
en op het eventueel optreden van hergroei. In 1989
(pootaardappelen) en in 1989en 1990(consumptieaardappelen) is veertien dagen na de eerste behandelingvanhetloofdematevanafhardingvande
knolschil bepaaldaan een monster van 100knollen.
Ditisuitgevoerd meteendoor het IMAGontwikkelde
ontvellingstrommel. Het resultaat hiervan is uitgedrukt ineenontvellingsindex.
Index=1x2L+2xL+3xM+4xZ

Indeze formule zijnZL, L, MenZ respectievelijk de
aantallen zeer licht, licht, matig en zwaar ontvelde
knollen. Bij een index 0 is er geen sprake van
ontvellingen;bij een index 100 zijn alle knollenvoor
meerdan75%vanhunoppervlakteontveld.
Het effect van het lostrekken van de trekkersporen
naloofdodingisvisueelbekeken.

Tabel 19.Teeltgegevens BEM, KWenWg in 1989en 1990.
1989
KW

BEM

WG

BEM

1990
KW

WG

grondsoort, % afslibbaar
Nmin0-60 cm (kg Nha" 1))
N-bemesting (kg Nha~1))
ras
pootdatum
loofontwikkeling

zavel,28
101
115+54
Diamant
2 mei
normaal

zavel,17
24
100
Diamant
5 mei
vrijzwaar

zavel,11
32
92
Diamant
20 april
zwaar

zavel,33
58
105/75
Morene
11april
normaal

zavel,34
84
140/110
Morene
1 mei
normaal

zavel,8
30
122/92
Morene
6 april
vrijzwaar

loofbehandeling:
1 e keer
2 e keer (spuitobject)
2 e keer (klappen +spuiten)
3 e keer (spuitobject)

26juli
4 augustus
4 augustus

3 augustus
5 augustus

24juli
27juli

23juli
26juli
30juli

23juli
25juli
31juli

25juli
27juli

10 augustus

ontvellingsgevoeligheid bleek op dat moment
nog vrij groot; er waren echter nauwelijks verschillenaanwezigtussendeobjecten.

Resultaten
Pootaardappelen

1. PAGV
In beide jaren was het blad 14 dagen na de
eerste bespuiting volledig afgestorven. Dit
proces verliep bij dinoseb aanmerkelijk sneller
dan bij de andere middelen. De mate van afsterving van de stengels en het optreden van
hergroei 14 dagen na de eerste behandeling is
weergegeven intabel 21.
Ook de stengels blijken na toepassing van
dinoseb wat sneller af te sterven dan bij de
andere middelen. Verder valt in de tabellen 21
en22op,dateengeringere stikstofbemestingtot
een snellere afsterving van de stengels heeft
geleid. Minder stikstof heeft ook geresulteerd in
minder hergroei vandestengels.Overigens was
de hergroei bij alle middelen,behalve cyanamid,
gering.

2. ProevenopdeROC's
Veertien dagen na de eerste behandeling is het
percentage voor tenminste 2/3 afgestorven stengels enhet percentage planten met uitloopvastgesteld. De resultaten voor 1989 en 1990 zijn
weergegeveninrespectievelijktabel24,25en 26.
In 1989 lukte de loofdoding op De Waag het
best. Op de van Bemmelenhoeve en Kollumerwaard blevenbuminafosencyanamid inmeerof
mindere mate achter bij dinoseb. Het resultaat
van uitsluitend spuiten was in 1990 ook op de
van Bemmelenhoeve en Kollumerwaard goed,
met betrekkelijk geringe verschillen tussen de
middelen. Het loofklappen gevolgd door spuiten
leidde in het algemeen tot een snelle afsterving
vandestengelstompen.
Het optreden van hergroei na behandeling was
in 1989 alleen op de van Bemmelenhoeve een
probleem bij de middelen buminafos en cyanamid. Deze middelen gaven echter op Kollumerwaard en DeWaag een even goed resultaat als
dinoseb.

Ontvelling
De resultaten van de in 1989 uitgevoerde bepaling van de mate van ontvelling 14 dagen na
loofvernietiging zijnweergegeven intabel23.De

fabel 20.Teeltgegevens consumptie-aardappelen op PAGV en KL in 1989en 1990.
1989

grondsoort, % afslibbaar
Slmin.0-60 cm (kg Nha" 1 ))
M-bemesting(kg Nha" 1 ))
•as
jootdatum
oofbehandeling

PAGV
zavel, 22
32
160
Bintje
1 mei
6 september

1990
KL

PAGV

KL

klei,56
82
202
Bintje
10mei
5 september

zavel,33
30
200
Bintje
10april
28 augustus

klei, 50
74
96
Agria
23 april
3 september
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Tabel 21. Afgestorven en voor minstens 2 / 3 deel ingedroogde stengels (%) en planten met hergroei
(%), 14dagen nadeeerste behandeling in 1989.
middel
buminafos
cyanamid
diquat + metoxuron
dinoseb

afgestorven stengels
N2S
I^KS
N,S
42
44
55
57

98
92
98
99

plan ten met hergroei
I^KS
I^S
N2S

53
47
65
70

Hergroei kwam in 1990vooralvoor op Kollumerwaard en in iets mindere mate op de van
Bemmelenhoeve. Het middel"''buminafos liet
ongeveer evenveel hergroei zien als diquat. Bij
de verlaagde stikstofgift trad in vrijwel alle gevallen minder hergroei op dan bij de adviesgift.
Erwas voorts weinig verschil in hergroei tussen
de behandelingen spuiten en klappen +spuiten.
Deze proeven hebben geen aanwijzing opgeleverd dat de lengte van de stengelstompen
medebepalendisvoordematevanhergroei.

4
22
2
1

4
17
1
2

1
11
0
1

positief effect te hebben op de snelheid var
opdrogenvandegrond.
Ontvellingsgevoeligheid
De resultaten van de alleen in 1989 uitgevoerde
bepaling van de gevoeligheid van de knoller
voor ontvellingzijnweergegeven intabel27.
De verschillen in ontvellingsindex tussen de
middelen zijn gering. De behandeling klappen-i
spuiten lijkttoteenietssnellereafhardingvan de
knolschilteleiden.

Het effect van het sporenwissen bij het loofklappen op de berijdbaarheid van de grond bij
de oogst is vanwege de beide droge seizoenen
niet duidelijk naar voren gekomen. Alleen in
1989iseropdevan Bemmelenhoeve nadebehandelingcirca25mmregengevallen.
Het lostrekken van de sporen bleek hier een

Effectmiddelenopkiemingenopkomstsnelheid
Knollen geoogst van veldjes die in 1990 opde
ROC's en het PAGV waren behandeld met de
middelen buminafos, buminafos + metoxuron
glufosinaat (gespoten na klappen) en diqua
(PAGV) zijn in 1991uitgepoot inhetveld. Erzijr

Tabel22. Afgestorven en voor minstens 2 / 3 deel ingedroogde stengels (%) en planten met hergroe
(%), 14dagen nade eerste behandeling in 1990.
afgestorven stengels
middel
buminafos
buminafos + metoxuron
diquat
glufosinaat
dinoseb

planten met hergroei

N,KS

N,S

N,S

I^KS

I^S

N,S

99

26
19
22

37
28
30

0,4

0
1,2
0

0
0,5
0

0,4

0

99
91
99

36

1,5
0,8
0,4

37

Tabel23.Ontvellingsindex van de knollen, 14dagen na loofvernietiging.
middel
buminafos
cyanamid
diquat + metoxuron
dinoseb

36

I^K

N,S

42
41
41
43

47
46
44
40

N2S
45
43
44
42

had op dat moment in 1989 en 1990 nog een
grondbedekking van respectievelijk 40 en 20%.
De gevoeligheid voor ontvelling, veertien dagen
nadeloofbebehandeling,blijktuittabel29.

geen verschillen in snelheid van opkomst
geconstateerd tussen de knollen afkomstig van
metverschillende middelen behandeld loof.
Consumptie-aardappelen

De onvellingsgevoeligheid van de knollen bleek
in 1989 bijzonder gering. Het object loofklappen
heeft een nauwelijks hoger ontvellingsindex dan
deoverige objecten. Hetzelfde geldt, bij een iets
hogere index, voor 1990. Opvallend is het hoge
getalvoor buminafos in 1990. Hiervoor kangeen
verklaring worden gegeven. De ontvellingsindex
voor 'onbehandeld' is in beide jaren opvallend
laag, hetgeen vooral in 1989 verrassend was
gelet opde matevangrondbedekking metgroen
loof(40%).

1. PAGV
In beide jaren was het loof van de objecten
'spuiten' en 'klappen'na 14dagen volledigafgestorven. Het loof van het onbehandelde object
was in 1989 eveneens dood,terwijl dit object in
1990 nog een grondbedekking met groen loof
van 20% had. De gevoeligheid van de knollen
voor ontvelling, 14 dagen na de behandeling is
voor de drie behandelingen weergegeven in
tabel28.
In beide jaren was de ontvelling gering, zonder
verschil tussen spuiten en klappen. Het percentage lichtgroene knollen week bij klappen
nietafvandatvandeandereobjecten.

Bespreking resultaten
Pootaardappelen

2. DeKandelaar
Ook opdeze locatiewas het loof veertien dagen
na behandeling in beide jaren op alle objecten
volledig afgestorven. Het object 'onbehandeld'

Gemiddeld over alle proeven liet buminafos bij
uitsluitend spuiten een wat langzamere afsterving
van het gewas zien dandinoseb. Hetzelfde geldt,zij

Tabel24. Afgestorven en voor minstens 2 / 3 deel ingedroogde stengels (%) en planten met hergroei
(%), 14dagen nade eerste behandeling in 1989.

middel
buminafos
cyanamid
dinoseb
diquat+
metoxuron

BEM
KS

12
26
76

afgestorven stengels
KW
KS

77
67
99

56
79
90

97
99
99

87

99

planten met hergroei
BEM
KW
WG
KS
KS
S KS

WG

KS
100

100

5

29

99

100

29

52

100

100

3

3

2
2
2,5
0,4 2,5

Tabel25. Afgestorven en voor minstens 2 / 3 deel ingedroogde stengels (%) en planten met hergroei
(%), 14dagen nade eerste behandeling in 1990.

middel
Duminafos
diquat+
metoxuron
Duminafos+
metoxuron
diquat
glufosinaat

BEM
spuiten
kl.-i-spuiten
N1 N 2
Ni N 2

spuiten
Ni N 2

KW
kl.+spuiten
Ni N 2

WG
spuiten
kl.+spuiten
NT N 2
Ni N 2

83

85

97

97

99

99

99

100

99

99

99 100

85

85

96

97

93

93

99

93

99

93

99

99

76
91
-

85
89
-

98
98

98
98

99
99
-

99
99
-

100
99

99
99

99
99
-

99
99
-

100
99

99
99
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Tabel26. Planten met hergroei (%) bijtwee N-trappen, 14dagen nadeeerste behandeling in1990.
BEM
middel
buminafos
diquat +
metoxuron
buminafos +
metoxuron
diquat
glufosinaat

spuiten
N2
Ni

KW
kl.+spuiten
NT
N2

spuiten
N1 N 2

kl.+spuiten
N2
Ni

WG
spuiten kl.+spuiten
N, N 2
Ni N 2

8

7

5

6

15

13

18

14

0,5

0

0,5

0

5

3

10

6

25

20

25

16

1

2

2

2

6
12
-

5
9

7
0

3
0

12
17
-

12
12
-

10
6

6
2

1
0,5
-

0
1

het in iets mindere mate, voor cyanamid. Ook ten
opzichte vandiquat werkt buminafoswattrager.Wat
betreft het optreden van hergroei deed buminafos
nietveelonder voordinosebengaftenopzichtevan
diquat zelfs een iets beter resultaat. Het mengsel
buminafos +metoxuron gaf een soortgelijk resultaat
alsbuminafosalleen.
Bij klappen en spuiten waren de verschillen in snelheid van afsterving van de stengelstompen tussen
de middelen gering. Gemiddeld bleek hergroei na
klappen + spuiten niet meer op te treden dan na
alleen spuiten. Het effect van de verschillende middelen was na klappen en spuiten vergelijkbaar met
dat van alleen spuiten. Na klappen en spuiten gaf
glufosinaat minder hergroeidanbuminafos.
In deze proeven is verder duidelijk naar voren gekomen, dat een verlaagde stikstofbemesting het
afsterven van het loof versnelt en het optreden van
hergroeivermindert.
Bijdeze proeven isduidelijk gebleken,dat eenbeter
klapresultaat wordt verkregen als het klappen plaats
vindt voordat de trekkerwielen de stengels naar
beneden hebben kunnen drukken. Om dit te bereiken, moet de loofklapper voorop de trekker
worden gemonteerd of moet achteruit worden
gereden met een achterop de trekker bevestigde
loofklapper. Hergroei treedt vooral op aan de

0 0,5
0,5 0

stengels die indegeulen liggen enwaarvan slechts
eenkleindeelisafgeslagen.
Ten aanzien van de gevoeligheid van de knollen
voor ontvelling, 14 dagen an de loofbebehandeling,
bleken er geen verschillen van betekenis te zijn
tussen de middelen. Na klappen + spuiten werd
steeds iets minder ontvelling waargenomen dan na
alleenspuiten.
Consumptie-aardappelen
Bij consumptie-aardappelen bleek klappen ook in
nog groene gewassen een afdoende doding te
geven. In geen van de vier proeven (waarvan twee
op zware kleigrond) is hergroei opgetreden na
klappen. Ook wat betreft de gevoeligheid van de
knollen voor ontvellingen gaf klappen eenovereenkomstig resultaat als spuiten. Er is evenmin verschi
gevonden tussen klappen en spuiten ten aanzier
van het percentage groene knollen. Hierbij dieni
opgemerktteworden,dat indetwee proevenwaarir
dit is nagegaan, is gewerkt met een loofklappei
vooropdetrekker.
Tussen de verschillende loofdodingsmiddelen zijr
geen verschillen van betekenis geconstateerd wa
betreft de mate van afsterving of de ontvellings
gevoeligheid 14dagen na behandeling van het loof

Tabel27.Ontvellingsindex, 14dagen nade eerste behandeling in 1989.
BEM
spuiten
k .+spuiten
buminafos
cyanamid
dinoseb
diquat +
metoxuron

38

KW
kl +spuiten
spuiten

spuiten

WG
kl.+spuiten

22
20
20

18
15
18

40
36
38

37
34
35

29
26
28

23
24
22

-

-

36

34

-

-

Tabel28. Ontvellingsindex van de knollen, 14dagen na de loofbehandeling in 1989 en 1990 alsmede
het% (licht) groene knollen in 1990.

behandeling

1989

1990

% lichtgroene
knollen (1990)

spuiten
klappen
onbehandeld

3
3
5

8
8
15

4
3
3,5

ontvellingsindex

Tabel29. Ontvellingsindex van de knollen, 14 dagen na de loofbehandeling bi
en het rasAgria in 1990,alsmede het% lichtgroene knollen in 1990.

behandeling
onbehandeld
loofklappen
diquat
cyanamid
buminafos
metoxuron
1
/2 diquat + 1/2 metoxuron
1
/2 metoxuron +na
2dagen 1/2diquat

ontvellingsindex
1990
1989
15
8
5
7
5
7
4

het ras Bintje in 1989
% lichtgroene
knollen in 1990

18
16
15
16
23

7
7
6
7
7

14

9

7

Alleen buminafos gaf om onduidelijke redenen in
één van de vier proeven meer ontvelling dan de
overigemiddelen.
Summary
Foraperiodoftwoyears,experiments were carried
out at five locations with the aim of finding
alternatives for dinoseb as a desiccant of potato
foliage. Buminafos and buminafos + metoxuron
proved to be useful desiccants in seedpotatoes,
although somewhat less effective than dinoseb.

Cuttingthe foliagebefore chemicaltreatment gave
results comparable withchemicaltreatmentalone. In
these experimentsit was found that frontmounted
haulmcutters gavebetterresults thanrearmounted
ones. Fourteen days after haulm treatmentthere
was no difference in tuber scuffing between the
chemicals.
Inwarepotatoes, cuttingthefoliageprovedtobeas
effectieve as a chemical treatment. Neither skin
setting nor the amount of green tubersdiffered
between thetwo methodsoffoliagedestruction.
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Suikerbieten
Onderzoeknaartarraverminderingdoor middelvaneenrondebietvorm
ir.CE. Westerdijkenir. J.J.Tick, PAGV

Onderzoeknaarteeltvervroegingvansuikerbieten
ir.CE.Westerdijkenir. J.J.Tick, PAGV.

Dnderzoek naar tarravermindering door middel van een
onde bietvorm
deductionofground-tare byaroundish sugar beet shape
.CE.Westelijken ir.J.J. Tick,PAGV

nleiding
3ij de oogst van de huidige bieterassen zijn grote
loeveelheden grond-en koptarra vaak niet te voorcomen. De mogelijkheden om vooral grond-tarra te
)eperken, zijn op dit moment vrijwel alleen geranden aan oogst- c.q. oplaadapparatuur. Veel
ïangtdanafvanhet reinigendevermogenvandeze
nachines. Vooral op zware kleigronden blijven de
nogelijkhedenvooralsnogbeperkt.Grondtarrabijde
jietenteelt brengt hoge kosten met zich mee. Ter
jeperking van de tarrakosten wordt de teler geitimuleerd om de oogstapparatuur zo optimaal
nogelijk af te stellen en zoveel mogelijk gebruik te
nakenvan rooibaredagen.
Behalveuit kostenoverwegingen zalook uitoogpunt
tan bedrijfshygiëne meer gestreefd moet worden
ïaar beperking van grondtarra. Grondgebonden
nekten en plagen kunnen zich gemakkelijk met de
jrondverspreiden,zoals Rhizomanieenaaltjes.
Degrondtarra is behalve van grondsoort en oogst)mstandigheden ook afhankelijk van de bietvorm;

vertakte of onregelmatig gevormde bieten kunnen
veel grond meedragen. Een vermindering van de
grondtarra kan wellicht worden bereikt door ronde,
gladde bieten te telen. Door het Centrum voor
Plantenveredelings Onderzoek CPO te Wageningen,voorheen hetSVP,zijnindeafgelopenjaren
bieten met een ronde vorm ontwikkeld. Hoewel dit
uitgangsmateriaal betrof datdoorveredelaarsverder
ontwikkeld zal worden, is dit materiaal gebruikt om
deteeltkundige aspecten van een ronde bietvorm in
veldproeventetoetsen.

Opzetvan onderzoek
De proef is uitgevoerd op proefboerderij DeKandelaar te Biddinghuizen (Oostelijk Flevoland). Op dit
bedrijf isdoordezwaregrondsprakevan regelmatig
hogetarrapercentages vandeafgeleverde bieten.In
de jaren 1987 t/m 1990 zijn twee ronde rassen
(triploïdentetraploïd) ingezaaid,die in 1987werden
vergeleken met het ras Regina en involgendejaren

Devier rassen op een
van links naar rechts
Regina,Univers, RondI
tripoïd) enrondII(tetraîloïd).
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met Regina en Univers. De bedoeling was om de
bieten onder gunstige en ongunstige omstandighedenterooien;namelijkbijgoed,droogweerenbij
slecht, nat weer. In 1987 is dit niet gelukt en kon
alleen onder slechte omstandigheden worden gerooid. In de volgende jaren is daarom besloten om
op één tijdstip te rooien, maar met een verschil in
rooidiepte om op die manier de 'slechte' omstandigheden na te bootsen. 'Ondiep' rooien staat
voor de standaardafstelling en 'diep' rooien staat
voor circa 3 cm dieper dan de standaardafstelling.
Voor het plantaantal werd gestreefd naar ongeveer
80.000 planten per ha. In 1990 is een verschil in
plantdichtheid aangebracht omdat de diameter van
de ronde rassen bij normale plantdichtheid groter is
danvandestandaardrassen.
Bovendien kon daardoor de interne kwaliteit van de
ronde rassen mogelijk wat worden verbeterd. De
gerealiseerde plantdichtheden waren 70.000 en
110.000 planten per ha. In dat jaar zijn ook aanvullende metingen verricht aan de bieten. Bij alle
vier rassen enbeide plantdichtheden zijn kophoogte
en diameter, grootste diameter en lengte van de
wortel bepaald. Verder heeft het IMAG omduw- en
trekkracht metingengedaanin1990.

Resultaten
Grondtarravermindering
quenties

en financiële conse-

De invloed van de bietvorm op wortelopbrengst en
grondtarra is vastgesteld en de financiële consequentie daarvan berekend. De gegevens van de

jaren 1988-1990 zijn als gemiddelden bij twee
rooidiepten weergegeven in tabel 30. De resultater
van 1987 zijn niet vermeld;toen werd alleen ondei
ongunstige omstandigheden gerooid en de resultaten kwamen goed overeen met het 'diepe' rooier
indejaren1988-1990.
Inde proeven werden twee typen van ronde,tri-en
tetraploïde, bietvormen ingezaaid. Dezetypen lieten
onderling nauwelijks verschillen zien; het gemiddelde ervan geeft dan ook een goed beeld van de
kenmerkenvandehuidige rondebietvormen.
Uit tabel 30 blijkt dat de hoeveelheid tarra die
afgevoerd werd bij het rooien van de ronde rassen
25tot 50%lager was dande hoeveelheid tarravan
de rassen Regina en Univers. Zelfs het ongunstige,
diepe rooien gaf bij de ronde rassen nog een lager
tarrapercentage te ziendan bijde rassen Reginaen
Univers, gerooid onder gunstige omstandigheden.
Het verschil tussen de rassen was groter naarmate
deomstandigheden slechterwaren.
De financiële gevolgen van deze tarravermindering
komen tot uiting in de kolom 'tarrabijdrage' in tabel
30. In deze proeven zou vermindering van de
grondtarra door gebruik van ronde rassen een
financiële besparing van ƒ 50,- tot ƒ 350,- per ha
geven. Uitgangspunten voor de financiële berekeningzijn hetgemiddeldevan beide suikerindustrieën
(regeling 1990):tarra 62,5 kgper ton netto biet vrij;
tarrabijdrage ƒ 21,= per ton, ƒ 100,= per ton netto
bieten, gehalte verrekening ƒ 9,= per procent suikergehalte (16%) en correctie op winbaarheid (85),
ƒ 0,80 per punt. De regeling is per industrie iets
anders,maarzalniettotgrotereverschillenleiden.

Tabel30. Effect van bietvorm op opbrengst, tarrapercentages en tarrabijdrage, gemiddeld over 19881990,bijverschil in rooidiepte.

ras
ondiep:
Regina
Univers
Rond
diep:
Regina
Univers
Rond
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wortelopbrengst
ton/ha

%

totaal-tarra
kg/ha

tarrabijdrage
f/ha

81,4
88,4
89,3

18,5
17,0
12,7

18,4
18,1
13,0

288
269
158

86,5
91,3
94,0

24,6
21,6
14,7

28,3
25,1
16,2

466
408
218

fabel 31. Effect van bietvorm op opbrengst, tarra, kwaliteitskenmerken en financieel rendement bij
twee plantdichtheden in 1990.

'as
70.000:
Regina
Univers
Rond
110.000:
Regina
Univers
Rond

suikergehalte

%

tarrabijdrage
f/ha

101,1
103,0
110,5

17,0
16,8
8,6

95,8
103,7
107,8

17,5
14,8
10,2

wortelopbr.
ton/ha

totaal
tarra

%

suikeropbr.
ton/ha

winbaarheidsindex

financieel
rendement
f/ha

299
299
71

16,2
15,9
14,0

16,4
16,4
15,5

84,8
84,0
74,7

9997
9816
7855

301
242
115

16,4
15,9
14,3

15,7
16,5
15,4

85,7
84,1
77,5

9716
9950
8159

Opbrengstenkwaliteit
De wortelopbrengst van de ronde rassen bleek
hoger, maardeinternekwaliteit vanderonderassen
was beduidend lager dan die van de rassenlijstrassen(tabel31).
Dewinbaarheidsindex was ongeveer 5punten lager
dan die van Regina of Univers. Ook het suikergehalte bleek 1 tot 1,5 % lager. Door het hogere
wortelgewicht kwamen de ronde rassen tot een
vergelijkbare suikeropbrengst. Bij de ronde bieten
bleek de kwaliteit bij een hogere plantdichtheid wat
hoger te zijn, maar het niveau van de rassenlijstrassenwerdnietgehaald.
Dedoordesuikerindustrieën gehanteerdekwaliteitsi/errekening zorgt voor een lagere financiële opbrengst van de ronde rassen die niet volledig
gecompenseerdwordtdoordelageretarrabijdrage.
Fysiekeeigenschappen
Tijdensdeoogstwerd eenoordeel gegeven overde

kwaliteit van het rooien, namelijk: kopwerk en
puntbreuk +beschadiging. Deronde rassen konden
veelgemakkelijker wodengerooidenhaddenophet
oogduidelijk mindergrondtarra.
Uittabel32blijktdatzowelbijondiepalsdieprooien
de cijfers voor puntbreuk en beschadiging voor de
ronde bieten gunstiger waren dan voor de'normaal'
gevormde bieten. Het verschil in puntbreuk en
beschadiging was niet erg groot, maar het puntverlies in gewicht was bij de standaardrassen wel
groter. Doordestompevormvande ronde rassenis
de 'punt' veel kleiner en het gewichtsverlies veel
minder.
De kwaliteit van het kopwerk werd bij de ronde
rassen nadelig beïnvloed doordat enige bieten
omgeduwd werden door de scalpeurs en daardoor
scheef gekopt werden. Het IMAG heeft in 1990
omduw- en trekkrachtmetingen gedaan, waaruit
naar voren kwam dat de ronde rassen makkelijker
uitdegrondtekrijgenzijndandestandaardrassen.
Tabel 33 geeft de gemiddelde totale uittrekkracht
per biet weer voor de vier rassen gemeten onder
een hoek van 0°, 45°en 90° ten opzichte van het

Tabel32. Visuele beoordeling van het koppen enschatting van puntbreuk en beschadiging bijde eindoogsten gemiddeld over 1987t/m 1990.

ras
Regina
Univers
Rond

ondiep (3-5cm)
puntbreuk en
kopwerk
beschadiging
8
8
7

18%
14%
7%

diep(6- 8 cm)
kopwerk
puntbreuk en
beschadiging
8
8
7

8%
7%
4%

waardering: 1=slecht, 9=goed
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Tabel33.Totale gemiddelde uittrekkracht per biet per trekrichting, in 1990.
ras

0 graden

45 graden

90 graden

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

3,9
3,9
2,8
2,8

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

Regina
Univers
Rond l(3n)
Rond ll(4n)

Tabel34. Kopdiameter, grootste diameter, kophoogte en wortellengte van de vier bieterassen bij de
verschillende plantdichtheden in 1990.
planten per ha
kopdiam.
ras:
Regina
Univers
RondI
Rond II

7,1
7,0
8,7
8,5

70.000
maxidiam.
11,6
12,2
14,4
14,3

110.000
kophoogte
3,8
6,6
6,7
8,0

grondoppervlak, zonder rekening te houden met de
stand van de bieten. Doordat de metingen zowel
aan grote als kleine bieten door elkaar gedaan zijn,
was de spreiding in uitkomsten binnen een ras van
dien aard dat de verschillen tussen de rassen niet
significant aangetoond kondenworden.
Uit tabel 34 blijkt dat de ronde rassen korter
(stomper) waren hoger bovendegrondstondendan
Universen (vooral) Regina.Ook valt af te leidendat
de ronde rassen makkelijker uit de grond te krijgen
zijn. Een kortere wortel hoger boven de grond heeft
tot gevolg dat er minder wortel in de grond zit.
Gezien de afmetingen, wortelopbrengsten en
bladhoeveelheden kunnen de ronde rassen goed
met een hogere plantdichtheid geteeld worden. Het
effect van plantdichtheid optarra iste verwaarlozen
(tabel31).

Conclusies
Door kweekwerk is bij ronde bieten een opbrengstniveau bereikt, dat vergelijkbaar is met dat bij de
gangbare rassen. De bietvorm verlaagt de grondtarra aanzienlijk (met 25-60 %). Met name onder
ongunstige oogstomstandigheden wordt de grondtarra aanzienlijk verlaagd,wat de kosten beduidend
verminderd.
Deronderassenblijvennogachterinsuikergehalteen
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kopdiam.

maxidiam.

kophoogte

gem.
wortellengte

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

10,2
9,9
12,6
12,2

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

21,0
22,0
18,0
16,0

winbaarheid van suiker. De witsuikeropbrengst is
lager danvan de standaardrassen endaardoor blijfl
ookdefinanciëleopbrengst (nog) achter.
Derooibaarheidvan deronde bieten metdehuidige
machines is goed, maar de afstelling van de
scalpeurs behoeft aanpassing. De trekkracht, die
nodig is voor het rooien, wordt niet of nauwelijks
doordebietvormbeïnvloed.

Samenvatting
In de jaren 1987 tot en met 1990 werd op de
proefboerderij De Kandelaar te Biddinghuizer
onderzoek gedaan naar de invloed van bietvormop
de hoeveelheid grondtarra bij suikerbieten opzware
klei.Twee ronde rassenwerden hiervergelekenmei
twee rassen uit de rassenlijst: Regina en Univers
Door de rondere en gladdere vorm bleken de ronde
rassen makkelijker te rooien en bleef er mindei
grond aan plakken. De hoeveelheid meegevoerde
grondtarraverminderde hierdoor met25tot60%.Ir
deze proeven zou, afhankelijk van de weersomstandigheden rond het rooien,vermindering vande
grondtarra eenfinanciële besparing vancirca ƒ50,tot ƒ350,-per hageven.Deinterne kwaliteit vande
ronde rassen bleek echter lager dan die van de
rassenlijstrassen. Daardoor gaf de door de suikerindustrieën gehanteerde kwaliteitsverrekening eer
lagerefinanciëleopbrengstvanderonde rassen, die

liet volledig gecompenseerd werd door de lagere
arrabijdrage. Gezien de lage tarrapercentages is
iet gewenst door te gaan met het veredelen vande
onde rassen,vooralwat betreft hetsuikergehalteen
tewinbaarheid.

pared withtwonormalshapedvarieties Regina and
Univers.Thisshapecauseda reductionin groundtare of 25 to 60 % depending on the weather
conditionsbefore and during harvest.Lessdirttare
hastobetransportedtothe factories.

Jteratuur

Thisresultsin costsavingsofƒ 50,- toƒ 350,- per
ha. Rootyields weresimilar, buttheinternal quality
of theseroundishshaped sugarbeet waspoorand
consequently payment by the sugar beetfactories
for the delivered roundishshapedsugar beet was
lower than that of the common varieties.Lower
dirttaredoes not compensate for the loss oflower
internal quality. Breeding a round sugar beet is
important forthereduction ofdirttare butthe internal
quality level of the common varieties need to be
maintained.

Westerdijk,CE. enJ.J.Tick. Tarrabeperking door een gewijzigde
rorm vande suikerbiet. Jaarverslag 1988, PAGV-publikatie nr.46
1989),p. 29-31.

Summary
'n consecutive years from 1987until 1990 dirttare
'rials were carried out on a heavy clay soil at the
experimentalfarm'De Kandelaar'inthe Flevopolder.
Two roundishshapedsugarbeetvarieties were com-

Dnderzoeknaarteeltvervroegingvansuikerbieten
nvestigations into advancing thegrowth period ofsugar beet
.CE.Westerdijken ir.J.J. Tick,PAGV.

Inleiding

Opzet van hetonderzoek

Hetgewas suikerbieten onderschept in een normaal
groeiseizoen slechts circa 50 %van de hoeveelheid
aangeboden straling. Vooral in de periode vanaf
zaaien tot eind juni kan veel licht nog niet worden
jenut. Teeltmaatregelen die het groeiseizoen kunïen verlengen, kunnen de produktie per ha verlogen. Zo zal een gewas bij vroeger zaaien eerder
/erschijnen en gesloten zijn, waarna de invallende
stralingbeterwordtbenut.
De schietergevoeligheid is een handicap bij vroegijdige zaai van suikerbieten. Indit onderzoek isdan
)ok gebruik gemaakt van nieuwe, in ontwikkeling
zijnde rassen met een naar verwachting hoge
schieterresistentie.

Indejaren 1989en 1990isophet PAGVte Lelystad
gepland suikerbieten te zaaien inde maand februari
en deze zaai te vergelijken met het normale
zaaitijdstip van deze regio in begin april. Voor deze
proef heeft het veredelingsbedrijf Flevohil te
Zeewolde medewerking verleend door meermalen
zaad te leveren van in ontwikkeling zijnde rassen
met een naar verwachting hogere schieterresistentie
en snellere beginontwikkeling. In 1989 is één ras in
deproef opgenomen;in 1990gebeurde dit mettwee
rassen.

n het (recente) verleden is getracht de teelt van
suikerbieten te vervroegen door het uitplanten van
Dieten in het 4-bladstadium met behulp van het
zogenaamde paperpotsysteem en met zaaien in de
lerfst. De resultaten daarvan zijn vermeld in het
3
AGV-verslagnr. 100(1990).

In beide jaren zijn deze rassen vergeleken met
Regina en Univers. De nagestreefde vroege zaaidatum infebruari isingeenvan beidejaren mogelijk
gebleken.
De eerste zaai is uitgevoerd zodra de grond dit
mogelijk maakte;in 1989op 31 maart en in 1990op
17 maart. In beide jaren was dit ongeveer drie
wekeneerderdandepraktijk.
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Resultaten

a -amino-stikstof. Hetgemiddelde niveau endeverhoudingvande rassenonderling is intabel36weergegeven. Hieruit blijkt dat de speciaal op vroege
ontwikkeling en schieterresistentie gekweekte rassen vergelijkbare opbrengsten en kwaliteit hebber
alsdestandaardrassen.
Het optreden van schieters in deze proef was
dusdanig gering dat hier geen verschillen tussende
zaaitijdenofrassenvasttestellenwas.

Uit opkomsttellingen is gebleken dat het voor de
eerste zaaitijd ongeveer drie weken duurde voordat
50 % van de planten boven waren en voor de
tweede (normale) zaaitijd ongeveer twee weken.
Aangezien de eerste zaaitijd drie weken voor de
normale zaaitijd viel, bleef er nog een voorsprong
van twee weken over voor de eerste zaaitijd. Dit
heeft in 1989 geresulteerd in een opbrengstverhogingvanongeveer 7%,diegeheel hetgevolg isvan
een hogere wortelopbrengst. In 1990 is op 9 mei
een flinke hagelbui gevallen die het bladapparaat
van devroeg gezaaide bieten ernstige schade heeft
toegebracht. De bieten van de eerste zaaitijd waren
opdat moment in het 10-bladstadiumendie vande
tweede (normale) zaaitijd in het 4-bladstadium. Ook
de bieten van de tweede (normale) zaaitijd leden
flinke schade, maar naar verhouding minder. Het
voordeel van de eerste zaaitijd werd hierdoor
grotendeels teniet gedaan, zoals uit tabel 36 blijkt.
Gemiddeld was de opbrengststijging in 1990
ongeveer 3%.

Lichte nachtvorst tijdens de opkomst van detweede
zaaitijd in 1990hadongeveer 5%wegvaltotgevolg;
terwijl de eerste zaaitijd hiervan geen nadelige gevolgen ondervond. Blijkbaar zijn bieten tijdens en
kort na de opkomst vorstgevoelig; in een oudei
groeistadiumneemtdevorstgevoeligheid af.

Conclusies
Derelatietussenzaaidatum eneindopbrengst isniel
zo duidelijk. Vooral de temperatuur heeft in de
opkomstperiode grote invloed op de snelheid van
opkomst en vervolgens op de snelheid van ontplooiing van hetbladoppervlak. Extreemvroegezaai
heeft zijn beperkingen omdat de kieming lang gaal
duren en het verkrijgen van een voldoende plantaantal minder zeker is. Anderzijds is vroege zaai
gunstigvoordeinternekwaliteit vandesuikerbieten,
terwijl schieterresistentie geen reden tot ongerustheid geeft. De weersomstandigheden moeten
uiteraard gunstig zijn om vroeg het land op te
kunnen. Als geen sprake is van opbrengstbeperkende factoren (vorst, hagelschade, schietersen

Als gevolg van minder goede klimatologische
omstandigheden na zaai en opkomst was het verband tussen zaaidatum en opbrengst niet in beide
jaren even duidelijk. Vroeg zaaien had wel een
gunstige invloed opde interne kwaliteit (gehalte aan
suiker, kalium,natrium en a -amino-stikstof) vande
bieten. Tabel 35 geeft voor beide jaren de procentuele stijging weer van het suikergehalte en de
winbaarheidsindex endedaling van hetgehalte aan

Tabel35. Effecten van vroeg zaaien op opbrengst en kwaliteit in procenten toe- of afname ten opzichte vandetweede (normale) zaaitijd in 1989-1990.
jaar
ras

wortelopbrengst

1989
Regina
Univers
Monofeb
gemiddeld

+
+
+
+

1990
Regina
Univers
Monofeb
HhMono 5715
gemiddeld

+ 5 %
+ 3 %
- 1 %
+ 3 %
+ 3 %
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8
4
9
7

%
%
%
%

suikergehalte

+

1 %

+ 4 %

+ 2 %

+

1 %

suikeropbre igst

a-N

Wl

tarra

+ 8
+ 4
+ 10
+ 7

%
%
%
%

+ 17
+ 23
+ 4
+ 15

%
%
%
%

+
+
+
+

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

%
%
%
%

- 5 %

+
+
+
+

%
%
%
%
%

- 19
+ 10
- 12
+ 2
- 4

%
%
%
%
%

+
+
+
+
+

1,6
0,6
1,2
0,2
0,9

%
%
%
%
%

-

9
3
1
3
4

- 8 %
- 4 %
22
2
25
4
13

%
%
%
%
%

rabel36. Gemiddeld effect van vroeg zaaien op opbrengst en kwaliteit uitgedrukt in verhoudingscijfers
waarbij het gemiddelde van Regina over 1989 en 1990 in de tweede (normale) zaaitijd op
100 isgesteld.
:aaitijd
as
;erste zaaitijd
Regina
Jnivers
vlonofeb
HhMono 5715
weedezaaitijd:
Regina
Jnivers
vlonofeb
HhMono5715
00=

wortelopbrengst
ton/ha

suikergehalte
%

suikeropbrengst
kg/ha

tarra
%

winbaarheidsindex

107
112
103
105

102
99
104
104

109
111
107
109

99
90
98
90

100,9
100,1
101,3
101,6

87
115
88
87

100
108
99
102

100
100
102
104

100
108
101
105

100
77
101
88

100
99,8
100,4
101,3

100
116
105
91

79,9

17,8

14170

8,2

91,2

7,61

dergelijke) dan levert vroeg zaaien de hoogste
jietopbrengst en wordt een goede interne kwaliteit
jevorderd. Het vroeg kunnen zaaien is afhankelijk
/andeveldomstandigheden.

Samenvatting
n de jaren 1989 en 1990 werd op het PAGV te
.elystad gepland om suikerbieten te zaaien in de
Tiaand februari en deze zaai te vergelijken met het
lormale zaaitijdstip van deze regio in de maand
april. In 1989werd één ras inde proef opgenomen;
n 1990gebeurde dit mettwee rassen.Inbeidejaren
verden deze rassen vergeleken met Regina en
Jnivers. De nagestreefde vroege zaaidatum in
ebruari bleek inbeidejaren niet mogelijk. Deeerste
:aai werd uitgevoerd zodra de grond dit mogelijk
naakte; in beidejaren was dit ongeveer drie weken
ïerder dan in de praktijk. Dit heeft in 1989
geresulteerd in een opbrengstverhoging van ongeveer 7%, die geheel het gevolg was van een
logere wortelopbrengst. In 1990 is op 9 mei een
linke hagelbui gevallen die de voorsprong van de
noeg gezaaide bieten teniet heeft gedaan. Vroeg
:aaien had een gunstige invloed op de interne
twaliteit van de bieten, maar bracht ook meer
isico's met zich mee (langere kiemingsduur,
jnzekere opkomst en plantbestand, nachtvorstgeiaa().

a-N
mmol/
100g.suiker

Literatuur
Smit, Al.Teeltvervroegingbijsuikerbieten. PAGV-verslag nr.100
(1990),52p.
Summary
In 1989 and 1990 investigations werecarriedoutat
theResearch Station at Lelystad intoadvancing the
growth period of sugar beet by very earlydrilling.
These earlydrillings (programmedinFebruary) were
compared with the normal sowing time (inApril).
Earlysugarbeet varietiesin progress,suppliedby
Hilleshög breedingstation Flevohilnear Zeewolde,
were compared with the varieties Regina and
Univers.
Conditions madeitimpossible tocarryoutdrilling in
Februaryin bothyears. Thefirst sowing timewas
only three weeks before the normal sowingtime.
This resulted in 1989in approximatelysevenper
centhigheryield,achievedbyahigherrootyield. In
1990hail damage reduced the advantage of the
early drilled crop completely. Early drilling had a
positive effect on the internal quality of thesugar
beet, but the risks for germination, establishment
etc. were higher.Because of lower temperatures,
germination is slower and it is doubtfulwhether
sufficient plants can be achieved per ha. The
weatherplays a dominant role in the successof
earlydrilling.
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reeltaspectenvanwintergerstvooropbrengsten kwaliteit
Growingaspects ofwinter barley with respect toyield and quality
Ir.ir.A.Darwinkel, PAGV

nleiding
n Nederland wordt 6.000 à 10.000 ha wintergerst
jeteeld. Dit betreft grotendeels zesrijige rassen;
teze zijn produktief, maar uitsluitend geschikt als
/oergerst. Tweerijige rassen hebben grove, homogenekorrels enbieden mogelijkheden voor afzet als
jrouwgerst.
3eide rastypen verschillen sterk in de totstandkoming van de korrelopbrengst. Dit kan betekenen
Jat de optimale teeltwijze voor beide mogelijk
/erschillend is. Vanwege hun sterke invloed op de
jewasontwikkeling zal aanpassing gezocht moeten
worden in dezaaidichtheid en de stikstofbemesting.
\J\eer kennis over de invloed van beide teeltfactoren
)p de opbrengstvorming is niet alleen belangrijk
/oordeoogstzekerheid endekorrelopbrengst, maar
jokvoordekorrelkwaliteit,
n 1985werd onderzoek gestart op eenviertal proef)laatsen om de teelt van twee- en zesrijige winterjerstrassenteverbeteren enwerd nagegaanwatde
nvloed ervan was op de (brouw)kwaliteit van het
jeoogste produkt. De resultaten van dit onderzoek
:ijn uitvoerig beschreven in het PAGV-verslag nr.
131. In dit artikel zijn de gemiddelden van de
jroeven vermeld. Daarmee is met name aandacht
jesteed aan de teeltfactoren ras, zaaidichtheid en
itikstofbemesting; de invloeden van jaar en standplaatszijngrotendeelsbuitenbeschouwinggelaten.

Proefopzet
Hetonderzoek werd uitgevoerd opeenviertal proef)laatsenteweten:
ROC Ebelsheerd (EH) te Nieuw Beerta: zeer
zwarezeeklei
ROC Prof. dr. J.M.v.Bemmelenhoeve (BEM) te
Wieringerwerf: lichtetotzwarezavel
PAGV-proefbedrijf (PAGV)teLelystad: lichtezavel
ROCWijnandsrade (WR) inZuid-Limburg:loss.

Als gevolg van ongunstige weersinvloeden (uitwintering, slemp) en grote proefveldvariatie leverde
een aantal proeven onbetrouwbare gegevens op;
deze werden bij de verdere verwerking buiten beschouwinggelaten.
In het onderzoek werd op alle proefplaatsen het
zesrijige ras Hasso en het tweerijige ras Marinka
(met uitzondering van EH 1987: Flamenco) ingezaaid. Deinzaaivondplaats bijdriezaaidichtheden,
tewetenZi = 150,Z2=300enZ3=450 zadenper
m2 (met uitzonderingvan EH1987:220,330en440
zaden per m2). De stikstofbemesting werd gedeeld
gegeven; de hoogte van de eerste gift hing samen
met de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem
enwerd op drie niveaus aangebracht (objectenN1,
N2enN3).Eentweede gift van60kgNper hawerd
in 1986 in gewasstadium 31-32 (naar Zadoks c.s.)
gegeven;indejaren nadien ingewasstadium32-33.
Toediening van een late,derde N-gift (objecten N4,
N5)werdtoegepast invier proeven;eenvroegtijdige
tweede N-gift (object N6) in drie proeven.
SchematischzijndeN-objecten intabel37vermeld.
Tijdens het groeiseizoen werden onkruiden, ziekten
en plagen volgens adviesnormen bestreden. Ter
beperking c.q. voorkoming van legering werd in de
meesteproeveneengroeiregulator ingezet.
In het veld werden plant- en aaraantallen gemeten
enwerd hetoptredenvanlegeringenziektenvastgesteld. Bijde oogst werdde korrelopbrengst (bij 15%
vocht) gemeten en nadien het duizendkorrelgewicht
bepaald.
Inde proevenvan 1985,1987 en 1988zijndoor het
NIBEMkwaliteitsanalyses uitgevoerd. Inalle monsters
werden het eiwitgehalte en het volgerstpercentage
vastgesteld; in monsters met een aanvaardbaar eiwitgehaltewerdnadieneenmoutanalyse uitgevoerd.

Resultatenendiscussie
Gedurende 1985-1988 werden 14 proeven aange-
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Tabel37.Toedieningswijzen vande stikstofbemesting.
gewasstadium:
object

1

N1
N2
N3
N4
N5
N6

21-23 1 )

32-33

31

35
70
105
35
70
70

39-43

30
30

60
60
60
60
60
60

) Eerste stikstofgift varieerde per proef inafhankelijkheid vanbodem-N.

legd,waarvan erzesongeschikt warenvoor verwerking. De hier gebruikte gegevens hadden betrekking op 1985 (PAGV, BEM), 1986 (PAGV, WR),
1987(EH,WR)en 1988(PAGV, BEM).Inhetnavolgende wordt eerst de produktie behandeld en nadien
krijgendekwaliteitsaspecten deaandacht.Tenslotte
zal een schets van een optimaal bestand van een
twee-enzesrijigwintergerstgewaswordengeschetst.
Korrelopbrengsten
In het vierjarig onderzoek, uitgevoerd op vier proefplaatsen kwamen grote verschillen in de gewasbestanden en korrelopbrengsten voor. Het opbrengstniveau varieerde daarbij van 5,5 tot 9,1 ton
per ha (tabel 38). Gemiddeld werd bij de acht beschrevenproeven7,2tonkorrelperhectaregeoogst.
In de proeven werden door middel van de zaaidichtheid en de stikstofbemesting uiteenlopende
gewasstructuren bereikt. Dergelijke gewasstructuren, en de daarbij gemeten opbrengst en opbrengstvariatie worden ook inde praktijk gevonden.
Het gemiddelde van de proeven kan redelijkerwijs
worden als een "gemiddelde praktijksituatie". Bij de
interpretatie van de proefvariabelen wordt daarom
geen aandacht meer besteed aan de afzonderlijke
proeven, maar zal uitgegaan worden van het gemiddeldevandezeachtproeven.

Raseffecten
Zesrijige wintergerstrassen, zoals Hasso, worder
beschouwd als produktiever beschouwd dar
tweerijige rassen, zoals Marinka. Ook in de korrel
opbrengsten, die tezamen met de opbrengstcom
ponenten zijn vermeld in tabel 39, komt dit naa
voren. Het verschil tussen Hasso en Marinka blee
beperkt tot amper 200 kg per ha, mede als gevolc
van een grotere mate van legering bij Hasso. He
zesrijige ras (Hasso) kenmerkte zich door een groo
aantal korrels per aar (en per m2); het aantal arer
en het duizendkorrelgewicht bleven duidelijk achte
bijhettweerijige ras(Marinka,Flamenco).
Zaaidichtheid
Bij granen worden verschillen in plantdichtheid ge
compenseerd door andere opbrengstcomponenten
Gezien de verschillen in produktiepatroon tusser
twee- enzesrijige rassen (zietabel 39) zaldewijze
waarop de compensatie tot stand komt, kunner
verschillen en kunnen resulteren in een verschil
lendeteeltwijze.
Intabel40 zijn deopbrengsten van beide rassenbi
drie zaaidichtheden vermeld. Beide rassen rea
geerden niet verschillend op de zaaidichtheid. D(
hoogste opbrengst werd bereikt bij 300 zaden pe
m2, overeenkomend met een plantdichtheid var
200-250 planten per m2. Door zijn sterk uitstoelenc

Tabel38.Gemiddeldejaarlijkse korrelopbrengsten in 1985-1988van vier proefplaatsen.

PAGV
EH
BEM
WR
gemiddeld
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1985

1986

6,73

8,57

1987

1988
7,79

6,38
9,09

7,17
5,52

7,91

7,05

6,28
6,33

7,48

label39. Gemiddelden van opbrengst en opbrengstcomponenten van twee
geteeld opvier proefplaatsen gedurende 1985-1988.
opbrengst
(t/ha)
Hasso
i/larinka1)

7,29
7,10

- en zesrijige wintergerst,

planten
per m 2

aren
per m 2

korrels
per aar

1000-k.
gewicht

korrels
perm 2

legering
(%)

248
243

417
612

39,9
22,1

45,0
54,1

16180
13100

29
17

) In 1987ophet ROC Ebelsheerd: Flamenco.
label40. Korrelopbrengsten van Hasso en Marinka1) bijdrie zaaidichtheden. Gemiddelde van acht
proeven, uitgevoerd opvier proefplaatsen gedurende 1985-1988.
zaaidichtheid (zaden/m2)
150
300
450

gemiddeld

Hasso
darinka

7,11
6,80

7,37
7,23

7,38
7,25

7,29
7,09

gemiddeld

6,96

7,30

7,32

7,19

') In 1987ophet ROC Ebelsheerd: Flamenco.

/ermogen iswintergerst daninstaat om voldoende
ïren te vormen en hoge opbrengsten te bereiken.
Hogere plantaantallen verhoogden weliswaar het
ïantal aren, maar door verlaging van het aantal
(orrels peraarenhetduizendkorrelgewicht werd de
jpbrengst nietbeïnvloed.
n eenaantal proeven trad legering op. Dematevan
egering nam door verhoging vande zaaidichtheid
liet toe, maartendeerde eerder naar eenafname.

gaf het beste resultaat. Deverschillen tussen de Nobjecten waren vrij klein, mede alsgevolg van de
wisselende resultaten vandeacht proeven. In één
geval gaf een lage eerste N-gift (N1-object) de
hoogste opbrengst; in twee gevallen deed dat de
hogeeerste N-gift(N3-object).
De rassen reageerden wat verschillend op de
hoogte vandestikstofbemesting. BijHasso werd de
opbrengst door een hoge N-gift als gevolg van
legering verlaagd; bij het strosteviger ras Marinka
was dit niet het geval. Hoewel deadviesbemesting
(N2-object) bijbeide rassen goed naar voren kwam,
kan uitdegegevens vantabel 41 worden afgeleid,
dat Marinka wat meer stikstof kanverdragen (en

Stikstofbemesting
3e korrelopbrengsten vanHasso enMarinka bijdrie
^-objecten isvermeld intabel 41. HetN2-object,dat
?en geadviseerde N-bemesting kreeg toegediend,

l a b e l 4 1 . Korrelopbrengsten v a n H a s s o e n Marinka 1 ) bij drie stikstofgiften. G e m i d d e l d e v a n acht
p r o e v e n , uitgevoerd g e d u r e n d e 1 9 8 5 - 1 9 8 8 o p vier proefplaatsen.
Hasso

Marinka

gemiddelde

M1
sJ2
M3

7,26
7,40
7,17

6,92
7,14
7,23

7,09
7,27
7,20

gemiddeld

7,28

7,10

7,19

) In 1987 o p het R O C E b e l s h e e r d : F l a m e n c o .
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Tabel42. Korrelopbrengsten van Hasso en Marinka1).
A. Effect van een latederde N-gift (vier proeven).
B. Effect van eenvroege tweede N-gift (drie proeven).
gewasstadium

23

A. effectlate3eN-gift
N1
30
N2
60
N4
30
N5
60
B. effect vroege2eN-gift
N2
60
N6
60
1

stikstofbemesting (kg N/ha)
30-31
32-33

39

Hasso

Marinka

-

60
60
60
60

30
30

7,99
8,16
8,33
8,28

7,74
8,03
8,00
8,11

60

60
-

-

6,91
6,85

6,36
6,71

) In 1987op het ROC Ebelsheerd:Flamenco.

nodigheeft?) danHasso.
Bij beide rassen nam het aantal aren door een
hogere N-gift in gelijke mate toe. Hetduizendkorrelgewicht en het aantal korrels verminderden; bij
HassowasdezeafnamewatgroterdanbijMarinka.
Toediening van een late, derde N-gift verhoogde bij
beide rassen de korrelopbrengst enigszins (tabel
42), met name wanneer de eerste gift (te) krapwas
(vergelijk N1 met N4).Naeen gunstige eersteN-gift
werdslechtseengeringe meeropbrengst bereiktvan
100kgper ha(vergelijk N2metN5).
Een vroegtijdige tweede N-gift (object N6),
toegepast in drie proeven, deed de opbrengst van
Hasso licht dalen en die van Marinka wat stijgen.
Deze verschillende reactie hangt samen de
legeringsgevoeligheid van de rassen. Bij beide
rassen hadeentoename van hetaantal aren (met5
à 7%) plaats. BijHasso liephetaargewicht metruim
7% terug door achterblijvende korrelzetting en
korrelvulling. BijMarinkableef hetaargewicht vrijwel
gelijk, zodat een meeropbrengst van 350 kg per ha
werdbehaald.
Kwaliteit
Volgersteneiwitgehalte
De kwaliteit van het geoogste produkt (volgerstpercentage,eiwitpercentage) lieptussendejarenen
tussen de proefplaatsen sterk uiteen. Het gemiddelde eiwitgehalte varieerde daarbij van 10,8 tot
14,2%; de grenswaarde van 11,5% werd veelal
duidelijk overschreden. Beide kwaliteitskenmerken
bleken inbelangrijke mateafhankelijk tezijnvanhet
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opbrengstniveau. Hoge korrelopbrengsten komei
met name tot stand door een goede korrelvulling
wat gunstig is voor het volgerstpercentage
Bovendien werkt dit door als een verdunningseffec
ineenlagereiwitgehaltevandekorrel.
Rassen
Vanwege de uniformiteit en de grootte van d<
korrels worden uitsluitend aan tweerijige winter
gerstrassen mogelijkheden voor de teelt als brouw
gerst toegedacht. Het aantal korrels per aar wasbi
de tweerijige rassen Marinka en Flamenco laag ei
nauwelijks hoger dan bijzomergerst. Dit resulteerdi
in een goede korrelvulling, waardoor een volgerst
percentage werd bereikt van meer dan 93%. Bijhe
zesrijige ras Hasso beperkte het hoge aantalkorrel;
peraardevullingvandeaangelegde korrels,watte
lage duizendkorrelgewichten en laag volgerst
percentage heeft geleid. Bovendien deed eei
gebrekkige korrelvulling bij Hasso het volgerst
percentageaanzienlijk meerdalendanbijMarinka.
Het eiwitgehalte van Marinka (en Flamenco) lai
ongeveer 0,6% hoger dan bij Hasso. Dit hogen
gehalte kangrotendeels worden toegeschreven aai
de wat achterblijvende korrelopbrengsten, h
hoeverre het ras zelf de opname en verdeling vai
de stikstof beïnvloedt, kan door het ontbreken vai
stroopbrengsten en het percentage stikstof van he
stronietwordenvastgesteld.
Zaaidichtheid
Zaaidichtheid bleek bij beide rassen het volgers!
percentagenochheteiwitgehaltetehebbenbeïnvloed

Stikstofbemesting
)e stikstofbemesting oefende een grote invloed uit
)p het volgerstpercentage en het eiwitgehalte. In
abel43.zijn beide kwaliteitskenmerken vermeld.Bij
sen oplopende eerste stikstofgift nam bij beide
assenhetvolgerstpercentage af enhet eiwitgehalte
oe; bij Hasso was de N-reactie duidelijk groter dan
)ij Marinka. Bij Hasso gaf een hogere N-gift meer
iren en later meer legering. Dit deed het duizend;orrelgewicht verlagen met als gevolg dat ook het
'olgerstpercentage afnam. Bij Marinka was legering
>eperkt of bleef achterwege, waardoor de afname
ran het duizendkorrelgewicht gering was. Mede
iaardoornamhetvolgerstpercentage maarweinigaf.
Het eiwitgehalte nam bij beide rassen met een
»tijgendeeerstestikstofgift aanzienlijktoe.BijHasso
vasdetoenamewatgroterdanbijMarinka,hetgeen
ongetwijfeld samenhangt met de invloed van de
stikstofbemestingoplegeringenopbrengst,
foediening van een late, derde N-gift had bij beide
assen geen invloed op het volgerstpercentage,
naardeedheteiwitgehaltemet meerdan 1% stijgen
ot een niveau, dat uit oogpunt van brouwkwaliteit
onaanvaardbaar hoog was. Vervroeging van de
weede N-gift van gewasstadium 32-33 (N2-object)
laar 31 (N6-object) verlaagde het volgerstjercentage, met name bij Hasso als gevolg van
egering.Heteiwitgehaltedaalde met0,5%; mogelijk
s door de vroege aanwending stikstof verloren
jegaan, maar ook mag niet worden uitgesloten,dat
neer stikstof is achtergebleven in de grotere
jroduktievanstro.Voordeteeltvanwintergerst met
)rouwkwaliteit is het tijdstip van de tweede stikïtofgift in het voorjaar kritisch; een (te) vroege gift

verlaagt het volgerstpercentage en een (te) late gift
leidttot (te) hogeeiwitgehalten.
Overigekwaliteitskenmerken
In een drietal proeven werden uitgebreidere kwaliteitsbepalingen uitgevoerd, zoals extract-rendement
en vergistingsgraad. De beide rassen bleken aanzienlijk te verschillen in het extract-rendement. Bij
het zesrijige ras Hasso varieerde dit rendement van
75tot 78%,bij Marinka van 79-82%. Rasverschillen
betreffende de vergistingsgraad waren minder groot
en minder duidelijk. Bij Hasso lag de vergistingsgraad tussen 79 en 83% en leek wat hoger te zijn
danbijMarinka(76-80%).
Dezaaidichtheid had geen enkele invloed op beide
kenmerken. De invloed van de stikstofbemesting
was evenmin duidelijk, al leken het extract-rendement en de vergistingsgraad met een hogere stikstofbemestingwataftenemen.

Conclusies
In het teelttechnisch onderzoek bij wintergerst, dat
gedurende 1985-1988 werd uitgevoerd op vier
proefplaatsen met een zesrijig ras (Hasso) en een
tweerijig ras (Marinka/Flamenco) kwam naarvoren,
dat:
- Hasso, ondanks meer legering, gemiddeld meer
produceerdedanMarinka(Flamenco).
- Een zaaidichtheid van 300 zaden per m2, uitmondendin200-250plantenper m2,eengunstige
uitgangssituatie is voor de teelt van twee- envan
zesrijigerassen.

rabel43. Kwaliteit van Hasso en Marinka1) bijdrie N-niveaus.
A. Volgerstpercentage.
B. Eiwitgehalte.
Hasso

Marinka

V Volgerstpercentage
N1
N2
N3

83,3
80,7
73,6

94,6
94,5
93,9

3. Eiwitgehalte
N1
N2
N3

11,4
12,0
12,7

12,1
12,7
13,0

) In 1987ophet ROC Ebelsheerd:Flamenco.
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- Een tweedeling van de stikstofbemesting, gebaseerd op de voorraad aan minerale stikstof in de
bodem goede resultaten gaf. Detweede stik-stofgift mag,omwille van legering, niet vroeg worden
toegediend;eenlatederde N-giftingewasstadium
39-43gaf geenwezenlijke meer-opbrengst.
- Hetoptreden van legering afhankelijk wasvanras
en stikstofbemesting en nauwelijks beïnvloed
werddoordezaaidichtheid.
- Dekorrelopbrengst vantweerijige rassentotstand
komt door de vorming van veel aren,weinig korrels per aar en grote korrels; bij zesrijige rassen
ligtdenadrukophetaantalkorrelsperaar.
- Dat tweerijige rassen meer baat hebben bij een
goedeaarvormingdanzesrijigerassen.
- Tweerijige rassen door hun hoog volgerstpercentage perspectieven hebben voor verwerking inde
mouterij; wel is het eiwitgehalte vaak aan de (te)
hogekant.
- Het volgerstpercentage en het eiwitgehalte niet
doorzaaidichtheidworden beïnvloed.Beidekwaliteitscomponenten worden ongunstig door een
hogere stikstofbemesting beïnvloed; met name
toediening van een late, derde gift doet het eiwitgehalteaanzienlijkstijgen.

Samenvatting
Gedurende 1985-1988 werden de opbrengst en
kwaliteit van een twee- en een zesrijig wintergerstras onderzocht op vier proefplaatsen (het PAGV te
Lelystad, het ROC Ebelsheerd te Nieuw Beerta,het
ROC Prof.dr. J.M. van Bemmelenhoeve te Wieringerwerf en het ROC Wijnandsrade inZuid-Limburg.
Naast rastype kregen ook zaaidichtheid en stikstofbemesting aandacht.
Tussen de proefvelden kwam een grote variatie in
opbrengst voor. Het zesrijig ras Hasso bracht ongeveer 3% meer op dan Marinka. Door zijn grove korrel bereikte Marinka een hoog volgerst-percentage

54

en overtrof dat van Hasso aanzienlijk. Het eiwitgehaltewas bij beide rassenveelalte hoogomaande
brouwgerstnorm(< 11,5%)tevoldoen.Delagezaaidichtheidvan 150zadenperm2produceerdemindei
dan 300 en 450 zaden per m2; Marinka reageerde
wat sterker op zaaidichtheid dan Hasso. De zaai
dichtheid had geen eenduidige invloed op de
legering en ook de kwaliteit (volgerstpercentage er
eiwitgehalte) werden niet beïnvloed.Bij beide rasser
werden hoge op-brengsten bereikt bij een stikstof
bemesting, die in de praktijk wordt geadviseerd. Di
goldzekervoor Hasso.Debeterestrostevigheidvar
Marinka liet een wat hogere stikstofgift toe. We
leidde dit tot een verhoging van het eiwitgehalte
Een hoge eerste N-gift, dan wel een vroegtijdige
tweede N-gift (in gewasstadium 30-31) gaf meei
legering en was daarmee ongunstig voor de korrel
opbrengst; dit was met name het geval bij Hasso
Toediening van een late derde N-gift (in gewas
stadium 39-45) leverde alleen een hogere op
brengst,alsdeeersteN-gifttekrapwas.Hetvolgerst
percentage werd niet beïnvloed, maar het eiwitge
haltewerderaanzienlijk doorverhoogd.
Summary
At 4 sites, experimentswere carried out in1985
1988to test the effects of seed rate and nitrogei
dressingonyieldand(malting) qualityofa2- and<
6-rowvarietyof winterbarley. Theeffects ofsee<
rate and nitrogen dose were rather small am
interacted largelywithlodging.Theresponseofthi
2 varietytypeson seed rate and nitrogen dressing
showedonlysmalldifferences. Because ofahighe
optimal ear number, the 2-row variety/ tended h
increaseyieldatahigherseedandnitrogenrate.
Grainquality wasnot influencedby seed rate, bu
largelybynitrogendressing. Inparticular, ahighero
a late applicationof nitrogenenhancedthe proteii
content to such levels (> 11,5%), that thegraii
became unsuitable formalting.

Hetgebruikvaneenstikstofvenster inwintertarwe
Theuseofnitrogen-window inwinter wheat
ir.ir.A.Darwinkel, PAGV

Inleiding
De sterke toename van de korrelopbrengst van
wintertarwe in de laatste 20 à 30 jaren is mede tot
stand gekomen door een niet onaanzienlijke verhogingvandestikstofbemesting. Pertontarwe is22
à25 kg Nper hanodig;voor een opbrengst van 8à
10tonper hamoetvoor hetgewas meerdan200kg
Nper habeschikbaar zijn.
In de stikstofbehoefte wordt gedeeltelijk voorzien
door mineralisatie vanuit de grond. Daarnaast vindt
aanvulling door kunstmeststikstof plaats. In veel
gevallen zal de kunstmestbemesting meer dan 150
kg Nper ha bedragen, hetgeen intwee of drie keer
zalworden toegediend. Deverdeling van de stikstof
ende tijdstippen van toediening zijn belangrijk. Niet
alleen moet rekening worden gehouden met de Ni/erliezen en de N-behoefte van het gewas, maar
Dok met de beïnvloeding van de gewasontwikkeling
wat betreft het risico voor het optreden van legering
snziekten.
Bijwintertarwe worden met het huidige bemestingsadvies, gebaseerd op de bodemvoorraad aan
minralestikstof infebruari,hoge enoogstzekereoparengsten gehaald. In de praktijk roept echter het
tijdstip van de tweede gift steeds weer vragen op.
Tijdens de strekkingsfase heeft het gewas veel stikstof nodig, die dan beschikbaar moet zijn. Een (te)
i/roegetoedieningvergroot hetgevaarvoorlegering,
sen (te) late toediening kan de gewasontwikkeling
snalszodanig deopbrengst schaden.Aan hetveldgewas kan niet goed worden beoordeeld, wanneer
iet N-aanbod ontoereikend begint te worden. Ook
sen bemonstering van bodem en/of gewas of een
Derekeningmetcomputermodellen zijndaarbijtotnu
toenietsuccesvolgebleken.
aanleg van een stikstofvenster kan mogelijk meer
nzicht verschaffen in het tijdstip van de tweede Ngift. Eenplek van 50 à 100 m2krijgt daarbij 25à30
<gNper haminder toegediend dan het omgevende
/eldgewas. Tijdens het groeiseizoen zal het gewas

in deze plek eerder een tekort aan stikstof krijgen;
dit wordt door contrastwerking visueel zichtbaar als
een venster in het tarweperceel. Het zichtbaar worden van het venster is een goed moment om een
tweede N-gift te geven, omdat het veelal 7 à 10
dagen duurt, voordat het gewas deze stikstof kan
benutten.

Uitvoering vanhet onderzoek
In februari werd de voorraad aan minerale bodemstikstof bepaald. Op basis hiervan werd het gangbarebemestingssysteem (G)alsvolgtvastgesteld:
eerste N-gift 140- bodem-N
tweedeN-gift 60
kgNperhaingewasstadium31-32
derdeN-gift 30-40 kgNperhaingewasstadium39-45
Het stikstofvenster werd bij drie N-niveaus aangelegd. Deze werden afgeleid van het gangbare bemestingssysteem (object G) door -30,0en +30kg
N per ha af te wijken. Op deze wijze werd het nut
van een stikstofvenster bestudeerd bij een (te) lage
(object VL), een gunstige (object VG) en een (te)
hogeeerste N-gift (object VH).Detoedieningvande
tweede N-gift bij deze objecten vond steeds kort na
het zichtbaar worden (expressie) van het venster
plaats.Bijhetobject VLwasdit meestaleengiftvan
30 kg Nper ha;nadienwerd bemest volgens object
G. Het object VG kreeg steeds 60 kg N per ha als
tweede gift, het object VH kreeg 60 kg N per ha
toegediend in 1988 en 1989 en 30 kg N per ha in
1987 en 1990. Alle drie objecten kregen een derde
giftvan30-40kgNperhagelijkmethet G-object.
Het onderzoek vond plaats in 1987 t/m 1990 en
werd uitgevoerd met het ras Obelisk op het PAGVproefbedrijf te Lelystad. De inzaai vond in alle jaren
rond half oktober plaats. Een bespuiting met CCC
en pesticiden deden het gewas zonder legering en
gezondafrijpen.
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Resultatenendiscussie
Voor een optimale stikstofvoorziening aan het gewas wordt bij de eerste N-gift een hoeveelheid stikstof gegeven, waarmee de groei van het gewas tot
het moment van de tweede N-gift ongestoord kan
verlopen. Isdeeerste N-giftdaartoe niet instaat,dan
is dit zichtbaar aan het gewas door een lichtere
verkleuring. Het tijdstip waarop dit plaats heeft, is
afhankelijk van de hoogte van de eerste N-gift; bij
een lage eerste gift zal dit eerder optreden dan bij
eenhogegift.
In de vier jaren van het onderzoek werd dit beeld
duidelijk waargenomen. Het moment waarop het
stikstofvenster in de proeven zichtbaar werd, is
vermeldintabel44.
Uit tabel 44 blijkt dat binnen het VL-object het
venster bijnadriewekenvoor hettijdstip vande geadviseerde tweede N-giftvan het G-object zichtbaar
werd. Hetvenster binnen hetVG-object werdenkele
dagen eerder zichtbaar dan het tijdstip van het
vergelijkbare G-object. Bijeen(te) hoge eerste N-gift
werddeverkleuring inhetvenster ruimeenweekna
gewasstadium 31-32vanhetG-object bereikt.
Bekend is, dat 30 à 40%van de eerste N-gift voor
het gewas verloren gaat. Dit betekent dat bij het
zichtbaar worden van het venster het omgevende
gewas nog ongeveer 20 kg N per ha beschikbaar
heeft. Normaliter is dat in de fase van uitstoeling/
begin stengelstrekking (gewasstadium 23-30) voldoende voor een periode van circa 10 dagen.
Omdat hetongeveer eenzelfdetijdduurt,voordatde

toegediende stikstof door het gewas kan worden
benut, is het zichtbaar worden van het stikstofvenster een gunstig moment om een (aanvullende)
bemesting uittevoeren.
In de proeven werd het gangbare bemestingssysteem (object G) qua hoeveelheid en tijd volgens
adviesnormen uitgevoerd. In de andere objecten
werd de bemesting aangepast aan het verschijnen
van het stikstofvenster. Bij een lage eerste N-gifl
(object VL) werd het venster vroeg zichtbaar. De
bemesting werd aangepast door een aanvullende
(tussen)gift van 30-40 kg N per ha; daarmee werd
het tekort aan stikstof ongedaan gemaakt. Nadien
werd een tweede en een derde N-gift volgens
adviesnormen toegediend.Bijeente hoge eersteNgift (object VH) onderscheidde het gewas zich
binnen het venster laat. Vanwege een (te) welige
stand werd de tweede N-gift later gegeven en (in
twee jaren) verlaagd met 30 kg N per ha. In alle
gewassen werd de N-bemesting met een derde gifl
van30kgNper haafgesloten.
Toetsing van het geadviseerde bemestingssysteem
met een stikstofvenster (object VG) gaf alleen een
verschil te zien in het tijdstip van de tweede N-gift;
bijgebruik van hetstikstofvenster werddeze gift 0-7
dageneerdertoegediend.
De effecten van de bemestingswijzen op de korrelopbrengst zijnvermeldintabel45.
Tussen de onderzochte bemestingswijzen kwamen
geen verschillen in korrelopbrengsten voor. Hel
gangbaar bemestingssysteem (object G) heeft,
zeker op de proefvelden van het PAGV, bewezen

Tabel44. Tijdstippen van de geadviseerde tweede N-gift (GS 31-32) en van het zichtbaar worden van
de stikstofvensters in 1987-1990.
1987

1988

1989

1990

10/5
20/4
5/5
21/5

24/4
1/4
18/4
8/5

23/4
7/4
19/4
25/4

N-object
G
VL
VG
VH

(GS31-32)

13/5
29/4
11/5
18/5

Tabel45. Korrelopbrengsten (ton per ha) bijvier bemestingswijzen in

-19
-4
+8

1987-1990.

N-object

1987

1988

1989

1990

G
VL
VG
VN

8,48
8,39
8,46
8,15

9,26
9,39
9,35
9,32

10,61
10,55
10,73
10,92

9,83
9,80
9,71
10,11
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verschil
indagen

gemiddeld
9,54
9,53
9,56
9,62

een gunstige stikstofvoorziening op te leveren voor
het gewas gedurende het groeiseizoen. Het tijdstip
waaropdetweede N-gift geadviseerd wordt (gewasstadium 31-32), bleek weliswaar enkele dagen later
tezijndandeopbasisvanhetstikstofvenstertoegediende tweede gift van object VG, maar dit verschil
bleekte gering om een effect opde korrelopbrengst
tehebben.
Het nut van een stikstofvenster bleek vooral naeen
(te) lage eerste N-gift, zoals uitgevoerd met het
object VL. Door een tijdige, tussentijdse stikstofgift
kon opbrengstderving worden voorkomen. Deze
tijdige aanvulling na een krappe eerste N-gift werd
goeddooreenstikstofvenster aangegeven.
Ook een (te) hoge eerste N-gift (object VN) gaf in
dezeproevengeenlagereopbrengst. Deongunstige
invloed van een hoge eerste N-gift op de gewasontwikkeling (legering,ziekten) wordt door gedeelde
CCC-bespuiting, gewasbescherming en een verlating (envermindering) van detweede N-giftte niet
gedaan.

Landbouwkundige implementatie
Aanleg van een stikstofvenster in een tarwegewas
verschaft informatie aangaande de stikstofbemestingstoestand van het gewas op perceelsniveau.
Een vroegtijdige expressie van het stikstofvenster
wijst op een te krappe eerste N-gift; een laat zichtbaar worden van het stikstofvenster, veelal na
gewasstadium 31-32, wijst op een (te) ruime eerste
N-gift.
Wordt het stikstofvenster vrij vroeg, indeuitstoelendefase,zichtbaar, dan iseentijdige aanvullende Ngift van circa 30 kg N per ha gewenst. Nadien kan
detweede ende derde N-gift als bij het geadviseerde bemestingssysteem worden toegediend. Wordt
het venster bij het begin van de stengelstrekking
zichtbaar, dan kan de tweede N-gift worden vervroegdendederde N-giftwatverhoogdworden.
Is op het moment van de geadviseerde tweede Ngift in gewasstadium 31-32 het stikstofvenster (nog)
niet zichtbaar, dan kan de tweede N-gift worden
uitgesteld. Dit is echter alleen aan te raden,als het
gewas op dat moment als te welig wordt ingeschat.
Ook de hoogte van de tweede N-gift zal moeten
worden verlaagd; een combinatie met de derde Ngift, uit te voeren in gewasstadium 33-39, is eveneens mogelijk.Toepassingvaneengroeiregulator in

het legeringsgevoelige gewas verdient daarbij de
aandacht.
Is het stikstofvenster in gewasstadium 31-32 niet
zichtbaar en hetgewas ziet er niet te zwaar uit,dan
kan een tweede en een derde N-gift wordentoegediend,gelijkaandegeadviseerdebemestingswijze.
Het nut van een stikstofvenster zal vooral bij een
geïntegreerde teeltwijze waardevol zijn. Een teelt
zonder groeiregulator eneen minimale inzetvangewasbeschermingsmiddelen legt beperkingen opaan
de stikstofvoorziening. De eerste N-gift is tamelijk
krapbemeten.Omdatdetweede N-giftpasvoorzien
isingewasstadium 31-32zaldekrappeeersteN-gift
waarschijnlijk niet altijd toereikend zijn voor een
goede stikstofvoorziening van het gewas. Een
vroegtijdige onderkenning daarvan is van groot
belang; een opbrengstverlies kan worden beperkt
door tijdig een aanvullende stikstofbemesting uit te
voeren. Aanleg van een stikstofvenster is geschikt
om een optredend stikstoftekort vroegtijdig te
kunnen waar-nemen. Bij systemen met een beperkt
bemestings-niveau, zoals een geïntegreerde teeltwijze, is een stikstofvenster een belangrijk hulpmiddelindestikstofvoorziening van hetgewas.

Samenvatting
Op het PAGV te Lelystad werd gedurende 19871990 het nut van een stikstofvenster als aanvulling
op het gangbare bemestingssysteem onderzocht. In
het gangbare systeem werd de tweede N-gift in
gewasstadium 31-32toegediend.
Als de eerste N-gift volgens adviesnormen werd
toegediend,dan bleek hettijdstipvandetweedegift
vrij goed overeen te komen met het zichtbaar worden van het stikstofvenster (het venster werd
0 - 7dagenvoor het gewasstadium 31-32zichtbaar).
Ditverschil hadgeen invloedopde korrelopbrengst.
Was de eerste gift te laag, dan werd dit vroegtijdig
met het venster zichtbaar en konden opbrengstverliezen worden voorkomen door tijdig te bemesten.
Bij een te hoge eerste N-gift werd het venster na
gewasstadium 31-32 zichtbaar; door een aangepaste
bemesting kon eveneens opbrengstderving worden
voorkomen.
Summary
The use ofa 'nitrogen-window' toimprove the nitrogen
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fertilization wastestedin winterwheatduring 19871990.The 'N-window' is a smallpatch in thefield
(about100m2), thatreceives about30kgN/haless
than the surroundingcrop at the first nitrogen applicationin February/March. The timethatthispatch
becomes visible (clearly contras-ting) in the field
providesinformation abouttheN-statusof thecrop
andcanbeusedasapplication timefornitrogen.
The'N-window' appeared tobe usefulin supporting

the actual recommended system for nitrogen
application.In cases of a (too)low or a (too)high
first nitrogen application, the 'N-window' made it
possibleto taketimelyactionto adjustthe nitrogen
dressing;yieldreductioncouldbeprevented.
Theresultsshowedthata 'nitrogen-window' canbe
a usefultoolin theapplicationof nitrogento winter
wheat; thismaybeevenmoreimportantinlowinput
systems, suchasintegratedgrowingsystems.

Ras enstikstof bijdeteelt vanwintertarwe voor zetmeel-en
glutenproduktie
Variety andnitrogen when growing winter wheat forstarch- andgluten production
ing.J.G.N.Wander,ROCRusthoeve

Inleiding
Door de Nederlandse zetmeelindustrie wordt thans
overwegend buitenlandse tarwe verwerkt. De in
Nederlandgeproduceerde tarwe isvoorde produktie
van gluten en zetmeel minder geschikt. De industrie
heeft grotehomogene partijennodig.
Ineenaantal proeven is onderzocht hoede kwaliteit
verbeterd kan worden door de rassenkeuze en de
stikstofbemesting. In het onderzoek waren rassen
opgenomen die een duidelijk verschillende korrelhardheid hebben. Vooral de hoogte van de tweede
stikstofgift alsmede de hoogte en het tijdstip van de
derde stikstofgift kunnen invloed hebben op de
kwaliteitsfactoren.

Opzetvan het onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd in 1988, 1989 en

1990 door het ROC Rusthoeve te Colijnsplaat. De
proeven werden aangelegd als volledig ingelote
tweefactoriële blokkenproeven in drievoud. Deonderzochterassenwaren:Okapi,ObeliskenCampRémy.
De eerste stikstofgift werd steeds aangewend volgens het bemestingsadvies. De stikstofbemestingsobjectenzijnweergegeven intabel46.

Proefveldgegevens enuitvoering
In tabel 47 is een aantal algemene gegevens over
de proefvelden en over de uitvoering weergegeven.
De proeven werden aangelegd op zavelgrond. Van
elk ras werden 325 zaden per m2 verzaaid. Intabel
47zijndebereikte plantaantallenweergegeven.
In 1988 en 1989 bedroeg de hoeveelheid minerale
stikstof indebodemongeveer 60kgNper ha,waarnaeengebruikelijke eerstegift van70à80kgNper
ha werd gegeven. Injanuari 1990 was de voorraad

Tabel46.Objecten stikstofbemesting.
stadium:
n1
n2
n3
n4
n5
n6
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F
DC

tweede gift
6à7
31 à32

derde gift
10
45

vierde gift
10.5.1
61

0
60
60
60
100
60

0
0
40
120
0
0

0
0
0
0
0
40

Tabel47.Proefveldgegevens enuitvoering.
RH 1222
4-11-88

RH 1288
19-10-89

273
263
239

157
191
208

263
269
284

2
13
40
56
81
18-8-88

8
19
30
57
70
4-8-89

20
59
186
264
0
8-8-90

RH 1161
26-10-87

zaaidatum
plantaantal herfst
Okapi
Obelisk
Camp Rémy
N-min. voorraad
0-30 cm
30-60cm
60-100 cm
totaal
basis N-gift kg N/ha
oogstdatum

minerale stikstof echter zeer hoog (264kgNper ha). a).
Daarom werd geen basis N-gift aangewend. In april
was de voorraad gedaald tot105 kg N/ha. De kleur
van detarwe was iets lichter dan tarwe waarop in
februari wel een N-gift was gestrooid. Alle proeven
werden tweemaal met CCC gespoten. Alleen in de
in 1990 uitgevoerde proef trad legering opinOkapi,
vooralopobjectn2.
Van alle objecten werd inenkelvoud een kwaliteitsanalyse opdiverse kenmerken uitgevoerd.
De resultaten van ditonderzoek zijn uitgebreid verslagen ineen intern verslag van ROC Rusthoeve. In
dit artikel zijnde resultaten daarvan samengevat.

Resultaten
Opbrengsten en opbrengstcomponenten
Het effect van hetras endestikstofbemesting was
in de verschillende jaren iets verschillend (tabel 48).
Obelisk gaf de hoogste opbrengst, Camp Rémy
kwam gemiddeld op de tweede plaats. Metde
stikstofbemesting volgens object n4werd gemiddeld
de hoogste opbrengst bereikt. De verschillen tussen
de objecten n3, n4, n5 en n6 waren klein en
wiskundig niet betrouwbaar.
In elke proef zijn in kleine gewasmonsters de opbrengstcomponenten bepaald. De resultaten gemid-

Tabel48. Korrelopbrengsten van drie rassen (A) enzes N-objecten (B) in 1988-1990.
A. rassen

Okapi

Obelisk

1988
1989
1990

96,8
73,5
84,8

101,1
81,4
101,9

Camp Rémy
93,0
79,6
96,7

B. stikstofobjecten
n1

n2

n3

n4

n5

n6

gem.

1988
1989
1990

95,1
71,2
98,9

96,7
78,4
90,0

96,6
80,3
94,1

98,4
80,8
96,1

97,3
79,7
93,6

97,4
78,5
94,1

96,9
78,2
94,5

Okapi
Obelisk
Camp Rémy
gem.

87,0
92,2
86,0
88,4

82,9
94,1
88,1
88,4

84,0
95,2
91,8
90,3

88,1
95,1
92,0
91,8

84,0
95,8
90,8
90,2

84,0
96,2
89,8
90,0

85,0
94,7
89,8
89,8

LSD (0,05) voor gemiddelden over dejaren:
4,33 kg per arevoor onderlinge vergelijking alle objecten
2,50 kg per arevoor vergelijking gemiddeld stikstofeffect
1,77kg per arevoor vergelijking gemiddeld raseffect

59

Tabel49. Aantal aren per m 2
1990.

korrels per aar, korrels per dm 2 en het duizendkorrelgewicht in 1988aren
perm 2

korrels
peraar

korrels
perdm 2

duizendkorrelgewicht

Okapi
Obelisk
Camp Rémy

502
452
467

34
44
43

167
194
197

51
49
46

n1
n2
n3
n4
n5
n6

459
487
477
476
486
457

40
40
40
40
40
41

179
189
186
188
189
184

49
47
49
49
48
49

deldover dejaren zijnweergegeven intabel 49.De
gewasstructuur werddoor het raseffect vooral inhet
aantal korrels per aar beïnvloed. De stikstofbemesting hadweinig invloedopde gewasstructuur.

Kwaliteitsanalyse
Een goede kwaliteit wordt gekenmerkt door hoge
waarden voor hectolitergewicht, eiwitgehalte, uitmaling,valgetal, Zeleny-ofsedimentatiewaarde,waterabsorptie, het natte en droge glutengehalte en het
alveogram; het aandeel wateroplosbare stoffen en
-eiwitten moet laag zijn. Voorts zijn zachte korrels
gewenst, omdat deze bij het malen minder zetmeelbeschadiginggeven.
Schot isongewenst; hetvalgetal moet minstens220
bedragen. Naast een hoog eiwitgehalte is een
goede eiwitkwaliteit gewenst. Dat betekent hoge
waarden voor de sedimentatiewaarde (minstens 25,
beter35)envoor hetalveogram.
In 1988 werd het kwaliteitsonderzoek uitgevoerd
door het IGMB te Wageningen; in 1989 en 1990
door Cerestar Benelux BVteSasvanGent.
Uit het onderzoek in 1988kwam naar voren,dat het
eiwitgehalte ende hoeveelheid wateroplosbare stoffen en eiwitten afhankelijk waren van de rassenkeuze. Camp Rémy gaf voof alle drie componenten
betere resultaten dan Obelisk en Okapi. De
stikstofbemesting beïnvloedde het eiwitgehalte in
sterke mate,maar hadgeen invloedopdewateroplosbarestoffenen-eiwitten.
Dekwaliteitsgegevens van 1989en1990zijngemiddeld envermeld intabel 50. Deeffekten van rassen
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latenziendatOkapibetreffende veeleigenschappen
als niet of minder geschikt werd gewaardeerd. Dit
gold met name ten aanzien van uitmaling, eiwitgehalte, gluteneigenschappen en het alveogram; de
zachte korrel isgunstig.Obelisk voldeed redelijk. Dit
ras had een te lage waarde voor de Zelenysedimentatie, ondanks een hoog eiwitgehalte. De
beoordeling van de natte gluten was redelijk, maar
het alveogram was ongunstig. Bij Obelisk kunnen
problemen optreden bij de separatie van gluten en
zetmeel. De samenkitting van de gluten is dan onvoldoende,waardoor deglutendoordezevenlopen.
Camp Rémywerd opvrijwel alle eigenschappen als
goed of zeer goed beoordeeld. Een optimale kwaliteitvoordezetmeel-englutenproduktie kanookmet
een iets minder goed ras bereikt worden. Een groot
probleemvoordeteeltvanCamp Rémyisdematige
wintervastheid.
Uit de kwaliteitsanalyse blijkt dat met een stikstofbemesting volgens object n4 het beste resultaat
werd behaald. Dit object werd gekenmerkt door een
duidelijk hoger eiwitgehalte dan de andere Nobjekten.Mededaardoorwerdenookdesedimentatie,
het percentage natte en droge gluten en het
alveogram positief beïnvloed. Object n3 kwam op
een goede tweede plaats. Object n4 was vooral
beter dan object n3 op eiwitgehalte en Zelenysedimentatie. Eenderdestikstofgift isdusbelangrijk.
Er kan zelfs beter een late derde gift gegeven
wordendangeenderdegift. Deoptimale hoogtevan
de derde gift ligt waarschijnlijk tussen 40 en 120kg
N per ha. Er werden geen wiskundig betrouwbare
interacties gemeten tussen de stikstofbemesting en
hetras.

Tabel50. Effect van rassenkeuze (A) en stikstofbemesting (B) op kwaliteitsanalyse (uitgevoerd door
Cerestar Benelux BVte Sas van Gent); 1989/1990.
A. rassenkeuze

Okapi

Obelisk

Camp Rémy

LSD

hectolitergewicht
extractie
valgetal
eiwitgehalte
Zeleny-sedimentatie
hardheid
waterabsorptie
percentage natte gluten
percentage droge gluten
beoordeling natte gluten
alveogram bloem Pmax
alveogram bloem L
alveogram bloem W

11
61
312
13,3
29
49
56
24
8,4
5
42
96
119

80
61
328
13,7
22
69
60
28
9,6
6
47
117
108

79
63
318
13,6
41
61
59
27
9,4
8
61
124
213

1,0
0,6
n.s.
n.s.
2,5
3,0
0,5
1,1
0,6
0,8
3,4
8,8
10,2

n5

n6

LSD(0,05)

78
61
323
13,8
31
61
58
26
8,9
7
49
119
150

79
61
318
13,7
30
59
58
27
9,2
7
51
105
141

B. stikstofbemesting

hectolitergewicht
extractie
valgetal
eiwitgehalte
Zeleny-sedimentatie
hardheid
waterabsorptie
percentage natte gluten
percentage droge gluten
beoordeling natte gluten
alveogram bloem Pmax
alveogram bloem L
alveogram bloem W

n1

n2

n3

79
62
299
12,2
27
59
58
22
7,5
5
53
84
131

78
62
314
13,2
28
59
58
25
8,7
6
50
110
146

79
62
331
13,9
31
60
58
28
9,6
6
50
122
153

n4
79
62
330
14,7
35
60
59
30
10,2
7
48
132
158

n.s.
0,9
18,3
0,72
3,5
n.s.
0,6
1,5
0,87
1,2
n.s.
7,2
8,3

hectolitergewicht (16%vocht) met behulpvan Dickey-John
extractie Chopin-laboratoriummolen (bevochtigd:+ 1%water)
valgetal met behulpvan Falling Number (bloem)
eiwitgehalte meel (Ngehalte x5,7) met behulpvan NIR
Zeleny-sedimentatie in ml (bloem)
hardheidtarwe met behulpvan NIR
waterabsorptie meel met behulpvan NIR
percentage natte gluten bloem met behulpvan Glutomatic
percentage droge gluten bloem met behulpvan Glutomatic
beoordeling natte gluten (schaal 1-10); elasticiteit
alveogram bloem (Chopin) Pmax (mm H20)
alveogram bloem (Chopin) L(mm)
alveogram bloem (Chopin) W (E-4J)
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Conclusies
- Met het zachte ras Okapi werd geen geschikte
kwaliteit verkregen voor de produktie van zetmeel
engluten.
- Met Obelisk werd een redelijke kwaliteit verkregen. Omdat er problemen kunnen ontstaan bij
deverwerking,lijkt hetrasmindergeschikt.
- Camp Rémy had een goede tot zeer goede
kwaliteit.
- Er bestond geen verband tussen rassenkeuze en
stikstofbemesting in hun effect op de kwaliteitsanalyse.
- Dederdestikstofgift instadium F10/DC45hadeen
belangrijke invloed op de kwaliteitsanalyse. Deze
gift lijkt duidelijk hoger te moeten zijn dan het
gangbare advies(40kgNperha).
- Toedienen van een derde stikstofgift van 40 kgN
per ha in stadium F10.5.1/DC61 was beter dan
geenderde stikstofgift.
- De opbrengst van de tarwe werd meer bepaald
doorhetrasdandoordestikstofbemesting.

Samenvatting
In de jaren 1988 t/m 1990 is door het ROC RusthoeveteColijnsplaat onderzoek uitgevoerd naarhet
effect van ras en stikstofbemesting op de geschiktheid van wintertarwe stikstofbemesting op de ge-

schiktheid van wintertarwe voor de verwerking tot
zetmeel en gluten. Gebleken is dat de effecten van
ras en stikstofbemesting op de kwaliteitsfactoren
onafhankelijkwaren.
Het zachte tarweras Okapi bleek niet geschikt. Ook
met het harde tarweras Obelisk werd onvoldoende
kwaliteit behaald. De kwaliteit van de eiwitten was
onvoldoende. Het ras Camp Rémyvoldeedgoedtot
zeer goed. Door verhoging van de derde stikstofgift
van 40 kg N per ha tot 120 kg N per ha werd de
kwaliteit verbeterd. Waarschijnlijk is een derde gift
vanongeveer 80 kgvoldoende. Eengoede kwaliteit
van de tarwe kan samengaan met een goede
opbrengst.
Summary
Winter wheat fortheproduction ofstarch andgluten
was investigated at the experimental farm for
research onarable crops atColijnsplaat. Varietyand
nitrogenwereimportantqualityfactorsand seemed
toactindependently. ThesoftvarietyOkapi wasless
unsuitable.The hardvariety Obelisk alsoresulted in
an unsatisfactory quality; the quality of theprotein
wasinsufficient. ThevarietyCampRémyprovedto
be good to very good. By increasing the third
nitrogen application from 40 to 120kg N/ha, the
quality improved. About 80 kg N/ha is probably
sufficientas athirddressing. Agoodqualityofwinter
wheattogetherwithagoodyieldisachievable.

Debestrijdingvanblad-enaarziekteninwintertarwe
Control ofleaf and eardiseases of wheat
ing. H.W.G.Floot,ROCEbelsheerd

Inleiding
In 1986 is de toelating van Captafol ingetrokken. In
het kader van de toetsing van alternatieven voor dit
middel zijn proeven aangelegd. Onderzocht werd
welk effect bij de bestrijding van afrijpingsziekten
verkregen kan worden door toevoeging van bijvoorbeeldprochloraz,chloorthalonilofanilazin.
Vooral in een graantelend gebied als het Oldambt
staat de bestrijding van afrijpingsziekten bijzonder in
de belangstelling. Een groot aantal middelen, dan
wel combinaties van middelen is beschikbaar voor
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dit doel. De belangrijkste graanziekten zijn meeldauw, gele roest, bruine roest,septoriaenfusarium.
Dematevanoptredenvandezeziekten kanperjaar
sterkverschillen.

Proefopzet
Ophet ROC Ebelsheerdwerden proeven aangelegd
mettoegelaten middelen enmiddelendie ineenvergevorderd stadium van toelating zijn. De effecten
ervanopde korrelopbrengst vanwintertarwe werden

gedurende 1987-1990onderzocht.
In 1987 is het onderzoek gestart met een aantal
middelen (combinaties) met volle en halve dosering
van de toevoeging prochloraz, chloor-thalonil of
anilazin. De resultaten van deze halve dosering
waren steeds (soms significant) lager dan de volle
dosering.Dezeobjectenzijninhetverderonderzoek
niet meermeegenomen.
In tabel 51 zijn de onderzochte middelen en combinaties van middelen vermeld. Niet alle objecten
hebben alle jaren in onderzoek gelegen (zie tabel
53). Het tijdstip van de bespuiting was kort voor de
bloei (tweede week juni); in alle jaren werd een
insekticide tegen bladluizen bijgevoegd. Het proefveld bestond uit zware zeeklei (60-70%slib).Tegen
duist werd in de herfst gespoten met een bodemherbicide.
EengedeeldetoepassingvanCCCwerdingezetom
legering tegen te gaan. De algemene proefveldgegevenszijnweergegeven intabel52.

Resultatenvanhetonderzoek
van elk jaar wordt eerst de ontwikkeling van de
dekte gedurende hetgroeiseizoen beschreven;daarDij worden ook de effecten van de chemische bestrijdingsmiddelen vermeld. De verkregen korrelopxengstenwordennadien (tabel53)gepresenteerd.

Ziektenin1988(EH536)
De ziektedruk was dit jaar niet groot. Er kwam in
lichte mate meeldauw, gele roest, septoria en later
bruine roest voor. Begin juli was er weinig verschil
tussen de behandelingen waar te nemen, alleen
onbehandeld was duidelijk meer aangetast. Op 20
juli was onbehandeld nog heviger aangetast; de
objecten triadimenol + prochloraz, tebuconazol en
tebuconazol + anilazin waren iets blanker dan de
rest.Op9augustus kwamer inpropiconazool +carbendazim/pyrazofos meer bruine roest voor. Deobjectenmettebuconazolgavendegezondsteafrijping.
Alle middelen hebben een significant hogere opbrengsttenopzichte vanonbehandeld. Demiddelen
onderlinggavengeensignificanteverschillen.
Ziektenin1989(EH565)
Ziekte van betekenis heeft zichniet voorgedaan.Op
25 juni was alleen onbehandeld iets grauwer van
kleur. Op 5juli werd een lichte bruine roestaantastinggeconstateerdbijonbehandeld,flusilasolen fenpropimorf/prochloraz. Bij onbehandeld kwam ook
veel Septoria nodorumvoor. Op 7augustus wasde
legeringopgetreden.Onbehandeldwaswatgrauwer
vankleurentebuconazolwat blankerdandeandere
objecten.
De meeste middelen hebben een significant hogere
opbrengst gegeven ten opzichte van onbehandeld

rabel51. Overzicht van deobjecten,werkzame stoffen endoseringen.
)bject

werkzame stof

dosering

merknaam

\
3
_/
3
E

fenpropimorf + prochloraz
propiconazool + prochloraz
triadimenol + prochloraz
triadimenol +anilazin
flusilasol/carbendazim
flusilasol +dithianon
tebuconazol
tebuconazol +anilazin
propiconazool +carb./pyrazofos
propiconazool +mancozeb
fenpropimorf/prochloraz
prochloraz + cyproconazole
triforine +dithianon
onbehandeld

1 +1
0,5 +1
0,5 +1
0,5 +4
0,6
0,6 + 0,5
1
0,75 +2
0,5 +1
0,5 +5
1,5
1,25
1 +0,5
-

Corbel+ Sportak
Tilt + Sportak
Bayfidan + Sportak
Bayfidan + Dyrene
SBO8508 +Delan
- + Dyrene
Tilt + Masolon
Tilt + Dithane
Rival
Schaa 10694
Funginex + Delan
-

1

3
H

1

)

0
O

1
<
A
D

O

) Deze middelen zijn niettoegelaten.
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Tabel52.Algemene proefveldgegevens.

ras
zaaidatum
voorvrucht
rijenafstand

zaaizaad
N-bemesting
bespuitingstijdstip
luisbestrijding
oogstdatum

EH536
1988

EH565
1989

EH600
1990

Kraka
19oktober
koolzaad
12,5cm
170kg/ha
108+60
6juni
dimethoaat
18 augustus

Obelisk
3 oktober
koolzaad
12,5cm
180 kg/ha
120+60+10
13juni
pirimor
15 augustus

Obelisk
19oktober
zomergerst
12,5cm
180kg/ha
80+80+40
6juni
pirimor
13 augustus

Tabel53. Overzicht van deobjecten ende opbrengsten in kg per haen berekend gemiddelde over de
jaren 1987/1990.
object
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O

1

middel

EH536
1988

EH565
1989

EH600
1990

fenpropimorf + prochloraz
propiconazool + prochloraz
triadimenol + prochloraz
triadimenol +anilazin
1
) flusilasol/carbendazim
SBO 8508 +dithianon
1
) tebuconazol
1
) tebuconazol + anilazin
propiconazool + carb./pyrazofos
propiconazool +mancozeb
fenpropimorf/prochloraz
1
) Schaa 10694
triforine +dithianon
onbehandeld

6940
7040
7230
7010
6980

8290
8220
8390
8120
8310
8520
8380
8500

9500
9370
9460
9450

-

-

5940

7900

-

9290
8730

LSD (0,05)

481

387

152

7310
7080
6980

-

6880
7050

-

8400
8360

-

9440
9650
9750
9550

-

gem. 1988/1990
relatief
110
109
111
109
111
111
112
112
110
111
110
110
107
100 (=7520)

) Deze middelen zijn nog niettoegelaten.

behalvepropiconazool +prochloraz entriadimenol+
anilazin. De middelen onderling gaven bijna geen
significanteverschillen.
Ziektenin1990(EH600)
Degewasbespuiting werd uitgevoerd in stadium60.
Ziektevan betekenis heeft zich nietvoorgedaan.Op
27juni kwam bij onbehandeld een lichte aantasting
vanbruineroestvoor.
Onbehandeld gaf een significant lagere opbrengst
dan de middelen. Het object met tebuconazol gaf
een significant hogere opbrengst dan die met de
anderemiddelen,behalvepropinazool+mancozeb.
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Korrelopbrengsten
Inelkjaarwerdendekorrelopbrengsten vastgesteld
in1989en 1990werdtevens het1000-korrelgewich
bepaald. Uit de gegevens van tabel 53 kan worder
afgeleiddatzichinallejarenaanzienlijke opbrengst
dervingen door het optreden van ziekten hebber
voorgedaan, zowel bij een laag (1988) als bij eer
hoogopbrengstniveau (1990).
De ziekten zijn in het algemeen vrij laat, tijdens ei
na de bloei opgetreden. Daardoor werd met nam<
de korrelvulling benadeeld, wat tot uiting kwam ii
een laag 1000-korrelgewicht van het onbehandeld«
object.

Conclusie
3emiddeld over de drie onderzoeksjaren leidde
ïiektebestrijding tot significant hogere opbrengsten,
russen de middelen waren de opbrengstverschillen
dein en vaak niet significant. Door een afrijpings:iektebestrijding werd een gemiddelde meeropbrengstvan9-12%verkregen.

Samenvatting

Literatuur
Floot, H.W.G. Proefveldverslag voor de klei-akkerbouw in
Groningen en Friesland 1988,p. 60-61.
Floot, H.W.G. Proefveldverslag voor de klei-akkerbouw in
Groningen enFriesland 1989,p.55.
Floot, H.W.G. Proefveldverslag voor de klei-akkerbouw in
Groningen en Friesland 1990,p.78.
Jellema, P. Proefveldverslag voor de klei-akkerbouw in
Groningen enFriesland 1987,p.58-59.

Summary
Dp het ROC Ebelsheerd werd gedurende 1987 t/m
I990 het effect van fungiciden ter bestrijding van
ïfrijpingsziekten bestudeerd. In alle jaren werd de
opbrengst bij alle middelen significant verhoogd;
gemiddeld bedroeg de stijging 9-12%. Ook in jaren
net een lage ziektedruk bleek de inzet van fungi:iden rendabel. De verschillen tussen de middelen
waren beperkt en niet altijd betrouwbaar. Een verhindering van de dosering lijkt gezien de negatieve
•esultateninhet'zieke'jaar 1987twijfelachtig.

At the experimental fields of ROC Ebelsheerd,
fungicides were tested for the control of ripening
diseases inwinter wheatfrom 1987 to 1990. Inallof
theseyears,aprofitable increase inyield was found
for all (combinationsof ) fungicides; differen-ces
betweenthe fungicideswerequitesmalland ofno
significance. Decreasing the dose ofapplica-tion
seemedtobe risky,especially inyears withahigh
diseaseattack.

Bestrijdingvanschimmelziekteninwintergerst
Control ofmycosis inwinter barley
ing. H.W.G.Root,ROCEbelsheerd

Inleiding
Ziekten in wintergerst zoals netvlekken, meeldauw,
jwergroest en bladvlekken kunnen met chemische
Tiiddelen bestreden worden. Niet alle middelen hebjen een even goed resultaat bij alle schimmeldekten. Prochloraz (Sportak) en propiconazol (Tilt)
worden gebruikt tegen netvlekken en meeldauw,
:erwijl Tilt tevens roesten bestrijdt. Om tot een
gerichte bestrijding van een ziekte te komen, moet
Tiende ziekte onderkennen en het meest effectieve
Tiiddel kiezen. Eerder onderzoek naar middelen
;1984/1985) heeft uitgewezen dat Tilt als beste
Tiiddel naar voren kwam. Onderzoek in de jaren
1984/1986 met tijdstippen van toepassing met Tilt
:oont aan dat de beste resultaten worden behaald
sisgespoten wordt bij de eerste aantasting. Vaak is
jit tegen het in de aar komen. Herhaalde bejpuitingen hadden meestal geen extra effect. In
1987werd inLimburgonderzoek gestart naardebe-

strijding van netvlekkenziekte. Aangezien de resultaten door een zware meeldauwaantasting zij vertroebeld; is het onderzoek in Groningen vervolgd.
Onderzocht wordt of met nieuwe middelen een
beterebestrijdingtebereikenis.

Proefopzet
Op het ROC Ebelsheerd te Nieuw-Beerta werd van
1988 tot 1990 onderzoek uitgevoerd naar het effect
van chemische middelen ter bestrijding van bladziekte in wintergerst. Enkele proefveldgegevens zijn
vermeld in tabel 54. Het proefveld was gelegen op
eentamelijk kalkarme,zware kleigrond (56-70%slib)
met 4% organische stof; de pH-KCI lag rond 7. De
toediening van de fungiciden vond plaats bij het in
deaarkomen(gewasstadium50).
De middelen die werden toegepast, zijn vermeld in
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tabel 55. Om het effect van de combinatie flusilasol
+ carbendazim (object D) goed te kunnen interpreteren, werd carbendazim ook apart, in een overeenkomstigedoseringopgenomen (objectB).

roest gericht.Tegendeafrijpingwasereenduidelijk
kleurverschil,dat indeopbrengsttot uitingkwam.

Resultaten

Deproef isuitgezet ineenperceel Noveta. Ditrasis
minder gevoelig voor dwergroest, maar wel vatbaai
voor netvlekkenziekte.
Op 15 mei zijn de middelen gespoten bij droog er
zonnig weer. Ten tijde van de bespuiting kwam ei
een netvlekkenziekte-aantasting voor van ampei
5%.Heteffect isdaaromklein.

EH527-1988
Netvlekkenziekte kwam pas laat in het seizoen in
enige mate in het gewas voor; de overige bladziekten zoals meeldauw, bladvlekkenziekte of roest kwamen niet of zeer sporadisch voor. De geringe aantasting tot begin juni, hield waarschijnlijk verband
metdedrogeweersomstandigheden.
EH572-1989
In het begin van het seizoen kwam een lichte aantasting van dwergroest voor. Deze aantasting nam
sterk af toen het gewas ging strekken. Tijdens de
bloei ontstond er een nieuwe dwergroestepidemie.
Bladvlekken ennetvlekken kwamen nauwelijksvoor.
Heteffect van debespuiting isdusvooralopdwerg-

EH599-1990

De effecten van de onderzochte middelen op de
korrelopbrengst zijn vermeld in tabel 56. Daarui'
komt naarvoren,dat ondanks de geringeziektedruh
alle middelen in 1988en 1989eensignificante meeropbrengst hebben gegeven ten opzichte van onbehandeld. In 1990 gaf alleen object E significante
verschillen met O, B en A. In deze jaren met vri
weinig ziekten bleef het bestrijdingseffect van de
middelen beperkt tot 300 à 400 kg per ha; alleer
tebuconazol produceerde ongeveer 750 kg per ha
meer,enovertrof daarbijdeandereobjecten.

Tabel54.Algemene proefveldgegevens.
regn.nr

EH 527-1988

EH572-1989

EH599-1990

ras
voorvrucht
zaaidatum
onkruidbestrijding
herfst
voorjaar
bemesting
NPK
N
toepassing fungiciden
oogstdatum

Hasso
wintertarwe
5 oktober

Hasso
wintertarwe
22 september

Noveta
wintertarwe
20 september

chloortoluron
Tolkan S

chloortoluron
Starane+Verigal

chloortoluron
Starane+Verigal

0+50+50
81+60
17mei
29juli

0+37+0
80+60
16mei
13juli

0+75+75
65+70
15mei
23juli

Tabel55.Overzicht vandetoegepaste bestrijdingsmiddelen.
object

werkzame stof

dosering

handelsnaam

A
B
C
D
E
O

propiconazol
carbendazim
flusilasol
flusilasol +carbendazim
tebuconazol
onbehandeld

0,5
0,150
1,5
0,6
1

Tilt
Bavistin
SBO 8508

1

1

V
'

1

) Deze middelen hebben geentoelating.
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-

-

fabel 56. Zaadopbrengsten (kg per ha bij 16% vocht) over de jaren 1988-1990.

\
3

.

:
D

1
1

-

1)

5

Tilt
Carbendazim
SBO8508
flusilasok
tebuconazol
onbehandeld

.SD (0,05)

6380
6460
6500
6570
6060

7130
6730
6930
7210
7660
6540

8300
8200
8450
8520
8650
8310

7270
7130
7300
7430
7740
6970

317

188

296

307kg/ha

-

(100)
( 98)
(100)
(102)
(106)
( 96)

) Deze middelen hebben geen toelating.

Conclusie
)e bestrijding van bladziekten in wintergerst gaf in
aren met weinig ziekten een beperkte opbrengst;tijging. Perspectieven van nieuwe middelen lijken
lanwezig,maardienennaderteworden onderzocht.
Jteratuur
loot, H.W.G. Toepassingstijdstip van Tilt ter bestrijding van
iladziekte in wintergerst. Jaarboek PAGV 1986, publikatie nr. 38
1987),p.72.
:

loot, H.W.G. Proefveldverslagen voor de klei-akkerbouw in
ïroningenen Friesland (1988),p.57.
loot, H.W.G. Proefveldverslagen voor de klei-akkerbouw in

Groningenen Friesland (1989), p.60.
Floot, H.W.G. Proefveldverslagen voor de klei-akkerbouw in
Groningen en Friesland (1990),p.79.
Geelen, P. Onderzoeksresultaten van de proefboerderij
Wijnandsrade (1987), p. 19-21.

Summary
Experiments were carried out at the Regional
ResearchCentreEbelsheerdto control leafdiseases in winterbarley in 1988-1990. In these years,
disease attackwaslowandconsequently the effect
of the fungicideswas rather restricted. Newfungicidesseem tohavesomepossibilities.

)ptimalisatie vandezaaizaadproduktie bijerwten
\spects of growing peas for seed-production
.C.Kempenaar,PAGV

nleiding
len belangrijk deel van de teelt van droog te oogten erwten (landbouwerwten) is gericht op zaaiaadproduktie, waarbij ook de export van belang is.
i 1985, 1987 en 1988 was de gezondheid van het
leoogste erwtezaaizaad matig door het optreden
an zaadinfecties door schimmels. Dit probleem
leed zich voor in een periode dat de zaaizaadteelt
an erwten sterk uitbreidde en de vraag naar erwteaaizaad groot was. Het NGC besloot in 1988 geld
rij te maken voor onderzoek aan dit probleem. Dit
ssulteerde in een onderzoeksproject 'Optimalisatie
an de zaaizaadproduktie bij erwten' en werd van

mei 1989tot eind 1990bij het PAGV uitgevoerd.De
schimmel Mycosphaerella pinodesstond centraal in
hetonderzoek.
Het doel van het onderzoek was tweeledig. Ten
eerste nagaan welke nadelen het gebruik van besmet zaaizaad meebrengen. Ten tweede nagaan of
door teeltmaatregelen de gezondheid van het zaaizaadverbeterd kanworden.
Ditartikelgeefteenoverzichtvandeproevendiezijn
uitgevoerdtenbehoevevan hetproject.Tevensworden de belangrijkste resultaten en conclusies kort
vermeld, alsmede verwijzigen naar de onderzoeksverslagen. Bovendien wordt in dit artikel kort ingegaanopdekwaliteitsnormenvoorerwtezaaizaad.
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Kwaliteitsnormen voor zaaizaad van landbouwerwten
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)
stelt kwaliteitsnormen op voor zaaizaad vanerwten.
In tabel 57 worden deze normen beknopt weergegeven. Hierbij werd geen onderscheid gemaakt
tussen prébasiszaad, basiszaad en gecertificeerd
zaad (zowel eerste als tweede vermeerdering). Wel
werd onderscheid gemaakt tussen zaaizaad van
klasse 1en klasse 2. Ineenjaar waarin veelgeoogst
zaaizaad niet aan de normen voldoet, kan de NAK
overgaantot de invoering vaneen extrawaarderingsklasse. Dit is zaaizaad van klasse 3 met maximaal
20% pikseleneenkiemkrachtvan80-84%.
Wat gezondheid betreft stelt de NAK onder andere
dat een partij erwtezaaizaad maximaal 10% door
vlekkenziekten besmette zaden mag hebben. De
zaadbesmetting wordt bepaald met een door het
Rijksproefstation voor Zaadcontrole ontwikkelde
filtreer-papiermethode. Vlekkenziekten kunnen door
drie verwante schimmels veroorzaakt worden; M.
pinodes,Phoma medicaginis var.pinodella(veroorzakers van donkerevlekkenziekten) en Ascochyta pisi
(veroorzaker van lichte-vlekkenziekte). In de laatste
jaren werden gewasaantastingen en zaadinfecties
door vlekkenziekten hoofdzakelijk door M. pinodes
veroorzaakt. Uit oogpunt van ziekteverspreiding
wordt een zaad-besmetting van 10% als ongunstig
beschouwd,daar de schimmels met zaaizaad overdraagbaar zijn en daardoor gewas- en perceelbesmettingen mogelijkworden.

Opzetvanhetonderzoek
In 1989 werd begonnen met onderzoek op praktijkpercelen. Vervolgens werden veldproeven (op drie

locaties) en kasproeven uitgevoerd. Ook werder
waarnemingen in veldproeven van collega-onder
zoekers gedaan. Het onderzoek werd uitgevoerd ir
jaren met relatief droge groeiseizoenen. Hierdoo
werd alleen in Lelystad in 1990 enige ziekte-ontwik
kelingvanbetekeniswaargenomen.
Puntsgewijs zullen de uitgevoerde proeven metresul
taten en conclusies worden besproken, voor eer
deelaangevuld metresultaten uitanderonderzoek.

Resultatenenconclusies
Gebruikvan besmetzaaizaad
In kas- enveldproeven werd de invloed bestudeerc
van zaadbesmettingen op de opkomst, de groei er
het ziektebeeld. In tabel 58 zijn de resultaten kor
samengevatweergegeven.
Ongeveer tweederde deel van de zaden met eer
besmetting door M. pinodes was in de opkomst
proeven in staat een kiemplant te vormen. En eer
groot deel van de planten uit besmette zaden ver
toonde groeiremming. Op gewasniveau betekent di
dat gebruik van besmet zaaizaad leidt tot eer
vermindering van de uniformiteit en de stevigheic
van het gewas, zodat legering van het gewas er
opbrengstdervingverwacht mag worden.
Systemische kiemplantinfecties vanuit besmet zaai
zaad werden niet geconstateerd. Een verklaring
hiervoor wordt gezocht in de droge groeiom
standigheden van 1990. Inhet natte enkoudevoor
jaar van 1988 werden dit soort infecties wel ge
constateerd. Vanuit kunstmatig besmet zaaizaac
waren systemische kiemplantinfecties wel mogelijk
Op grond van de beperkte onderzoeksresultater
wordt verspreiding van M. pinodesvia luchtsporer
van groter belang geacht dan verspreiding via zaai

Tabel57.Beknopte weergave vande kwaliteitsnormen voor zaaizaad van landbouwerwten.
zaadfractie <6,25 mm
rasonzuiverheden
zaden met piksel
kiemkracht

maximaal 3% (gewicht)
maximaal 7zaden per 50 kgzaad
klasse 1 ;maximaal 5% (gewicht),
klasse 2;maximaal 10% (gewicht)
klasse 1; 90-100%
klasse 2;85-89%

gezondheid
- vlekkenziekten
maximaal 10%besmette zaden
bron: NAK
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zaad. De vraag of een perceel besmet kan worden
door gebruik van besmet zaaizaad, kon niet beantwoord worden.

epidemischeopbouwvandeziektenodigzijn.

Zaaizaadbehandeling
In kas- en veldproeven bleek geen effect van een
zaaizaadbehandeling met carbendazim (zie tabel57).
Opkomst engroeivan deerwten werden niet bevorderd door carbendazim. Eenverklaring voor het uitblijven van enig effect wordt gezocht in het niet optreden van systemische infecties vanuit het besmettezaaizaad.Uit eenproef in 1988bleekweleen
positief effect van carbendazim. Een zaai-zaadbehandeling metcarbendazim lijktalleenzinvolwanneer besmet zaaizaad onder ongunstige omstandighedenmoetopkomen.

Verschillende oogstmethoden (zoals stamdorsen,
zwaddorsen, ruiteren en toepassing van chemische
loofdoding met Reglone) bijverschillende stadiavan
afrijping werden in 1990 onderzocht op hun invloed
opde zaadkwaliteit. Door het droge weer tijdens de
afrijping hadden de methoden nauwelijks effect op
de zaadkwaliteit. Alleen het stadium van afrijping
hadduidelijk effect. Bijzaadvochtgehalten lager dan
24% kon met een conservendorsmachine gedorst
worden zonder dat te veel kwaliteitsverlies optrad.
Dorsen bij hogerevochtgehalten veroorzaakte zaadbeschadigingen en zaadbesmettingen door secundaireschimmels (zoals Rizopusen Mucoi).

Plantdichtheid

Peul-enzaadinfecties

In1990werdengewaswaarnemingen gedaanineen
proefveld met verschillende plantdichtheden van
erwten. Het proefveld was aangelegd in Lelystad
voor onderzoek aan dekvruchten bij de graszaadteelt. Gewasaantastingen door M. pinodesen legeringvan hetgewastraden bij hoge plantdichthheden
eerder in het seizoen op. Uit het oogpunt van
zaadkwaliteit kan het zinvol zijn om naar 40-50
planten per m2te streven. Ditsluit aan bij resultaten
uitSchotsonderzoek.

In 1990 werden uit erwtepercelen peulen en zaden
verzameld en beoordeeld op schimmelinfecties.
Peulen enzaden,die opvochtige plaatsenafrijpten,
vertoonden meer schimmelinfecties. Een voorbeeld
hiervanwas de besmetting van erwtezaden uit peulen die op aangereden ondergrond van wielsporen
van spuitmachines lagen. Een aanzienlijk deel van
deze zaden (>15%) was besmet door schimmels.
Uit het oogpunt van kwaliteit kan het zinvol zijn om
zaad uit wielsporen niet voor zaaizaadproduktie te
bestemmen.
Infectieproeven in de kas enop het veld gaven aan
dat M.pinodesonder droge omstandigheden moeilijk door de peulwand heen kan groeien. Blijkbaar
heeftdeschimmel natteomstandigheden nodigvoor
zaadinfectie. Dezeconstatering onderschrijft hetbelang van groei en afrijping van erwtezaad onder
drogeomstandigheden.

Ziektebestrijding
Er zijn voor erwten alleen toelatingen voor volveldstoepassingen van chemische middelen tegen de
schimmels Botrytis en Sclerotinia. In veldproeven
werd het effect van een chemische bestrijding van
M. pinodes in de korrelvullingsfase onderzocht.
Resultaten geven aan dat deze bestrijding alleen
zinvol kan zijn bij zware gewasaantastingen. Curatieve bestrijding bleek niet mogelijk. Ter beperking
van preventieve bestrijdingen zal meer inzicht inde
fabel 58. Opkomst van zaden met verschillende

Oogstmethoden
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aantastingsklasse 1 )

G

L

Z

A

veld (Solara)
<as (Finale)

85
85
80

63
60
55

33
49
45

2
15
15

1

ontsmet
niet ontsmet

)G = gezond, L= licht aangetast, Z = zwaar aangetast, A = afwijkende zaden (kleur, vorm, beschadigd).
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Summary
Inyears with wetgrowingseasons,such as1985,
1987and 1988,the production of sowing-seed of
peas isdifficultin theNetherlands becauseofseed
contamination by fungi. Seed contamination by
Mycosphaerellapinodesisaparticularproblem. This
fungus canbe transmitted topeacropsandsoils by
the useof contaminated sowing-seed. In 1989 and
1990 researchwascarriedouton thissubject. The
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mainobjectives of thisresearchweretoassess tht
disadvantages of the use of contaminated sowing
seed and to see if seed contamination can be
preventedby cultivation measures.Thisarticleis e
summaryof the main conclusions of this research
Fordetailedinformation thereaderisreferred to the
researchreports.
Seeds, contaminatedbyM. pinodes,showeda 33°A
reduction ingermination andemergence. Peaplants
ofcontaminatedseedsshowedareductioningrowth
which resulted in yield reduction (less seedspei
plant). Due to the dry growing conditionsof 198i
and 1990, disease development was rare. The
quality of the harvestedseeds was therefore quite
good and seed contamination was low (<2%) ir,
theseyears. Systemicinfection of pea plantswas
onlyfoundwhenseedswereartificiallycontaminatec
by M.pinodes. Seed treatmentswith carbendazim
didnothaveanyeffectongermination, plantgrowth
or systemic plant infection. Chemical croptreatments to prevent infection by M. pinodes causée
littleeffectin 1990.
This research was ended in 1990because of a
sharp reduction in of the area devoted to pea
sowing-seedproductionsince 1988.
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Invloed van standdichtheid op gewasstructuur en opbrengst
bijkoolzaad
Effect ofplant density oncrop structure andyield of rape
S.Vreeke,PAGV

In de praktijk worden bij winterkoolzaad grote verschillen in zaaizaadhoeveelheid gehanteerd. Daarnaast kan als gevolg van slakkenvraat, aardvloaantasting, graanopslag en late zaai het plantgetal
sterk beïnvloedworden. Inhet algemeen heeft koolzaad een sterk compenserend vermogen voor
variaties in plantgetal. Om een beeld te krijgen van
de invloed van de plantdichtheid op de gewasstructuur endeopbrengst bijdehuidige rassenisop
ROC Ebelsheerdvan 1987-1989onderzoekgedaan.
Dit onderzoek, waarbij vijf zaaizaadhoeveelheden
(3, 6, 9, 12 en 15 kg per ha) werden vergeleken bij
een rijafstand van 25 cm en een zaaitijd tussen 20
en25augustus, is uitgevoerd in het ras Lirabon.De
stikstofbemesting bedroeg 50 kg per ha in de herfst
en 180 kg per ha in het voorjaar. De onkruidbestrijding isuitgevoerd met 1,5kg ButisanSen 10kg
TCA perhabijdezaai.

minderontwikkeldenwinterendaardoorsnelleruit.
Een plant met 4 à 6 bladeren in november en een
plantgewicht van circa 2 gram drogestof lijkt het
meest gewenst. Bij meer dan 150 planten per m2is
dit moeilijk bereikbaar.
Uittabel 60 blijkt dat de plant bij een dichtere stand
vooralreageert doordevormingvan minder hauwen
(vooralviaminder zij-assen per plant) ennietzozeer
via het aantal korrels per hauw en het duizendkorrelgewicht. Er zijn circa 90.000 korrels per m2
gewenst.
Ondanks de grote verschillen in dichtheid zijn er
nauwelijks verschillen in opbrengst; alleen bij 12en
15 kg per ha zaaizaad per ha in 1989 is de opbrengstsignificant lager (tabel61).
Uit deze gegevens blijkt wel hoe groot hetcompensatievermogen bijkoolzaad is.Eenhollestandwordt
vooraldoor meer hauwenper plantgecompenseerd.
Veelal blijken 40-80 planten bij de oogst voldoende,
wat met 3 kg zaaizaad bereikbaar is. Gezien de
kansopslakkenvraat,slechte kiemingof uitwintering
is op zware klei 6-9 kg zaaizaad raadzaam; op de
lichteregrondencirca6kg.

De proef in 1988 had als gevolg van droogte een
onregelmatige standenis niet als proef geoogst. Uit
tabel 59 blijkt dat het plantgetal inde herfst in 1987
en 1989 sterk verschilde, wat ook tot uitdrukking
komt in het plantgewicht. Bij een toenemend plantgetal inde herfst neemt ook het uitvalpercentage in
de winter toe. Bij een dichtere stand zijn de planten

Tabel59. Plantgetal per m 2 inde herfst en nadewinter (maart) in 1987en 1989.
kgzaad

3
6
9
12
15
1

plantaantal herfst

plantaantal maart

aantal
1987
1989

1987

1989

1987

aantal
1989

34
84
97
153
212

8
14
25
34
35

0
0
0
O
22

108
150
248
210
312

36
73
86
129
132

108
197
324
360
466

% fijn"«)

) Planten met minder danvier bladeren.
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% uitval
1987
1989
0
24
23
42
33

0
13
11
15
37

plantgewicht
(gramds)
voor dewinter
1987 1989
1,9
1,1
0,8
1,3
0,7

6,6
4,3
3,7
2,1
2,3

Tabel60. Invloed plantgetal op aantal hauwen, korrels per hauw en duizendkorrelgewicht (monsters
24 planten per object).
kgzaad

planten/m2
bij oogst
1987
198 9

aantal hauwen
per plant
1987
1989

aantal
zaden/hauw
1987
1989

3
6
9
12
15

44
79
102
132
150

144
136
60
74
67

13,8
10,2
11,1
10,7
11,3

440
175
104
110
78

-

1000-korrelgewicht
1987 1989
4,0
4,5
4,5
4,3
4,4

4,4
4,4
4,4
4,4
4,4

korrels/
m2
1987
87.000
109.000
70.000
104.000
113.000

Tabel61 Invloed plantdichtheid op zaadopbrengst.
kgzaad

3
6
9
12
15

kg-opbrengst

lengte gewas

1987

1989

1987

1989

oliepercentage
droge stof
1987
1989

3215
3240
3390
3395
3370

3012
2824
2788
2562
2577

128
130
118
118
108

156
151
151
139
135

42,2
41,7
41,3
41,5
40,7

Summary
The informationgainedfrom thisexperimentdemonstrateshow great the compensation capacity is in
rape. Where plants are thin on the ground, thisis
oarticularlycompensatedfor by more siliquasper

46,3
45,7
45,6
45,5
46,3

olierendement in kg/ha
1989
1987
1234
1229
1274
1282
1248

1269
1204
1191
1089
1116

plant. When harvesting, 40-80 plants generally
provetobesufficient.
Thiscanbe achievedwith3 kg ofseed.Bearing in
mind the risk of slug damage,poor germination or
frost,6-9 kg are recommanded on heavyclay soil;
onlightersoilapproximately6kg.

Sroeiregulatiebij vezelvlas
3rowth regulation in fibre flax
r.W.J.M.MeijerenM.vandeWaart,CABOenS.Vreeke,PAGV

Inleiding
Bijlegering van vezelvlas ontstaan vaak kwalitatieve
snkwantitatieve verliezen. Legering verhoogt verder
je oogstkosten. Wanneer het gewas door welige
groei dreigt te legeren, kan een bespuiting met een
groeiregulator worden overwogen. Groeiregulatie bij
/las is gebaseerd op een tijdelijke remming van de
engtegroei. Naderhand kan toch nog legering optreden, maar naar verhouding in mindere mate. De
middelen zijn Cerone (dosering 1à 1,5 liter per ha
3p basis van ethefon) en Terpal C (dosering 3 liter

per ha op basis van ethefon en chloormequat). Bij
eenvlaslengte van 30-40cmisdewerkingoptimaal.
Het beste resultaat wordt verkregen bij warm weer
en een hoge luchtvochtigheid. Toevoeging van een
uitvloeier bevordert de opname en verhoogt de
groeiremming. De uitvloeier beïnvloedt het gewas
als zodanig niet. Chloormequat verhoogt doorgaans
de zaadopbrengt en vermindert de lintopbrengst
enigszins.
Een neveneffect van ethefon is dat de ontwikkeling
van het gewas, de bloei en de rijping meestal worden vertraagd. Dat nadeel is belangrijker geworden
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nu meer vlas in dauwroot gelegd wordt en een
groter areaal geoogst wordt met trek- en keerrepelmachines.

gekozen.Voorzover bekendgaf dit middelgeennaeffecten in volggewassen. Het middel heeft geen
toelating invlas.

Sedert ongeveer 1980 is een nieuwe groep groeiremmers in verschillende gewassen beproefd.Hoewel de werking per gewas varieert, geven deze
triazoolverbindingen bij een breed spectrum gewassen inhetalgemeen stabiele enlangdurige remming
vandelengtegroei enhebbengeen nadelige invloed
op de bloei en rijpingstijd. De goede groeiregulerende eigenschappen en de afwezigheid van
vertragende effecten bijuiteenlopende gewassenals
graszaad, koolzaad en veel siergewassen vormden
de aanleiding dezeverbindingen specifiek bijvlaste
beproeven. Bij grassen en granen is de werking
bijna geheel afhankelijk van opname via wortels en
is dus vochtige grond of neerslag gewenst. Bij
dicotylen zoals vlas wordt ook opname en werking
via het blad aangenomen. In de planten wordt de
vorming van gibberellinezuur beperkt. Dat is een
plantenhormoon met sterke invloed op de celstrekking. De triazolen zijn in het algemeen zeer
weiniggiftig,maarsommige middelenuitdezegroep
zijn wel erg persistent. Van enkele zijn na-effecten
gesignaleerd tot twee jaar na toepassing ondanks
de normale grondbewerkingen. Omdat hoge persistentie niet acceptabel is, werd triapenthenol beproevingsnummer BSW04-11 uit degroeptria-zolen

In 1987 is een eerste proef in vlas door het CABO
uitgevoerd met hetdoel het niveauvan dedosering,
het tijdstip van toepassing en de hoofdeffecten te
leren kennen. Op grond van de eerste resultaten is
in 1988 en 1989 door het CABO, het PAGV en hel
Regionaal Onderzoekcentrum de Rusthoeve onderzoek gedaan. De effecten van triapenthenol zijn
vergeleken met de invloed van ethefon. Om de
effecten van legering vast te stellen, is in één behandeling anjergaas gespannen waarmee het gewasmechanisch rechtopgehoudenwordt.
Invlasistriapenthenol niettoegelaten.

Opzetenuitvoeringvanhet onderzoek
De meest relevante experimentele gegevens zijn
vermeld intabel 62. Degewassen zijn met de hand
getrokken, gedroogd en gerepeld ter bepaling van
de zaad-ende stro-opbrengsten. Viawaterratenen
zwingelen isde opbrengst aan korte en lange vezel
gemeten; dit werd uitgevoerd bij het ATO inWageningen.
Delegering is inde periode nadebloeitot deoogsl
enkele keren vastgelegd in een schaal van 0tot 10.

Tabel62.Gewasgegevens en behandelingen vandrie proeven mettriapenthenol invezelvlas.

proefplaats
% afslibbaar
voorvrucht
vlasras
zaaizaad per kg per ha
rijenafstand,cm
bodem N, kg per ha,0-60 cm
N-bemesting, kgper ha
netto oogstveldjes, m 2
aantal herhalingen
behandelingen:
doseringen,kg per ha
werkzame stof
gewaslengte bijtoepassing,
(cm)
Invlas istriapenthenol niettoegelaten.
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B1
B2
B3
B4
T1
T2

1987

1988

1989

Standaardbuiten
40
wintertarwe
Natasja
120
8
35
45
5
4

Colijnsplaat
20
wintertarwe
Ariane
110
10
15
70
6
3

Colijnsplaat
20
wintertarwe
Ariane
110
10
30
65
13,5
3

0,5 ethefon
0,5 triapenthenol
1,0triapenthenol
2,0 triapenthenol
20
40

0,5 ethefon
0,2 triapenthenol
0,7 triapenthenol

0,5 etheofon
0,2 triapenthenol
0,7 triapenthenol

30
50

30
50

Eventuele vertraging van de bloei is nagegaan door
enkele keren gedurende de bloeiperiode in de
ochtend het aantal open bloemen te tellen vantwee
meter rijlengte perveldje.Vertragingvandeafrijping
is beoordeeld door inde afrijpingsfase enkele keren
hetvochtgehalte vaneenmonster bollentebepalen.
Het aantal stengels per m2 is bepaald aan een
monster van 0,4 m2 per herhaling en het aantal bollenperstengelaan25stengelsper monster.
De plantlengte is in 1987 (vóór de oogst) in het
gewasgemetenopenkeleplaatsen perveldje.
In 1988 en 1989 is de plantlengte na de oogst
bepaalddoor metingvan25stengelsper monster.

Resultatenvanhetonderzoek
Effectenopdegewassen
In tabel 63 zijn de waargenomen effecten op de
groei van de planten en de legering van degewassen samengevat. Triapenthenol heeft bij de hoogste
doseringen zeer sterke verkorting van de stengels
veroorzaakt en heeft de legering nagenoeg voorkomen, zelfs in 1987, eenjaar met uitzonderlijk nat
weer injuli/augustus enbijzonder zwarelegering.

Inde lage doseringen (0,2 en 0,5 kgwerkzame stof
per ha) gaf triapenthenol ongeveer dezelfde of een
soms wat sterkere verkorting dan de gebruikelijke
0,5 kgethefon.
De verkorting lijkt wat minder te zijn bij latere toepassing. De late toepassing van ethefon in 1988
heeft overigens sterkere effecten opbloeivertraging,
stengellengteenlegeringgegevendanwerdverwacht.
De remming van de stengelgroei ging gepaard met
een toename van het aantal bollen. De grotere bolproduktie is gedeeltelijk te verklaren door het voorkomen van vroege legering. Dit wordt ook duidelijk
in tabel 64 aan de hand van het kleinere aantal
bollen per stengel van het vroeg gelegerde, onbehandelde gewas ten opzichte van het met gaas
rechtop gehouden gewas. In 1988 was de legering
in het onbehandelde gewas veel geringer; later is
het verschil in het aantal bollen per stengel klein.
Naast legering lijkt ook de stengelgroei van belang
voor de ontwikkeling van de bollen; bij de geringe
legering in 1988 ontstonden meer bollen bij de
kortere gewassen van de behandelde objecten dan
bij de met gaas overeind gehouden gewassen.
Triapenthenol lijkt de bolproduktie sterker te verhogen dan ethefon; bij de late toepassing in 1988

Tabel63. Effekten van groeiregulatoren op plantlengte (cm) en legering (schaal 0-10) bij vlas in 1987,
1988en 1989.

1987
onbehandeld
gaas

plantlengte (cm)
1988
1989

103
104

88
90

74

-

86
83
74

73
66
62

-

-

79
82
77

68
64

-

-

jespuiting bijgewasengte 20-30cm:
ethefon
B1
triapenthenol
B2
B3
B4

81
69
57

Despuitingbijgewasengte 40-50cm:
ethefon
B1
triapenthenol
B2
B3
B4

100
86
79
73

-

-

legering 1) (score 0-10)
1987
1988
1989
7,8
0,4

4,9
0,0

7,0

-

2,5
3,4
0,0

4,0
4,0
1,0

-

-

0,0
2,4
0,3

5,0
1,0

-

-

7,5
4,3
1,2

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

-

-

1

)Legering:gemiddelde vantwee of driewaarnemingen inde periode nade bloeitot de oogst;
0=volledig rechtop, 10=volledig horizontaal.
Invlas istriapenthenol niettoegelaten.
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Tabel64. Effecten van ethefon en triapenthenol op de vorming van stengels en bollen bij vlas in 1987
en 1988.
stengel per m 2
1987
1988
onbehandeld
gaas
bespuiting bijgewaslengtevan 20-30cm:
behandeling

bespuiting bijgewaslengte van 40-50cm:
behandeling

1702
1841

1323
1376

-

1183
1203
1254

B1
B2
B3
B4

1822
1919
1970

B1
B2
B3
B4

1747
1821
1935
1840

bollen per stengel
1987
1988
1,9
2,7

1,9
2,1

-

2,2
3,1
3,2

2,9
3,6
3,9

-

1238
1248
1226

-

2,6
2,6
3,3
3,8

-

2,4
3,2
3,7

-

bollen per m 2
1987
1988
3300
4920

2490
2920

-

2650
3710
4010

5270
6820
7750

4480
4810
6380
6900

-

2970
3970
4560
-

Invlas istriapenthenol niettoegelaten.
Tabel65. Invloedvan ethefon entriapenthenol op het bloeitijdstip ende rijping van vlas in 1988. Het
percentage open bloemen openkele tijdstippen inde bloeiperiode en het percentage drogestof vande bollen,inclusief zaad,tijdens de rijping en bijde oogst.
16/6

percentage open bloemen )
3/7
7/7
14/7
24/6

% drogestof bollen
19/7
4/8

onbehandeld
gaas

26
23

100
100

12
8

4
2

1
0

30,6
28,3

61,6
64,5

30cm
0,5 ethefon
0,2 triapenthenol
0,7 triapenthenol

0
35
8

100
100
100

30
8
3

3
3
2

1
0
0

31,2
30,4
29,2

56,9
64,7
64,7

50cm
0,5 ethefon
0,2 triapenthenol
0,7 triapenthenol

0
5
3

15
100
100

100
5
23

42
0
3

19
0
0

25,6
32,1
29,5

43,5
60,4
58,4

1

) Als %van hoogste bloemaantalvandie behandeling.
Invlas istriapenthenol niettoegelaten.

was de verkorting van de stengel ongeveer gelijk,
maar het aantal bollen door triapenthenol duidelijk
hoger. Van ethefon is bekend dat het vaak abortie
van de hoofdknop veroorzaakt, waarna een lagere
knopuitgroeit.
Opmerkelijk is dat triapenthenol niet vertragend
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heeft gewerkt op de bloei en de rijping (tabel 65).
Aan het percentage open bloemen op verschillende
data istezien datvooral de late ethefon-toepassing
debloeiheeft uitgesteldenovereenlangereperiode
heeft gespreid. Ook de zaadrijping van dat object
was duidelijk vertraagd; dit kan worden vastgesteld

aande handvan hetdrogestofgehalte van hetzaad.
Dat triapenthenol geen spreidende invloed heeft
gehad is opmerkelijk, omdat veel meer zaadbollen
zijn gevormd. De extra gevormde bollen zijn noodzakelijkerwijs afkomstig van wat lager geplaatste,
later ontwikkelde knoppen, waarvan ook een latere
bloeienrijpingverwachtzouworden.
Invlasistriapenthenol niettoegelaten.
Effectenopde zaadenvezelopbrengsten
In tabel 66 zijn de opbrengstgegevens weergegeven.Omdevergelijkingen eenvoudiger temaken,
zijn relatieve getallen gegeven voor de opbrengsten
aanzaad,stroenvezels.
Uit vergelijking van de onbehandelde en de gaasobjecten blijkt dat de legering van de onbehandelde
gewassen vooral ongunstig was voor de zaadproduktie. Door toepassing van triapenthenol groeiden meer bollen per stengel uit, waarschijnlijk als
gevolg een sterke remming van de stengelgroei.De
verhoging van de zaadproduktie was echter minder
dan de verhoging van het aantal gevormde bollen.
Omdatdezaadgewichten nietveelverschilden,werden in de objecten met de groeiregulatoren gemiddeldminderoogstbare zaden perbolgevormd.Inde
met gaas overeind gehouden gewassen werd met
een relatief klein aantal bollen veel zaad geproduceerd. Het hoge duizendkorrelgewicht van de gaasobjecten in combinatie met een hoog aantal zaden
per bol, wijstopgoedezaadvulling,waarschijnlijk als
resultaat van een hoge lichtinterceptie en een
gunstige lichtverdeling indiegewassen.
Legering heeft nauwelijks effect gehad op de stroopbrengsten. Dit is te verwachten omdat de legering meestal pas begint wanneer de stengelvorming
voor een groot deelvoorbij is. In 1987zijnwel grote
verschillen vastgesteld invezelproduktie, maardeze
zijn voor een groot deel veroorzaakt door verliezen
bij het zwingelen. De gebruikelijke bepalingen van
het gehalte lange en korte vezel was niet goed uitvoerbaar aanhetwarrige strovandezwaar gelegerde gewassen. Voor de beoordeling van de gemiddeldteverwachten effectenopdezaad-envezelopbrengsten,zijndegegevensvan 1988en1989beter
geschikt.
In 1988 en 1989 is nergens zware legering opgetreden en waren alle gewassen goed te verwerken.
Ten opzichte van het onbehandelde object en het
gaasobject hebben beide groeiremmers minder lange

vezel geproduceerd. De groeiremmers hebben de
produktie gedeeltelijk verschoven van vezel naar
zaad.
Degecombineerde invloed vande groeiremmers op
vezel- en zaadopbrengsten is ook in tabel 66weergegeven als de relatieve gewasopbrengst. Invergelijking met de onbehandelde en met ethefon behandelde gewassen, heeft triapenthenol vooral bij
de late toepassing een gunstige invloed op die
gecombineerde opbrengst gehad. Toepassing van
groeiremmers is vooral voordelig wanneer de zaadopbrengst relatief belangrijkis.
Invlasistriapenthenol niettoegelaten.

Samenvatting
Gedurende drie jaren is triapenthenol beproefd als
groeiregulator in vlas en vergeleken met de gebruikelijke toepassing van ethefonter beperkingvan
legering.Triapenthenol indoseringen van 0,2-0,5 kg
werkzame stof per ha heeft ongeveer dezelfde vermindering van stengellengte en legering gegeven
dan 0,5 kg ethefon. Hogere doseringen triapenthenol gaven evenredig sterkere verkorting en
grotere stevigheid. Door toepassing van triapenthenol zijn meer bollen per stengel en per oppervlaktegevormd. Indoseringen van0,3 tot 2,0 kgper
hais de bloei enafrijping niet vertraagd. Gemiddeld
hebben de groeiremmers de zaadproduktie verhoogdendevezelopbrengstenverlaagd.
Hoewel in 1988 en 1989 de doseringen per ha aan
actieve stof in de proeven aanzienlijk zijn verminderdtenopzichtevan 1987,bleef ereennegatief
effect mogelijk op de vezelopbrengst. Bij een redelijke hoeveelheid groeiremmer van 0,2 kg per ha
actieve stof kan nog tot 10 procent minder vezel
voorkomen.
Summary
Foraperiodofthreeyears,triapenthenol was tested
asagrowthregulatorinflaxandwas compared with
customary application of ethefon in limiting the
incidence of lodging.Triapenthenol in dosesof0.20.5 kg active substanceper ha produced approximately the same reduction in stem length and
lodgingas 0.5kg ethefon.Higherdosesof triapenthenolresulted inproportionallygreaterstem reduction and increased strenght. Following the
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Tabel66. De invloed van ethefon en triapenthenol op de zaad- en vezelproduktie van vlas in 1987,
1988 en 1989. De doseringen van de middelen zijn weergegeven in kg werkzame stof per
ha. Toepassingstijdstippen in 1987 bij 20 en 40 cm gewaslengte; in 1988 en 1989 bij 30 en
50cm.Stro-,zaad-envezelopbrengsten in relatieve getallen.
1987

gerepeld
stro

zaad

dkg
kg

lange % lange
vezel
vezel

16,7
26,1

totaal
vezel

onbehandeld
gaas

96
100

20cm
0,5 triapenthenol
1,0triapenthenol
2,0 triapenthenol

80
63
58

80
80
102

5,58
5,32
5,21

54
41
35

17,6
17,1
14,6

218
182
153

63
49
41

40cm
0,5 ethefon
0,5triapenthenol
1,0triapenthenol
2,0 triapenthenol

103
82
75
71

39
65
84
88

5,21
5,31
5,33
5,41

61
57
56
51

15,5
18,1
19,4
19,0

436
255
145
159

82
68
61
57

100= ...kgper ha

9830

2020

onbehandeld
gaas

112
100

66
100

5,86
6,03

97
100

30cm
0,5 ethefon
0,2 triapenthenol
0,7 triapenthenol

109
105
91

84
81
102

5,82
5,86
5,76

50cm
0,5 ethefon

108

81

104
104

92
109

7076

1513

100

30cm
0,5 ethefon
0,2 triapenthenol
0,7 triapenthenol
50cm
0,2 triapenthenol
0,7 triapenthenol

53
100

5,37
5,87

61
100

korte
vezel

2564

78
100

368
100

148

2712

26,3
30,2

135
100

99
100

92
91
80

25,8
26,2
26,7

120
137
86

94
94
81

5,69

84

23,4

133

87

5,80
5,60

87
92

25,3
26,5

100
93

89
92

2132

124

2256

100

100

100

100

97
85
72

97
101
100

96
78
63

104
114
133

96
82
69

90
80

103
100

85
74

123
133

89
79

5040

1680

1040

105

1145

1988

0,2 triapenthenol
0,7 triapenthenol
100 =... kgper ha
1989
onbehandeld

100 =... kg per ha

Invlas istriapenthenol niettoegelaten.
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application oftriapenthenol, morebollswere formed
per stemandper area. With dosesof 0.3to2.0kg
per ha, there was no retardation of floweringor
ripening.Onaverage the growth retardents increased
seedproduc-tion andreduced fibreyield. Although in
1988and 1989 thedosesperha ofactivesubstance

were considerablyreduced in the trials compared
with1987, the possibilitynevertheless remainedofa
negativeeffecton thefibreyield.Usinga moderate
quantity of growth retardentof 0.2 kg activesubstance per ha, up to 10%fibre reductioncan be
prevented.

Verbetering opkomst en begingroei bij Digitalis lanata
1987-1990
Improvingemergenceandinitialgrowth ofDigitalislanata 1987-1990
ing. H.vanderMheen, PAGV

Het verbeteren van de opkomst en het versnellen
van de beginontwikkeling bij ter plaatse gezaaide
kruiden is een belangrijk onderzoeksdoel binnen het
totale kruidenteeltonderzoek op het PAGV. Vanaf
1987 zijn methoden beproefd die kunnen bijdragen
aan een oplossing voor het probleem van opkomsten begingroei. Er zijn proeven gedaan met de
gewassen Digitalis, Melissa, Lobelia en Hypericum.
Alleen het gewas Digitalis is gedurende vier jaar in
deze proefnemingen meegenomen. De resultaten
daarvan worden hier gepresenteerd, en geven een
indrukvandecomplexiteitvanhetprobleem.
Ms methoden om de opkomst te verbeteren werden
Deproefd:
•hetvoorgeweekt zaaien,hetzaaienonderfolie,
•hetgebruikvaneenanti-slempmiddel,
•hetzaaientusseneenhulpgewas,
•hetuitplanten.
Deze methoden zijn vergeleken met het gewoon,
onbehandeld ter plaatse uitzaaien van Digitalis. In
iet eerste jaar (1987) werd gewerkt met een proefDpzet in drie herhalingen en met veldjes van 9 m2
netto.Van 1988t/m1990isdeopzet ietsaangepast,
n die jaren werden de proeven in viervoud aangeegd, en waren de veldjes netto 15 m2. Er werd
gezaaidop een rijenafstand van 30 cm (1987/1988)
3n 28,5 cm (1989/1990). Steeds werden zeven
egels per veldje gezaaid,waarvan de middelste vijf
1,5meter), met een Heege-proefveldoogstmachine,
werdengeoogst. De proeven zijn aangelegd op een
e beregenen kavel van het PAGV; bestaande uit
:avelgrond met 20% slib en 1,7% organische stof.
ndien dit noodzakelijk werd geacht, werd beregend
net een getrokken beregeningsboom. De berege-

ningsintensiteit verschilde per voorjaar; minimaal
werdvijf keer (1988en 1990) en maximaal achtkeer
(1987)beregend.
Toelichtingbijdeobjecten:
Object A, 'onbehandeld', werd zonder hulpmaatregelenter plaatsegezaaid.
Bij object B, 'voorgeweekt gezaaid', werd het zaaizaad gedurende twee dagen in water voorgeweekt
om nadien, volledig gezwollen en vermengd met
zand,tewordenverzaaid.
Object C, 'zaaien tussen een hulpgewas', had als
achterliggende gedachte dat door de schaduwwerking van het hulpgewas (zomergerst) en de
bereking van dewind, de grond minder snel zou uitdrogen en er geen korst zou ontstaan,waardoor de
kiemplantjes beterzoudenkunnenopkomen.
Object D, 'foliebedekking', spreekt voor zich. Na
zaaien werd de grond bedekt met gaatjesplastic
(1987/1988) ofagrylfolie (1989/1990).
In object E, 'antislempmiddel', werd de grond na
zaaien bespoten met een middel om verslemping
(en daarna korstvorming) van de grond door beregening te voorkomen. Als antislempmiddel werd
het middel Soiltex (20%Polyacrylamide) gebruikt, in
eendoseringvan 150liter perha.
Inobject F,'seedlings',werdenseedling planten,gezaaid en opgekweekt in de kas, uitgeplant in een
plantverband van 30 x 30 cm. Er werd voor het
seedlingsysteem gekozen daar dit, als het al ooit
haalbaar zou zijn, in de praktijk het best is toe te
passen(uitplantenvollediggemechaniseerd).
Er werden de volgende waarnemingen verricht: telling van de plantaantallen (behalve in 1987), beoordeling van opkomstsnelheid, beoordeling van de
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stand en ontwikkeling, meting van de gewaslengte
ennatuurlijkbepalingvandeopbrengsten (verseopbrengst,drogestofgehalte enhetdigoxinegehalte).

Resultaten
In tabel 67 worden de belangrijkste resultaten voor
de vier proefjaren weergegeven. In deze tabel zijn
de absolute waarden vermeld van de kentallen:
aantalplanten perm 2 (vanaf 1988),verseopbrengst
(in ton per ha), drogestofgehalte en digoxinepercentage. Het gaat in de tabel om de gemiddelde
waarden van de drie (in 1987) of vier (1988/1989/1990)herhalingen perobject.
In 1987 lagen de verse opbrengsten voor alle
objecten, met uitzondering van object C, op hetzelfde niveau. Het percentage drogestof was in dat
jaar voor object Esignificant lager, envoor object C
betrouwbaar hoger dan voor de overige objecten,
Het digoxinegehalte was voor alle objecten gelijk.
De droge opbrengst was van object C significant
lager dan van de overige objecten. Het jaar 1987

had een 'normaal' voorjaar; juni was koud en
vochtig. Van verschillen tussen de objecten (mei
uitzonderingvanobject C)wasgeensprake.
In 1988was het, naeen vochtige koude periodena
zaaien, in mei schraal droog weer. Wat plantaanta
betreft lietobject Bhetafweten enlagendeobjecter
A en C lager dan de objecten E en D. Betreffende
de verse opbrengst lagen de objecten C en C
significant lager dan de overige objecten,diestatistisch gezien gelijkwaardig waren. Het percentage
drogestof was van alle objecten nagenoeg gelijl'
(alleen object C lag iets hoger); voor het digoxine
gehalte gold hetzelfde. De droge opbrengst volgde
het gedrag van de verse opbrengst. De objectenC
en D waren beide,hoewelverschillend,betrouwbaai
lager dan de gelijkwaardige overige objecten. He
enorme plantaantal bij object D, resulteerde niet ir
een hogere opbrengst. De aanvankelijk betere op
komstenbeginontwikkeling onder folieverdweener
werd in feite .teruggezet' na verwijdering van he
plastic.
In 1989ishet object Cnogwelgezaaid, maarwere
niet geoogst. Dedekvrucht had,evenals in 1987er
1988 al was geconstateerd, een sterk negatieve

Tabel67. Aantal planten per m 2 , verse opbrengst (ton per ha), percentage drogestof en percentage
digoxine van Digitalis bijzesverschillende zaai/plantmethoden indejaren 1987-1990.
jaar

objecten
D

A

B

C

1987
vers (ton/ha)
percentage drogestof
percentage digoxine

29,8
15,7
0,38

31,0
15,5
0,40

15,2
16,3
0,41

1988
aantal planten m 2
vers
percentage drogestof
percentage digoxine

184
27,9
19,6
0,44

119
25,5
20,0
0,41

1989
aantal planten m 2
vers
percentage drogestof
percentage digoxine

28,1
19,8
17,0
0,27

1990
aantal planten m 2
vers
percentage drogestof
percentage digoxine

103
30,3
18,4
0,28
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E

F

30,7
15,6
0,41

29,6
15,0
0,39

31,0
15,7
0,38

184
8,6
22,4
0,46

328
20,7
19,9
0,46

306
28,5
18,9
0,39

11,0
25,0
20,9
0,45

52,6
20,8
17,8
0,26

6,3

-

41,4
10,7
18,7
0,29

18,8
19,1
17,4
0,24

11,0
12,9
19,4
0,35

61
27,4
17,6
0,31

-

149
31,0
19,1
0,33

126
30,2
18,4
0,38

11,0
27,7
18,7
0,36

werking op de begingroei, waarschijnlijk vanwege
licht-en/of vochtconcurrentie. Hetjaar 1989waseen
zeer droog met gemiddeld lage opbrengsten. De
opkomst verliep voor alle objecten moeizaam ende
piantaantallen waren laag. De objecten D en B
haddensameneensignificant hoger plantaantaldan
E en A. Wat verse opbrengst betreft lagen de
objecten E,Aen Bop hetzelfde niveau,enlietende
objecten F en D (object D ondanks het goede
plantaantal) het afweten. Voor het percentage
drogestof lagen de cijfers net omgekeerd; de
objecten Den Fbetrouwbaar hoger dandeobjecten
A, Een B. De verschillen waren echter te klein om
de droge opbrengst goed te maken. Voor de droge
opbrengst geldt hetzelfde als voor de verse opbrengst. Wat de digoxine-opbrengst betreft scoorde
object Finditdrogejaar het hoogst met hetdigoxinegehalte; statistisch gezien liggen alle objecten voor
dezewaardeechterophetzelfdeniveau.
In 1990 was het voorjaar (met name mei) warm en
droog. Object B liet in dit jaar een slechte opkomst
zien. Overigens waren de piantaantallen van de
objecten alle betrouwbaar verschillend, en daarmee
echte object-kenmerken. Object E gaf een hoger
plantaantal dan object A, terwijl object Deen hoger
plantaantal gaf dan object E. Wat de verse opbrengst betreft, lagen ditmaal E, A en D op
hetzelfde, hoogste niveau. Dit gold ook voor de
droge opbrengst hoewel, gedeeltelijk voor de
objecten Een A, incombinatie met object F. Alleen
dedrogeopbrengst van Blag nubetrouwbaar lager.
De drogestofpercentages van de objecten D en F
lagen hoog; de objecten A, E en F lagen op hetzelfde niveau. In de digoxinepercentages waren
opnieuw geen verschillen waarneembaar. Wat de
digoxineopbrengst betreft lag object E betrouwbaar
ophethoogsteniveau.

Discussie
De resultaten over de verschillende jaren rechtvaardigen weinig betrouwbare conclusies. Wel kan
eenaantalopmerkingenwordengemaakt.
Zaaien tussen een hulpgewas (C) is voor Digitalis
geen optie. Zaaien onder folie (D) geeft een hoog
plantaantal en en snelle beginontwikkeling. Na verwijderingvandefoliekanechter een groeivertraging
optreden, waardoor een achterstand wordt opgelopentenopzichtevandeandereobjecten.Alleenin

de goede seizoenen van 1987 en 1990 heeft object
Dgoedgeproduceerd.
Voorgeweekt zaaien (B) heeft eigenlijk alleen in het
droge jaar 1989 goede resultaten te zien gegeven,
maar onderscheidt zich in de andere proefjaren niet
vanonbehandeld.
Onbehandeld (A) en antislempmiddel-bespuiting (E)
ontlopen elkaar weinig.Ondanks de wat snellere en
betere opkomst dan A (in 1988 en 1990), zijn de
opbrengsten vrijwelgelijk. Onvoldoende rechtvaardigingvooreenmethodedieongeveer ƒ600,= perha
kost.
Het plantobject (F) blijft in produktie achter bij de
gezaaide objecten A, B(in 1990 D) en E.Zowel het
drogestof- als het digoxinepercentage is bij dit
plantobject in 1988 en 1989 hoger dan de overige
objecten, wat veroorzaakt zou kunnen worden door
eenbetere rijpheid (fysiologische ouderdom) vanhet
gewas.
In 1989zijn de opbrengsten van Den Flaag invergelijking met de andere objecten, die in dat seizoen
op eenzelfde niveau liggen. Dit kan duiden op een
geringere oogstzekerheid van deze beide varianten
bij ongunstige (droge, warme) weersomstandigheden.
De jaar-object interactie is te groot om voor alle
voorjaarsomstandigheden één van de objecten als
meest geschikt te bestempelen. Onbehandeld en
antislempmiddel voldoen in feite het best aan deze
kwalificatie. Onbehandeld krijgt daarmee dan dus
eigenlijk de voorkeur. Er moet echter bedacht
worden dat deze objecten alle in een proef hebben
gelegen, waarbij de beregeningsfrekwentie is aangepast aan het kwetsbaarste object. Onder die
omstandigheden is object A mogelijk positief
beïnvloed.
Een ander aspekt dat genoemd dient te worden, is
het enorm compenserende vermogen van de
Digitalis-plant. Ook een wat dunnere stand, en een
matige ontwikkeling in het voorjaar kan nog leiden
tot een redelijke opbrengst in het najaar. In de uiteindelijke opbrengsten hoeven met andere woorden
niet alle opkomst- en ontwikkelingsverschillen zichtbaar te zijn. De keuze voor een plantverband, in
object F, van 30 x 30 cm (11 planten per m2) isingegevendoor depraktische eneconomisch noodzakelijkehaalbaarheidvaneenplantobject.
Het kan echter worden betwijfeld of dit plantaantal
onder uiteenlopende weersomstandigheden wel
voldoende grootis.
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In de andere kruidengewassen bieden de beproefde objecten meer perspectieven. Bij citroenmelisse wordt met de methode van het voorweken
en het zaaien onder folie in 1987 een gelijkwaardige opbrengst gehaald als met een geplant
bestand. In 1988 geven onbehandeld en een antislempmiddel-bespuiting eenzelfde totaalopbrengst
als onder foliezaai en uitplanten. Onder foliezaai
geeft in beide seizoenen echter een signifikant
snellere opkomst eneenbeterplantaantal.
Bij Lobeliaworden inhetvochtige voorjaar van1987
door de objecten E, D, A, B, F een gelijkwaardige
opbrengsten verkregen. In 1988 spannen D (folie)
en F (uitplanten) echter de kroon. Opvallend bij
Lobelia is de goede opkomstverbetering bij zaaien
tussen een hulpgewas. De kieming en opkomst
verlopen in dit object zeer voorspoedig. Ook de
Lobelia heeft echter te lijden van licht en/of vochtconcurrentie; de daarbij opgelopen groeischade
wordt gedurende de rest van het seizoen niet meer
ingelopen.
Bij Hypericum, kunnen er alleen opbrengsten worden behaald bij uitplanten of zaaien onder folie. In
1990 benaderde object B (voorgeweekt gezaaid)
deze beide systemen. Onbehandeld en een antislempmiddel-bespuiting bieden bij Hypericum geen
perspectief.

Conclusie
Onder de beschreven proefomstandigheden (inclusief optimale beregening), toegepast gedurende
vier proefjaren, blijkt bij Digitalis geenvande onderzochte zaai/plantmethoden een duidelijke voorkeur
te hebben in vergelijking met onbehandeld. Bij
toepassingvandeze methoden ineendrietalandere
kruiden kunnen wel voorkeuren voor specifieke,
opkomstverbeterende,objectenwordenuitgesproken.
Summary
For a period of four years (1987-'90)different
methodsofimproving germination andinitialgrowth
of Digitalis lanata and some other herbs were
investigated.
Thefivedifferenttriedobjectives are:Normal direct
sowing (A), Sowing soaked (not pre-emergedl)
seeds (B), Sowing between a cover crop (C),
Coveringthesoil withplastic (D),Sprayingthesoil
with an anti-slaking material (D) and Planting
seedlingplants (F).
Under the given conditions, including optimal
irrigation,no significantdifferencescouldbefound
for Digitalisbetweentheobjectivesof thestudy. In
theotherthreeherbssomeobjectives provedtobe
betterthan untreated.

Bestrijding van dewollige karwijluis (Pemphigus passeki) in
karwij
Protecting caraway against caraway root aphids (Pemphigus passeki)
A. Ester, PAGV, S. Vreeke, PAGV, ing. H.W.G. Floot, ROC Ebelsheerd en ing. J.G.N. Wander, ROC
Rusthoeve

Inleiding
Karwij iseenoverjarige plant. Hetgewaswordt altijd
in het voorjaar onder dekvrucht gezaaid. De dekvrucht betreft meestal landbouwerwten, soms worden spinazie voor zaadproduktie, blauwmaanzaad
engranen (zomer- enwintergerst) gebruikt.
Eén van de oorzaken waardoor het areaal karwijgewas beperkt blijft, is dat de wortelluis aan de
planten een dusdanige schade kan veroorzaken dat
een eerstejaars karwijgewas in het najaar geheel
moet worden omgeploegd. De wortelhals moet
namelijk vóór de winter een diameter hebben van
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minimaal 6 mm, omdat alleen dergelijke planten in
het oogstjaar zaad zullen vormen. Om deze wortelhalsdikte te bereiken, is gedurende de nazomer een
ongestoorde groei noodzakelijk. Demeeste percelen
hebben echter te lijdenvaneenwortelluisaantasting,
veroorzaakt door Pemphigus passeki, de wollige
karwijluis. Een gevolg hiervan is dat jonge karwijplanten afsterven of een zeer vertraagde groei
vertonen.Gemiddeld over dejaren wordt ± 25%van
hetareaalvoordewinteromgeploegdalsgevolgvan
deze wortelluisaantasting. Dit plaaginsekt kon niet
afdoende worden bestreden. Kahrer en v.d. Steene
toonden echter aandatwollige slawortelluis alleenin

i/arme, droge perioden van half juni lot begin
lugustus inslaschade kanveroorzaken.Alleeneen
irondbehandeling vóór het planten met fonofos of
hloorfenvinfos bleekafdoende.
Iet doel van het onderzoek is het zoeken naar een
ïsecticide dat door de plant kan worden opgelomen en vervolgens systemisch naar het worteltelsel wordt getransporteerd, om een effectieve
lestrijding te bereiken. De toepassing kan pas na
et verwijderen van de dekvrucht worden uitgeoerd, om een eventueel residu van het insecticide
1 de dekvrucht te voorkomen. Geen van de
ermelde insecticiden in dit artikel is toegelaten in
arwij.

In 1988is het middelvamidothion 400 gram per liter
indezelfde doseringgebruikt als in 1987; het middel
fonofos 25 EC is gebruikt in een lagere dosering,
namelijk 2 liter per ha. Tevens zijn beproefd de
middelen fenvaleraat 300 gram per liter in dedoseringvan0,3 liter per ha,chloorpyrifos 4,80 gramper
liter in de dosering van 1,5 liter per ha,oxamyl 250
gram per liter in de dosering van 1 liter per ha en
teflutrin5%indedoseringvan 1liter per ha.In1989
is alleen het middel vamidothion beproefd in drie
doseringen, namelijk 0,5; 1,0 en 1,5 liter per ha.
Geen van de vermelde insecticiden is toegelaten in
karwij.

Waarnemingen
flateriaal en methoden
>eproeven werden uitgevoerd in de periode van
987 tot 1990 op twee plaatsen in ons land waar
en dichte populatie van de wollige karwijluis
erwacht konworden: in de regio's van ROC 'Rustoeve' (RH) (Wilhelminapolder en Kortgene) en
IOC'Ebelsheerd' (EH) (NieuwoldaenWoldendorp),
ie proeven werden in viervoud aangelegd met een
eldjesgrootte van circa 100 m2. Het onbehandelde
bject is in extra herhalingen aangelegd om beandelingseffecten beter te kunnen toetsen. Karwij
anhetrasBleya(zaadvast) endedekvrucht erwten
Ismede van het ras Volhouden en de dekvrucht
pinazie zijn in de eerste week van april gezaaid
3H 1988 en EH 1987 en 1988). De zaai van
ezelfde gewassen en rassen vond in 1989 in de
veede week van april plaats. In de regio RHwerd
ezaaidopeenrijafstandvan 12,5cmeninderegio
H op 37,5 cm. De gewasbehandeling vond circa
én week na het verwijderen van de dekvrucht
laats, dat was begin september in 1987, eind
ugustus in 1988 en half augustus alsmede half
sptemberin1989.

De waarnemingen hebben betrekking op mortaliteit
wortelluis, dikte wortelhals, aantal plantenschieters
en niet-schieters per m2, stand van het gewas,opbrengst, duizendkorrelgewicht en gehalte aan etherische oliën en carvon. Zowel twee weken als twee
maanden na de gewasbehandeling is het aantal
luizen per 0,5 m2 planten bepaald. In 1987 zijn per
veldje 15monsters met planten (15x225 cm2 =0,3
m2) opgegraven en beoordeeld. Inde overige jaren
zijn per veldje 8 monsters met planten (8x625cm2
= 0,5 m2) opgegraven en beoordeeld. De plantdiepte was 12 cm. In het najaar van 1989 en het
voorjaar van 1990isopenkeletijdstippen deontwikkeling van het gewas in een standcijfer weergegeven. Inde eerste helft van mei is het percentage
doorgeschoten planten vóór bloemvormingbepaald.
Per veldje zijn van 0,25 m2 het aantal planten
geteld. Bij de oogst is de opbrengst per ha en het
duizendkorrelgewicht vastgesteld. Deopbrengst van
etherische oliënencarvonviadeNIR-methodeisop
hetlaboratoriumgemeten.

Resultaten
iebruikte insekticiden

Bestrijdingseffecten

i 1987 werd gebruik gemaakt van de middelen
irathiocarb en vamidothion 400 EC in de dosering
jn 2,5 liter per ha,fonofos 433 FS in de dosering
an5liter per ha,etrimfos50 ECindedoseringvan
5 liter per haenbenfuracarb 20 ECindedosering
ïn2literperha.

In 1987 was op de proeflocatie Nieuw-Beerta, één
maand nade gewasbehandeling met het insekticide
vamidothion het aantal wollige karwijluizen nul. De
overige objectentonengeensignificanteverschillen.
Het aantal wollige karwijluizen per monster isechter
zeer laag(tabel68).
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Tabel68.Gemiddeld aantalwortelluizen per m 2 plantenop8oktober 1987te Nieuw-Beerta.
werkzame stof

aantal luizen

benfuracarb
etrimfos
fonofos
furathiocarb
vamidothion
onbehandeld

9,0
9,0
23,4
9,0
0,0

18,3

LSD (a= 0,05)

12,5

Geen vandevermelde stoffen istoegelaten inkarwij.
In 1988 is negen dagen na de gewasbehandeling
(Rusthoeve) hetaantalwollige karwijluizen permonster bepaald (zie tabel 69). Uit deze tabel blijkt dat
het gemiddelde aantal wollige karwijluizen per monster bij het object vamidothion uitstekend wordtteruggedrongen invergelijking metdeoverigeobjecten.
Op 1november is de proeflocatie Rusthoeve (tabel
69) sprake van een significant bestrijdingseffect van
hetobjectvamidothion invergelijking metdeoverige
insekticide-objecten. De overige objecten vertonen
geen enkel bestrijdingseffect ten opzichte van het
object onbehandeld, ook vamidothion is niet betrouwbaar verschillend van onbehandeld. Op de proeflocatie Ebelsheerd blijkt op 14 september dat het
object vamidothion ook hier een zeer goede bestrijdinggeeft vandewollige karwijluis invergelijking
met het object onbehandeld. De overige objecten
geven geen significant bestrijdingseffect van wollige
karwijluizen, behalve het insekticide oxamyldat een

bestrijdingseffect heeft in vergelijking met de mie
delen chloorpyrifos en fenvaleraat. Op 26 oktobe
toont het object vamidothion een betrouwbaar be
strijdingseffect invergelijkingmetdeoverigeobjecten
Uittabel 70 (locatie RH) blijkt dat er op22augustu
een middeleffect isvandevamidothion-behandelin
in vergelijking met het object onbehandeld. Op d
locatie EH was op 24 augustus het aantal wollig
karwijluizen bij alle behandelingen nul. Het obje<
onbehandeld had gemiddeld 70 wollige karwijluize
per 0,5 m2. Op 6 oktober waren er tussen d
objectenechter geenbetrouwbareverschillen.
Gewasontwikkelingenopbrengst
In 1989 en 1990 is op de beide proeflocaties orr
streeks half mei het percentage doorgeschote
planten bepaald. Er was geen betrouwbaar effei
van de gewasbehandeling op het percentage doo

Tabel69. Gemiddeld aantal wollige karwijluizen per 15 monsters (225 cm2) per veldje te Colijnspla;
(RH) en Nieuw-Beerta (EH) optweetijdstippen in 1988.
gemiddeld aantal luizen
RH

EH

werkzame stof

1 sept.

1 nov.

14sept.

26okt.

chloorpyrifos
fenvaleraat
fonofos
oxamyl
tefluthrin
vamidothion
onbehandeld

89,7
76,5
78,5
55,3
68,8
4,1
55,0

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

216
188
144
86
149
7
105

28,2
23,9
24,7
30,9
22,0
2,6
20,5

b
b
b
b
b
a
b

LSD (a = 0,05)
Geenvandevermelde stoffen istoegelaten inkarwij.
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b
b
b
b
b
a
ab

d
cd
bed
b
bed
a
bc

b
b
b
b
b
a
b

fabel70. Gemiddeld aantal wollige karwijluizen per 8 monsters (225 cm2) per veldje, te Colijnsplaat
(RH) en Nieuw-Beerta (EH) opéén entweetijdstippen in 1989.

verkzamestof
'amidothion

»nbehandeld

dosering
l/ha

gemiddeld aantal luizen
RH
24aug.
22 aug.

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

0,50 a

0,0 a

-

-

1,25 a

0,0 a

-

5,13 b

-

-

0,25 a

0,0 a

-

70,9 b

EH
6 okt.
2,7
18,0
6,8
26,0
10,3
19,7
55,5

a
a
a
a
a
a
a

.SD (a = 0,05)
/amidothion is niet toegelaten inkarwij.
leschoten planten geconstateerd. Het gemiddelde
lercentage doorgeschoten planten per proef was in
989 67%(RH) en 79%(EH) en in 1990 89%(RH)
sn 45% (EH).
Jij de ontwikkeling van het gewas op 16 mei blijkt
lat de objecten chloorpyrifos, fenvaleraat, tefluthrin
snvamidothion een betere stand hebben dan het
ibject onbehandeld (zietabel71).Op23 mei blijken
ussen de objecten geen onderlinge verschillen
neer voor te komen wat de stand van het gewas
letreft.
Jittabel71blijkttevensdateropdeproeflocatie RH
senbetrouwbaar hogere opbrengst is bij het object
ixamyl in vergelijking met de objecten fenvaleraat,

tefluthrin en vamidothion. De laatste kolom geeft de
opbrengst weer vande proeflocatie EH.Hieruit blijkt
dat de objecten chloorpyrifos, oxamyl en vamidothion een betrouwbaar hogere opbrengst geven in
vergelijking methetobjectonbehandeld.
Tabel 72 toont aan dat op 22 augustus 1989 het
object onbehandeld een significant mindere stand
van het gewas heeft in vergelijking met de overige
objecten. Op 6 april is op de proeflocatie RH geen
verschil in gewasstand geconstateerd. De derde en
vierde kolom geven de standcijfers op de proeflocatie EHweer. Hieruit blijkt dat het object vamidothion 1,5liter een betrouwbaar betere standtoont in

'abel71. Bestrijding wollige karwijluis in karwij; stand van het gewas en opbrengst in kg per ha met
9%vocht van de proeven te RHen EH in 1989.
standcijfer1)

opbrengst

werkzamestof

RH
16mei

EH
23 mei

RH

EH

ihloorpyrifos
envaleraat
onofos
ixamyl
efluthrin
'amidothion
inbehandeld

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

6,8
6,5
6,8
6,8
7,0
6,8
6,6

2550
2430
2570
2670
2460
2480
2550

1960
1720
1850
2020
1590
2140
1800

.SD(oc = 0,05)

0,8

n.s.

137

102

) 10=gunstig
Seenvande vermelde stoffen istoegelaten inkarwij.
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Tabel72. Bestrijding van de wollige karwijluis in karwij. Stand van het gewas en opbrengst in kg pe
ha met 9%vocht van deproeven te RHen EH in 1990.
standcüfer
werkzame stof

de )sering
l/ha

vamidothion

onbehandeld

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

-

LSD (a = 0,05)

22aug
1989

6 april

5,3

6,5

-

-

5,8

6,0

-

-

5,8

5,5

27mrt

-

-

2,9

6,6

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

1,6

1,1

1,3

1

> 6=half groen gewas
3 =matig groen gewas
1 =dood

opbrenast
RH
EH

EH2)

RHD

2)

16mei

5,8

2280

1370
1380
1330
1260
1340
1340
1350

0,9

148

186

6,0

7,3

7,3

-

2300

2200

2130

-

8 == erg goed
4 == zeer slecht, sterke groeiremming planten
plat en open

Vamidothion is niettoegelaten inkarwij.

vergelijking met het object onbehandeld. Op 16mei
blijkt ook het object met 1 liter een betrouwbaar
betere stand te geven in vergelijking met het object
onbehandeld. Uitde kolommenopbrengst blijkt geen
enkele dosering effect te hebben gehad. Geen van
devermelde insecticiden istoegelaten inkarwij.

Discussie
Uit het onderzoek in 1987 blijkt, dat het lage aantal
wollige karwijluizen vermoedelijk het gevolg is van
een zeer natte periode,waardoor een hogemortaliteit optreedt.Ook het latewaarnemingstijdstip (8oktober) kan een reden zijn, omdat de vlucht van de
luizen naar de populieren (winterwaardplant) reeds
was begonnen. Dunn (1959) bevestigt onze veronderstelling met de wollige slawortelluis; de vlucht
van deze luis naar de winterwaard vindt namelijk
eveneens beginoktoberplaats.
Uit het onderzoek in Zeeland en Groningen (1988)
blijkt hetinsekticidevamidothion ineendoseringvan
1,5 liter per ha een zeer goede bestrijding te geven
van de wollige karwijluis. Bij een gewasbehandeling
eind augustus ishet effect natweeweken maarook
nog na twee maanden goed te zien. De luizen migreren inhet najaar kennelijkwelnaarde populieren
maar niet naar andere karwijplanten.Vandeoverige
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in de proef opgenomen middelen heeft het alleei
het object oxamyl een gering bestrijdingseffect ge
geven. Op 1november is het aantal luizen per plan
teruggelopen van55stuks naar 5stuks inhetonbe
handelde object (regio Rusthoeve); er was dus noi
slechts 10% aanwezig. Op de locatie Ebelsheen
was een hogere populatiedichtheid van luizen,name
lijkeenfactortwee hogertenopzichtevandelocatii
Rusthoeve. Het verloop van luizen in de tijd ging ii
regio Ebelsheerdvan 105stuksnaar20stuks.
Door de natte september- en oktobermaand heel
het karwijgewas weinig geleden van de zware be
zettingvandewollige karwijluis op het wortelstelsel
De planten konden namelijk makkelijk nieuwi
wortels ontwikkelenomzichteherstellen.
In april is geprobeerd door een standcijfer ver
schillen tussen de objecten op te sporen.Vanwegi
het natte najaar (reeds genoemd) en de extreen
zachte winter zijn de kleine plantjes goed door
gegroeid en zijn geen standverschillen naar vorei
gekomen.
Begin mei begon het gewas te schieten. In he
gewas ontwikkelden zichverschillen qua stand;me
name de objecten fenvaleraat, chloorpyrifos, teflu
thrin en vamidothion stonden er beter bij dan he
onbehandelde object in de regio Rusthoeve. In di
regio Ebelsheerd gaf het object vamidothion eei

19% hogereopbrengst invergelijking met hetobject
onbehandeld. Deze hogere opbrengst werd niet
veroorzaakt door zwaardere zaden maar door een
groter aantal geoogste zaden. Door het tijdig uitschakelen van de luizenpopulatie is mogelijk de
meeropbrengst door vamidothion ontstaan (Ester et
al., 1990). De hogere opbrengst door oxamyl en
chloorpyrifos is waarschijnlijk ook het gevolg van
luisbestrijding. Hoeweldit niet uitdetabellen blijkt,is
echter bekend dat deze insekticiden bij de bestrijding van dewollige slawortelluis een goed effect
geven(v.d.Steene,1987).
Uithetonderzoek inZeeland in 1989bleekdat bijde
eerste bespuiting op 9 augustus, één week na de
oogst van de dekvrucht erwten, een vermindering
van het aantal wollige karwijluizen per 0,5 m2 planten optrad (zie tabel 70). Het was een erg droge
periode met hoge temperaturen,waardoor de luizen
naar diepere lagen zijn gegaan. Dit had als gevolg
dat bij de bemonstering grote aantallen luizen werden gemist en later in het seizoen (november) weer
groteaantallenopenbijdewortelstelselszaten.
Uit hetonderzoek inGroningen in 1989bleek datbij
hetobject onbehandeld gemiddeld 70wolligekarwijluizen per acht monsters voorkwamen. Dit lageaantal werd veroorzaakt doordat ook hier in de tweede
helft vanaugustusdetemperatuur zeer hoogwasen
daardoor de luizen verder langs de wortels naar
diepere lagen zijn gegaan en bij de bemonstering

ontsnapten.Opelkwortelstelselvandeonbehandelde planten was vers witachtige waswol aanwezig.
Op 6 oktober was de variatie in het aantal wortelluizenzodanig grootdatde LSDuitkwamop62,4en
er daardoor niet meer van betrouwbare verschillen
konwordengesproken.
Bij het object onbehandeld was in enkele gevallen
sprake van een mindere stand van het gewas in
1989 en 1990; dit leidde niet tot een verminderde
opbrengst (tabel 72). Geen van de vermelde insecticiden istoegelaten inkarwij.

Conclusie
Vamidothion geeft in een dosering van 1en 1,5liter
per ha een afdoende bestrijding van de wollige
karwijluis in karwij. De bestrijding leidde in één van
de vier proeven tot een betrouwbaar hogere opbrengst.Vamidothion isniettoegelaten inkarwij.

Samenvatting
Van 1987 tot 1990 werden vijf veldproeven aangelegd om de bestrijding van de wollige karwijluis
(wortelluis) te onderzoeken door het gewas na het
verwijderen van de dekvrucht te bespuiten met insecticiden.Verschillende insecticidenwerden onderzocht optwee verschillende lokaties in het land met

Wollige karwijluis (Pemphigus passeki)

87

een hoge populatiedichtheid van de wortelluis. De
effectiviteit van formuleringen met benfuracarb, etrimfos, fonofos, furathiocarb, vamidothion, chloorpyrifos,
fenvaleraat, oxamyl en tefluthrin in één dosering en
vamidothionindriedoseringenwerdenonderzocht.
Eengewasbehandeling metvamidothion (1,0literen
1,5 liter per ha) resulteerde in een afdoende bestrijding van de wollige karwijluis, waarbij de stand
van hetgewas beter was endeopbrengst slechtsin
éénproef hoger. Geenvandevermelde insecticiden
istoegelaten inkarwij.
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Summary
Fivefieldexperiments were carriedoutfrom 1987 to
1990, to investigatetheprotectionagainst caraway
rootaphidsachievedin carawaycropsby spraying
withinsecticide.Various insecticides weretestedat
two widely separatedlocations in the Netherlands
with an extremely high population density of
carawayrootaphids.
Formulations of benfuracarb, etrimfos, fonofos,
furathiocarb,vamidothion, chlorpyrifos, fenvalerate,
oxamyl and tefluthrinat one dosage andvamidothion inthree doses wereappliedbyspraying.
Vamidothion1 liter and 1,5liter per haproduced
sufficientcontrolofthe carawayrootaphids.

Toepassingvanfungiciden inkarwij
Control of fungicide in caraway
ing. H.W.G.Floot,ROCEbelsheerd

Inleiding
Verbruining (Mycocentrospora acerina) kan in karwij
aanzienlijke schade veroorzaken. Verbruiningsziekte
is een schimmelaantasting, die vanaf de wortels op
de bladeren lijkt over te gaan en daarna de schermen kan infecteren. De bladeren en schermen
verkleuren bruin en verschrompelen. Zolang alleen
debladeren zijn aangetast, isdeschade in hetalgemeen beperkt, maar als de schermen aangetast
wordenenverschrompelen,isdeschade aanzienlijk.
Fundamenteel onderzoek omtrent de aantasting is
inmiddels gestart op het PAGV. Deschimmel lijkt in
de periodevanvlakvoor tot het middenvan debloei
actief te zijn en dan de meeste schade te veroorzaken, mits er voldoende vocht aanwezig is. Om
voldoende oogstzekerheid te hebben, moet een
ziekte als verbruining bestreden kunnen worden.
Onderzoek van de Plantenziektekundige Dienst in
dejaren 1984/1986gaf onvoldoendeduidelijkheid.In
proeven werden fungiciden ingezet om de schade
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van deze ziekte te beperken. Daarbij zal ook de
schade veroorzaakt door andere schimmelziekten
zoals Sclerotinia sclerotiorum en Septoria carvi kunnenzijntegengegaan.

Proefopzet
In de jaren 1987t/m 1990 is op of vanuit de proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw-Beerta onderzoek
uitgevoerd naar de bestrijding van verbruining in
karwij met chemische middelen en verschillende
tijdstippen van toepassing. De objecten van onderzoek en de toepassingstijdstippen zijn in tabel 73
vermeld.
Alle proefvelden hebben gelegen op een zware
kleigrond met 50-60% slib. In 1987 is van stam geoogsten indeandere proefjaren iseerst inhetzwad
gemaaid en na circa 14 dagen gedorst. De verdere
proefveldgegevens zijnweergegeven intabel74.

Jitvoering

gunstige tijdstip ishetonderzoek vervolgd. Deresultatenhiervanzijn intabel76vermeld.

1987ishetzaadvaste karwijras Bleyagebruikt.Er
/aseenslechtezaadzetting.Vooraldebijhetobject
^behandeld kwamen veel dode planten voor. Bij
iet van stam dorsen kwamen nogal wat stengelastenmee.
1988 was het voorjaar erg droog. In de maand
prilviel slechts 9mm regen. Inde perioden tussen
iebespuitingen viel 14mmregen (van2-20 mei)en
1 mm regen (van 20-30 mei). Inde maandjuniviel
7 mmen injuli tot de oogst 14 mm. Er kwam geen
iektevanbetekenisvoor.

Deresultaten vantabel 76tonenaan,dat eenfungicidebespuiting de opbrengst met 6 à 12% kan
verhogen. Het middel Rovral kwam, zij het niet betrouwbaar, als beste uit de bus. Het gehalte aan
etherische olie en carvon werd door een bespuiting
niet wezenlijk beïnvloed. Omdat de ziekten niet zijn
vastgesteld, mag deze opbrengststijging niet alleen
aan een bestrijding van verbruiningsziekte worden
toegeschreven.

Conclusie
Resultaten
Toepassing van fungiciden in karwij leidt tot hogere
zaadopbrengsten. De bestrijding,gericht opverbanning, zal ook schade door andere ziekten hebben
beperkt. Het beste tijdstip van bespuiting lijkt kort
voor de bloeitezijn. Hetgehalte aanetherische olie
encarvon wordt door fungiciden niet wezenlijk beïnvloed.

nde jaren 1987 en 1988 is op drie tijdstippen een
»espuiting uitgevoerd. De gemiddelde kg-opbrengst
ierhaisintabel75vermeld.
Jit de gegevens van tabel 75 kan worden afgeleid,
lat een bespuiting vlak voor de bloei (T3) als meest
lunstig kan worden beschouwd. Met het meest
'abel73.Overzicht van deObjekten.
ibjekt

middel

)
^

onbehandeld
Ronilan
Rovral

>1)

werkzame stof

dosering

vinchlozolin
iprodion
prochloraz

1 l/ha
2 l/ha
1 l/ha

) prochloraz heeft noggeen toelating in karwij
jdstippen van toepassing

EH504
1987

EH534
1988

EH563
1989

EH598
1990

"1-vroeg inhet voorjaar
"2- nahet schieten
"3- begin bloei

1 mei
18 mei
29 mei

2 mei
20 mei
30 mei

3 mei
23 mei

7 mei

'abel74.Algemene proefveldgegevens.

as
oorvrucht
aaidatum
jenafstand
J-mineraal
emesting NPK

EH504
1987

EH534
1988

EH563
1989

EH598
1990

Bleya
erwten
9-4-1986
32cm
0-60 25 N
100+100+160

Volhouden
erwten
25-4-1987
44cm
0-60 32N
70+86+60

Volhouden
spinazie
8-4-1988
37,5 cm
0-100 104N
55N

Volhouden
spinazie
april 1989
37,5cm
0-100 70N
70N
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Tabel75.Opbrengst inkg per habijdrie aanwendingstijdstippen (gemiddelde 1987/1989).

onbehandeld
T1 vroeg in voorjaar
T2 na het schieten
T3 begin bloei

Rovral

prochloraz

1237
1370
1368
1507

1237
1212
1290
1374

LSD0,05 = 114kgper ha
Tabel76. Effect fungicide op de kg-opbrengst en het gehalte
diening kort voor bloei (gemiddelde 1988/1989/1990).

onbehandeld
Rovral
prochloraz
Ronilan1)

aan etherische olie en carvon bij toe

opbrengst
kg/ha

relatief

etherische
olie

1631
1828
1726
1747

100
112
106
107

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

carvon
2,30
2,39
2,30
2,35

0 Alleen in 1989en 1990.
LSD 0,05 = 108kg per ha.

Samenvatting
Op het ROC Ebelsheerd te Nieuw-Beerta werden
gedurende 1987-1990 fungiciden toegepast in karwij,
gericht op de bestrijding van verbruining. Door een
bespuiting kort voor de bloei werden de beste
resultaten bereikt; de zaadopbrengst steeg met 6à
12%. Nietduidelijk isofdit effect uitsluitend aaneen
bestrijding van verbruining mag worden toegeschreven. Toepassing van de fungiciden had geen
wezenlijke invloedophetgehalte aanetherischeolie
encarvon.
Literatuur
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Summary
Application of fungicides in caraway showed a
increase inseedyieldof6to 12%. The besttime c
application wasjustbefore flowering.
The control was focussed on Mycocentrospor,
acerina although other fungal diseases could b
controlledtoo.Noeffectoffungicide application wa
observed in the content of essential oils an
carvone.

estrijding van Colletotrichum in Lavatera spp. en
hrysanthemumcarinatum
ontrol ofColletotrichum malvarum inLavatera spp. andChrysanthemum carinatum
ng. R.Meier,PAGV,ing. J.G.N.Wander,ROCRusthoeve

Inleiding

Waarnemingen en resultaten

Voor de produktie van bloemzaad met een goede
kwaliteit is een gezond gewas onontbeerlijk. Zowel
Chrysanthemum als Lavatera kunnen door een ernstige Colletotrichum-aantasting geheel vernietigd worden. De schimmel kan zich verspreiden via aangetaste planten en geïnfecteerd zaad. Om een infectie
vanuit het zaad te voorkomen, is in nauwe samenwerking met de zaadteeltstudieclub Tholen in 1987
onderzocht,welkefungiciden,toegepast alszaadbehandeling,eenbeschermendeffecthebben.In1988en
1989isookeen aantalgewasbehandelingenuitgevoerd.

Het is in geen van de jaren gelukt om door Colletotrichum geïnfecteerd Chrysanthemum-zaad te bemachtigen. Wel bleek dit zaad verontreinigd te zijn
met Alternaria en Stemphylium schimmels. Het
Lavatera-zaad van de zieke partijen was in 1987
voor 34%geïnfecteerdenin 1989voor 13%(1988is
niet bepaald). De gezonde partij Lavatera-zaad
bevatte in 1989tochnog 1%geïnfecteerdezaden.
In 1987 zijn alleen proeven aangelegd met ziek
zaad. Chrysanthemum werd echter niet aangetast
door Colletotrichum. In Lavatera werd eind juni de
eerste aantasting waargenomen. Op 4 augustus
waren alle Lavatera-planten min of meer aangetast
en begonnen er planten weg te vallen, terwijl eind
augustusalleplantendoodwaren.
In 1988 is alleen Lavatera gebruikt als proefgewas,
omdat van Chrysanthemum geen partij ziek zaad
beschikbaar. Zowelmetgezond-alsmetziekzaadis
eenproef aangelegd.Dezetweeproeven lagencirca
50 meter van elkaar verwijderd. Begin juli is door
eenzware hagelbui het gewas dermate beschadigd,
dat verdere beoordeling op verschillen tussen de
Objekten niet meer mogelijk was. Gewasbespuitingen zijn ook niet uitgevoerd. De Lavatera-planten
vertoonden nog geen Colletotrichum-vlekken. Op11
augustus echter was de proef met 'ziek zaad zwaar
aangetast, terwijl de planten indeproef met 'gezond
zaad' slechts hier endaar een vlekje toonden.Op1
september was de Lavatera-proef met 'ziek zaad'
geheel verdord, terwijl de proef 'gezond zaad',
hoewel aangetast, nog groen was en een goede
zaadzettinghad.

Proefopzeten uitvoering
De proeven zijn aangelegd bij St. Annaland op
Tholen, als gewarde blokkenproeven in drie of vier
parallellen.Getracht isomzoweleenpartijziekzaad
als een partij gezond zaadtegebruiken. In 1987zijn
zaadbehandelingen uitgevoerd metthiram,benomyl,
carbendazim, maneb (80%),prochloraz enkombinatiesvan bovengenoemde middelen. In 1988en1989
zijn met thiram en prochloraz zaadbehandelingen
uitgevoerd in kombinatie met een aantal gewasbespuitingen met maneb, prochloraz, benomyl entolylfluanide. Dezaadbehandelingen zijn uitgevoerddoor
de desbetreffende fungiciden 'droog' aan het zaad
toe te voegen en goedte mengen.Tussen half april
enbeginmeiwerdendeproevengezaaid.
Van elke partij zaad zijn 200 zaden uitgelegd op
vochtig filtreerpapier en twee weken bij kamertemperatuur geïncubeerd, waarna het percentage
door Colletotrichum malvarum aangetaste zaden is
bepaald. In 1987 en 1988 zijn opkomsttellingen verrichtaan4x1 meterperveldjeen ziektewaarnemingen
gedaan. In 1987is bepaald hoeveel planten er ziektesymptomen hadden;in 1989iseendifferentiatie in
aantastingsgraad aangebracht. Er zijn geen oogstgegevensverzameld.

In 1989 is zowel in Lavatera als in Chrysanthemum
een proef aangelegd. De proeven zijn aangelegd
met ziek- en gezond zaad, waarbij de proeven met
ziek zaad opcirca 50 meter afstand van de proeven
met gezond zaad lagen. Het Chrysanthemum-zaad
was alleen geïnfecteerd met Alternaria en Stemp-
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hylium en heeft daarom een zaadbehandeling met
iprodion ontvangen in plaats van met prochloraz.
Door het droge voorjaar was de opkomst laat en
zeer onregelmatig. Óp 21 juni waren de meeste
planten nog aan het opkomen. Er zijn daarom geen
opkomsttellingen verricht. Er zijn bespuitingen uitgevoerd op 22 en 31 juli. Op 9 en 17 augustus zijn
globale ziektewaarnemingen gedaan, waarbij bleek
dat de proeven met 'ziek zaad' reeds aantasting

vertoonden, terwijl de proeven met 'gezond zaad'
nog geen ziekte vertoonden. Begin september was
de Colletotrichum-aantasting zo zwaar, dat de
proeven met 'ziek zaad' opgeruimd werden. In de
proeven met 'gezond zaad' waren in enkele randveldjes enkeleplantenaangetast.
Zodra de eerste aantasting zichtbaar werd in 1987,
is in Lavatera het aantal aangetaste planten per

Tabel77. Ziektewaarnemingen op Colletotrichum-aantasting in de 'ziek zaad' proeven (27-5-1987, 178-1989).
zaadbehandeling
benomyl
carbendazim
maneb
prochloraz
thiram +benomyl
thiram +carbendazim
thiram +maneb
thiram + prochloraz
thiram
thiram
thiram
thiram
thiram
iprodion
iprodion
iprodion
iprodion
iprodion
prochloraz
prochloraz
prochloraz
prochloraz
prochloraz
onbehandeld
onbehandeld
onbehandeld
onbehandeld
onbehandeld

actieve
stof g/kg
zaad
2
2
3,2
1,84
2+2
2+2
2+3,2
2+1,84
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92

gewasbehandeling

actieve 1987
stof % aant.
kg/ha
5
3
3
6
0
1
2
9
8

+
+

+
+

maneb
prochloraz
tolylfluanide
benomyl

2,4
0,45
1
0,5

maneb
prochloraz
tolylfluanide
benomyl

2,4
0,45
1
0,5

maneb
prochloraz
tolylfluanide
benomyl

2,4
0,45

maneb
prochloraz
tolylfluanide
benomyl

2,4
0,45
1
0,5

1989
Lavatera Ch ysanthemum
I
II III
I
II III

4
2
1
4
3

2
2
3
3
1

4
1
2
2
3

-

+
+
+
+
+

+
+

+
+

-

+

+

+
+
+
+

5

+
+
+
+

1
0,5
25

+

+
+
+

4
3
3
2
3
2
1
3
2
3

4
4
3
2
3
4
3
4
4
1

3
1
1
3
1
4
2
2
3
3

+

-

Opthiram na isgeenvan dezefungiciden toegelaten in Lavatera en Chrysanthemum.
Omdat inChrysanthemum in 1989een lichte aantasting optrad,isalleen aangegeven of erwel (+)of
geen (-) aangetaste planten ineen veldje aanwezig waren.
Voor Lavatera (1989) zijn devolgende aantastingscijfers gegeven:
1 =geen aantasting
2 =hier endaar eenvlek opde planten
3 =veelvlekken opde planten en 1tot 3planten afstervend
4 =veelvlekken en meerdere planten afgestorven
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+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

veldje bepaald. Intabel 77 is hetgemiddeldpercentage aangetaste planten per objekt weergegeven.
Omdat de aantasting in 1989 nogal wisselend was,
zijn de aantastingscijfers per parallel (I, II, III)
weergegeven (zietabel77).

zwaar door Colletotrichum aangetaste Lavateraproefveld lag,werd Chrysanthemum niet aangetast.
In1989gingdeChrysanthemum-proef vlak naastde
zwaar aangetaste Lavatera-proef uiteindelijk ookverloren. De Chrysanthemum, die op 50 meter afstand
vande'ziekeproeven'lag,werdnietaangetast.

Besprekingenconclusie

Lavatera

Chrysanthemum

De zaadontsmettingen van door Colletotrichum
aangetast zaad hebben een negatief effekt op de
opkomst van het gewas (zie tabel 78). Vooral de
behandelingen met carbendazim, maneb en thiram
+ maneb waren significant slechter dan onbehandeld. Waarschijnlijk is het door Colletotrichum
geïnfecteerde zaad verzwakt, zodat de gebruikte
fungiciden meer toxisch zijn. Ontsmetting van het
gezonde zaad, geeft evenals bij Chrysanthemum
eenbetereopkomst.
Uit hetverloop vandeaantasting blijkt,dat dezaadontsmettingen het optreden van aantasting vanuit
het zaad vertragen, maar uiteindelijk niet kunnen
voorkomen.

Hoewel het zaad niet geïnfecteerd was met Colletotrichum, hebben de meeste zaadbehandelingen
een positief effect gehad op de plantopkomst (zie
tabel 78).Waarschijnlijk spelen bodemschimmels en
de andere schimmels (onder andere Alternaria en
Stemphylium) die op het zaad zaten, eveneens een
rol bijdeopkomstreductie en hebbende toegepaste
fungiciden deze schimmels bestreden.Alleendebehandelingen met thiram, maneb, thiram + carbendazim en thiram + maneb zijn significant beter dan
onbehandeld.
Het feit dat de behandelingen met prochloraz
nauwelijks beter of zelfs slechter zijn danonbehandeld,wijstopeentoxische werkingvanditfungicide.
Het is immers bekend dat prochloraz een goede
bestrijdinggeeftvanAlternia.
Hoewel in 1987 vlak naast Chrysanthemum het

Ook de twee toegevoegde gewasbehandelingen
hebbendeaantasting nietkunnenvoorkomen.
De Lavatera-proeven met 'gezond zaad', die op
circa 50 meter afstand van de proeven met 'ziek
zaad' lagen, werden niet (1989) of licht (1988)

Tabel78. Opkomstpercentage Chrysanthemumen Lavatera(27-5-1987;1-6-1989)t.o.vonbehandeld.
werkzame stof
fungicide

gram actieve stof
per kg
zaad

gem. opkomstpercentage t.o.v onbehandeld
Chrysanthemum
Lavatera
1987
1989
1987
z1>

thiram
benomyl
carbendazim
maneb
prochloraz
prochloraz
thiram + benomyl
thiram +carbendazim
thiram + maneb
thiram + prochloraz
onbehandeld

2
2
2
3,2
0,92
1,84
2+2
2+2
2+3,2
2+1,84
0

82
79
61
61
85
81
82
71
66
109
100

9 2)

76

138

-

-

83

113

-

-

100

100

148
117
102
145
110
89
123
129
144
117
100

1

>=z:ziekzaad;
) =g:gezond zaad
Opthiram na isgeenvan degetoetste fungiciden toegelaten in Lavatera en Chrysanthemum.
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aangetast. Het lijkt erdusopdat aantasting vaneen
gezond gewas door aanwaaiende Colletotrichumsporen uit een ziek gewas in de buurt mogelijk is,
maar niet zo'n desastreuze schade veroorzaakt als
een aantasting vanuit geïnfecteerd zaad. Wellicht
dat een aantal gewasbehandelingen met daartoe
geëigende fungiciden een gezond gewas kunnen
beschermen tegen Colletotrichum-aantasting van
buitenaf.
In het kort kan gesteld worden, dat een Colletotrichum malvarum-aantasting in de bloemzaadteelt
alleen voorkomen kan worden door uit te gaan van
gezondzaadbijdeteeltvandezegewassen!

wordt en verloren gaat. Ook de twee extra bespuitingen, uitgevoerd nadat de eerste aantasting
geconstateerdwerd,hebben nietkunnenvoorkomen
dat het Lavatera-gewas vroegtijdig door deze ziekte
verlorenging.

Samenvatting

Summary

In de jaren 1987 t/m 1989 is op Tholen onderzoek
gedaan naar een manier om een Colletotrichum
malvarum-aantasting in Lavatera spp. en Chrysanthemumcarinatumtevoorkomen.
Zaadbehandeling vandoor Colletotrichum malvarum
geïnfecteerd Lavatera-zaad heeft een negatief effect
op de opkomst, waarschijnlijk door toxische werking
van de fungiciden op het zieke zaad. Verder blijkt,
dat het gewas in de loop van het seizoen toch ziek

Colletotrichum malvarumcausesseveredamagein
Lavateraspp. and Chrysanthemum carinatum. The
main source of infection is diseased seed. Seed
treatments withseveralfungicides delayedthetime
of appearance of thedisease. Twofungicide applications after the symptoms had appeareddid not
controlthe disease.
However, thebestpossible controlofColletotrichum
infection istheuseofhealthyseed.
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Infectie van een gezond gewas door aanwaaiende
sporen uit een aangetast gewas in de buurt is
mogelijk, maar veroorzaakt minder desastreuze
schade dan wanneer de ziekte via het zaad het
gewas kan infecteren. De enige manier om een
aantasting door Colletotrichum malvarum in de
bloemzaadteelt te voorkomen, is uit te gaan van
gezondzaadbijdeteeltvandezegewassen.

:
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Bestrijdingvankweekindemaïsstoppel
Control ofcouch grass insweet corn stubble
ir.A.J.W.Rotteveel, PD

Inleiding
Kweek is een overblijvende en lastige onkruidsoort
invele gewassen,vooral als deze een relatief lange
open periode en een lang groeiseizoen hebben. Dit
is het geval in maïs. Omdat kweek in maïs na
opkomst niet selectief bestreden kan worden en
maïs bovendien vaak als continuteelt wordt verbouwd, is het niet verwonderlijk dat de praktijk
kweek vaak als een probleemonkruid ervaart dat
moeilijktebestrijdenis.
Bijdebestrijdingkanwordengekozentussen:
- het gebruik van glyfosaat (Roundup) na de oogst
indestoppel;
- het gebruik van glyfosaat vóór de hoofdgrondbewerking inhet voorjaar;
- het gebruik van EPTC (Capsolane) vóór het inzaaienvandemaïs.
In het hier samengevatte onderzoek is getracht
meer inzichttekrijgen indevoor- ennadelenvande
bestrijding en de invloed daarvan op de maïsopbrengsten.

Proefopzet
Er werden proeven aangelegd in de oogstjaren
1987, 1988 en 1989 door de ROS's Aver Heino,
Cranendonck en de Vlierd (één proef). Omdat de
proeven op onderdelen niet correct zijn verlopen,
zullen de resultaten van de relevante proeven kort
wordenweergegeven.

voorjaar zolang de omstandigheden gunstig warer
De kans op gunstige omstandigheden (berijdbaa
land, actief groeiende kweek met een voldoend
groot bladapparaat en gunstige weersomstandiç
heden; groeizaam, maar gedurende tenminste ze
uurdroog) bleek indeherfstaanzienlijk groterdani
het voorjaar. Indien men met Roundup kweek w
bestrijden in de maïsstoppel, moet dus worde
gespoten zodra sprake is van eerder genoemd
omstandigheden.
Toevoeging van Frigate aan Roundup heeft opgee
van de proeven het uiteindelijke effect wezenlij
beïnvloed.
De duureffecten van de bestrijding bleken b
roundup beter dan bij Capsolane. De werking va
Capsolane bleek vrij wisselend te zijn; dit wa
overigens te verwachten omdat onder andere d
inwerkmethodiek (cultivateren versus frezen) grot
invloed heeft evenals de staat van activiteit van d
kweekwortelstokken. Welwas inenkele proeven ht
korte-termijn-effect van Capsolane uitstekend e
somsaanzienlijk beterdanvanRoundup.
Dekweekbezetting indeproevenwisselde sterkva
proef tot proef maar ook van veldje tot veldje
Wortelonkruiden zijn altijd onregelmatig over he
veld verdeeld. Dit maakt het meten van opbrengs
effecten in deze proeven dan ook erg moeilijl
Hoewel enkele keren een opbrengstbepaling isvei
richt, kunnen hieruit geen duidelijke conclusies woi
dengetrokken.
Betrouwbare verschillen tussen chemische be
handelingen waren veelal afwezig, terwijl ook he
verschil met onbehandeld beperkt of geheel afwezi
was.

Resultaten
De resultaten bleken in algemene zin sterk afhankelijk te zijn van de weersomstandigheden.
Bestrijding in de herfst voldeed doorgaans goed,
maar was niet beter dan die met Roundup in het
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Opbasisvandereedsbeschikbare kenniswarend
gebruikte kweekbezettingen ook te laag om grot
opbrengstdervingen te mogen verwachten; volgen
gegevens uit het buitenland zijn bezettingen nodi
vantenminste30-40scheuten perm2.

Conclusies
Er is geen voorkeur voor herfst- c.q. voorjaarsbespuiting met Roundup.
De weersomstandigheden dienen het behandelingstijdstiptedicteren.
Roundup geeft een beter effect dan Capsolane.
Toevoeging van Frigate aan Roundup geeft meestalgeen opvallende verbetering vandewerking.
Schadelijkheid van kweek ten aanzien van het
opbrengstvermogen van maïs is in deze proeven
nietaangetoond.

Summary
There is no preference with regard to autumn or
springspraying withRoundup.
Weather conditions should dictate the time to
treatment.
Roundupgives abetter effect thanCapsolane.
Theaddition of Frigate to Roundup does notusually
resultinany marked improvement in efficacy.
These experiments produced no evidence that
couchgrass harms theyield capacityofsweetcorn.
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Uien
Bestuderingvandegroeienontwikkelingvanzaaiuienenbouwvan een gewasgroeimodel.
ir.C.LM deVisser

Onderzoekbetreffendetarreringenkwaliteitsvaststellingvanzaaiuien
ing.P.S.Hak, ATO,ing.E.J.Steenge,SNUiFen D. Hoek, SNUiF

Onkruidbestrijdingintweedejaarsplantuienvoorennaopkomstvanhetgewas
ing.Al. Nelis, SNUiF

Onderzoeknaarkwaliteitsgerichtebewaarmethodenvanzaaiuien
ing.E.J.Steenge,SNUiF, A.H.J.Rops,ROCDeKandelaar, ing.P.S.Hak, ATO enG.J. Kristiaan, ATO

Bestudering van degroei enontwikkeling van zaaiuienen
DOUWvaneengewasgroei-model.
Studyof the growth and development of sown onions and construction of a crop growth
vodel.
r.C.L.M. deVisser

Een uitgebreid verslag van dit project zal waarschijnlijk eind 1991 verschijnen in de reeks PAGVwerslagenonderdezelfdetitel alsdit artikel.Opdeze
plaats wordt dit project derhalve in samenvattende
vorm verslagen. Voor meer informatie wordt naar
het PAGV-verslagverwezen.

Inleiding
De groei en ontwikkeling van zaaiuien staan onder
invloedvantalvanfactorendie ingrootte enrichting
zodanig van elkaar verschillen dat een complex beïnvloedingspatroon onstaat (Brewster). Detemperatuur, daglengte en de LAI (oppervlakte loof per
oppervlakte-eenheid grond) sturen de bolvorming,
en dus het moment waarop de uien stoppen met
bladvorming. De temperatuur beïnvloedt na de bolvorming het momentdat hetgewasgaat strijken.De
groeisnelheid van uien wordt net als bij andere
gewassen onder andere bepaald door de hoeveelheid licht, de temperatuur, de mate waarin uien
instaatzijnhetlichtoptevangenendematewaarin
dit opgevangen licht in drogestof wordt omgezet.
Door de bestudering van de gewasgroei van zaaiuien binnen het kader van een gewasgroeimodel te
plaatsen, kan deze studie goed gestructureerd worden. Dit houdt in dat alle hiervoor genoemde (alsmede enige andere) beïnvloedingen van de groei
gekwantificeerd moeten worden. Met deze resultaten kan vervolgens het groeimodel gebouwd worden. Metdit modelwordt hetdaarna mogelijk omde
resultantevandediverse invloedentesimuleren.
Een kadermodel voor gewasgroei, waarbinnen een
aantal specifieke gewaseigenschappen ingevuld
moet worden, is SUCROS87 (Simple and Universal
Crop Growth Simulator, versie 1987). Dit kadermodel is ontwikkeld op het CABO te Wageningen
(Spitters e.a.). Een dergelijk model kan, behalve
wetenschappelijke,ookvoorspellende of instructieve
waarde hebben (Penning de Vries en Van Laar).Zo

kan het effect van een teeltmaatregel of een
bepaalde groeibeïnvloedende factor gekwantificeerd en inzichtelijk gemaakt worden door modelberekeningen. Ook kan een dergelijk groeimodel,of
een deel daarvan, ingepast worden in teeltbegeleidingssystemen. Besloten is daarom de studie
naardegewasgroeivanzaaiuien te plaatsen binnen
genoemdkadermodel.

Materiaalenmethoden
Om de gewasspecifieke onderdelen, die in
SUCROS87 zijn ingebouwd, aan uien te kunnen
aanpassen, is in 1987 een onderzoek gestart. In
1987en 1988zijn met het ras Robusta veldproeven
aangelegd inKloosterburen, LelystadenColijnsplaat
en in 1989 uitsluitend in Lelystad. Alleen op de
proeven in Lelystad en die inColijnsplaat in 1988 is
uiteindelijk voldoende waargenomen om de gewasspecifieke onderdelen te kunnen vaststellen.Om bij
het bereik van het gewasgroeimodel de invloed van
zaaitijd en plantdichtheid te kunnen onderbrengen,
zijn deze factoren in de proeven opgenomen door
opvier tijdstippen (beginapril, eind april, half meien
begin juni) te zaaien en te streven naar drie
plantdichtheden (15, 30 en 45 planten per meter).
Zodoende telde elke proef twaalf objecten.Waarnemingen zijn verricht aan het opkomstverloop, het
verloop van de groei en ontwikkeling door middel
van tweewekelijkse tussenoogsten, het strijken en
de eindoogst. Bij de tussenoogsten is de drogestofproduktie van loof, bolen hals bepaald,alsmede
het bladoppervlak. Bovendien is bij deze oogsten
het percentage planten bepaald dat in bolvorming
was, door per veld 10 à 15 planten overlangs open
tesnijden entezienof reedsbladschijfloze bladeren
waren gevormd. Ditzijn bladeren waarvan delengte
van de groene bladschijf geringer is dan de lengte
van de witte bladschede. Aanvankelijk ontstaan
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tussen deze bladeren holtes, die echter later weer
opgevuld worden door de dikker wordende bladschedes. De bladschijfloze bladeren geven aan dat
de plant in bolvorming is en geen nieuwe, groene,
bladschijven meer vormt. Bijgaande afbeeldingen
tonen een plant die nog niet en een plant die alwel
in bolvorming is. Behalve genoemde waarnemingen
is op gezette tijden de lichtonderschepping door het
gewas gemeten. Ook is de levensduur van het blad
gemeten door aan planten, waarvan een bepaald
blad(nummer) gemerkt was, het aantal groene en
dode bladerentebepalen.

Resultatenen discussie

van parameters en relaties weer waarmee in het
model de gewasgroei en -ontwikkeling vanaf 50%
opkomst gesimuleerd wordt en die op basis van de
resultaten vande proeven in 1987, 1988en 1989in
combinatie met literatuurgegevens gekwantificeerd
moesten worden. Het diagram gaat er impliciet van
uit dat de relaties en factoren, die hierin niet zijn
opgenomen,degroeienontwikkelingvan hetgewas
niet verstoren. In concreto betekent dit dat het
gewas geacht wordt géén gebrek aan stikstof,
andere mineralen ofwater te hebbenendatziekten,
plagen en onkruiden op een onschadelijk niveau
worden gehouden. De groei en ontwikkeling in het
model staan daarmee uitsluitend onder invloed van
temperatuur en licht, zowel in kwalitatieve als in
kwantitatievezin.

Relationeeldiagram
Groei
Infiguur 2 is een relationeel diagram afgebeeld van
het groeimodel voor uien,gebaseerd opSUCROS87.
Ditdiagramgeeft inkwalitatievezineen hoeveelheid

Dwarsdoorsnede van een plant die bladschijfloze
bladeren heeftgevormd.

Dwarsdoorsnede van een plant die nog groene
blad-schijven vormt.
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Uitfiguur 2blijkt dat defotosynthese van hetgewas
onder invloed staat van de hoeveelheid licht (eigenlijk: fotosynthetisch actieve straling - PAR), de hoeveelheid bladoppervlak (LAI) en een drietal parameters (KDIF,e,AMX). De parameter KDIFgeeft de
mate aan waarin een gewas met een bepaalde LAI
instaat is het licht indat gewas uittedovenendus,
op een fractie gereflecteerd licht na,te absorberen.
DeAMX,deKDIFen£bepalendehoeveelheidgeassimileerde C0 2 bij een bepaalde lichthoeveelheid,
dus de efficiëntie waarmee het geabsorbeerde licht
wordt benut. De geproduceerde assimilaten worden
voor eendeelbesteedaanhetonderhoudvanreeds
geproduceerde drogestof,voornamelijk enzymen,en
voor het instandhouden van ionengradiënten in de
plant (Van Heemst). Met het resterende deel wordt
nieuw plantenmateriaal aangelegd. De kosten
hiervan in termen van assimilaten (groei-ademhaling) worden bepaald door de verdeling over de
organen: bolmateriaal is immers "goedkoper" dan
bladmateriaal. De verdeling over de organen wordt
bepaald door een verdelingsfunctie die door het
gewasstadium wordt gestuurd. De hoeveelheid
nieuw gevormd loof, het specifieke bladoppervlak
(SLA: cm2 blad per gram drogestof) en de snelheid
waarmee het loof afsterft, bepalen de LAI. De SLA
staat onder invloed van de plantdichtheid en het
gewasstadium. De afsterving van het loof wordt
geregeld door de temperatuur, waarbij een hogere
temperatuur voor een snellere afsterving zorgt.Voor
uienisditaangetoonddoorButt.

Fig.2.Relationeel diagramvanSUCROS87,aangepast aanzaaiuien.
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Exponentiëlebegingroei
Tot eenwaarde van 0.75 wordt de LAI niet bepaald
opdemanierdie hierboven isbeschreven,omdatdit
in een jong stadium tot te grote afwijkingen zou
leiden. Gedurende de begingroei wordt de LAI
berekend met een empirische relatie op basis van
een temperatuursom, die het exponentiële verloop
vandeLAIindiefasebeschrijft.
Ontwikkeling
De ontwikkeling van uien (en dus het gewasstadium) wordt, blijkens figuur 2, bepaald door de
temperatuur, de daglengte en de LAI,in die zin dat
een hogere temperatuur, een langere dag en een
grotere LAI de ontwikkeling versnellen. De invloed
van de LAIwordt veroorzaakt doordat in eengewas
met een hogere LAI een lagere rood/verroodverhouding van het licht wordt gemeten en deze
lichtverhouding bepalend is voor het bolvormingsproces (Lercari). De rood/verroodtverhouding van
het licht stuurt waarschijnlijk de hormonale balans
die, op het niveau van de plant, dit proces beheerst
(Sobeih). DeLAIspeelt hiermeeeensleutelrol inhet
model, omdat het enerzijds de groei en anderzijds
deontwikkeling beïnvloedt.
Bouwstenenmodel
De meeste relaties en parameters, of: bouwstenen,
die uit figuur 2 naar voren komen, alsmede de
empirische relatie tussen de LAIende temperatuursomtijdens de exponentiële begingroei,zijnvastgesteld op basis van de resultaten van het veldonderzoek. Deproeven enobjecten opdeze proeven verschilden meer of minder ten aanzien van de verschillende bouwstenen. De reden hiervoor is dat de
groei op de meeste objecten niet zo ongestoord is
verlopen als wenselijk was. De bouwstenen zijn
steeds gebaseerd op het gemiddelde over alle objectenenproeven,tenzij eenafwijkende waardevan
een object of proef op een duidelijke oorzaak terug
te voeren was. In een dergelijk geval werd zo'n
object of proef bij de berekening van het gemiddelde uitgesloten. Enkele bouwstenen werden niet
waaargenomen,zoalsdeverdelingvandedrogestof
naardewortels,deAMXene.Inhetgroeimodelvoor
zaaiuien zijn voor de beide laatste belangrijke parametersdewaarden vantarwe overgenomen.Omdat
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deze parameters een belangrijke rol spelen bij de
fotosynthese, is besloten eentweede versie vanhet
gewasgroeimodel te ontwikkelen, waarbij de fotosynthese vervangen werd door de efficiëntie van de
lichtbenutting voor de productie inbol en hals.Deze
efficiëntie geeft aan hoeveel gram drogestof het
gewas vormt in bol en hals per MJ geabsorbeerde
(fotosynthetisch actieve) straling. De efficiciëntie is
gerelateerd aan het gewasstadium en stijgt in het
begin van de gewasontwikkeling tot een maximale
waarde. Via de verdelingsfunctie tussen bol en hals
en blad, kan vervolgens de bladproductie berekend
worden. In de tweede versie valt behalve het fotosynthese-deel, ook de groei- en onderhoudsademhalingendegeproduceerdehoeveelheidwortelsweg.
Delichtbenuttingsefficiëntie bleektussendeproeven
sterk te verschillen. De proef te Lelystad 1987 had
een lage efficiëntie invergelijking metdeproevente
Lelystad in 1988 en 1989, terwijl deze variabele op
de proef te Colijnsplaat in 1988 een tussenliggende
waarde had. In de tweede versie is niettemin een
gemiddelde opgenomen, gebaseerd op alle vier
proeven. De eerste versie van het groeimodel zal
hierna worden aangeduid als ALCEPAS en de
tweedealsALCEPEF.
Verificatie-modellen
Nadat een model is geconstrueerd, dient een
verificatie plaats te vinden. Hiermee wordt een test
aantal waarnemingen
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bol en hals eindoogst

22.5

20
17.5

15
12.5

ALCEPEF
ALCEPAS

10
7.5

5
2.5

procentuele afwijking tussen modellen en waarnemingen

Fig.3. Frequentieverdeling van de procentuele
afwijking van de eindopbrengst in bol en
hals zoals gesimuleerd met ALCEPAS en
ALCEPEF, ten opzichte van de werkelijkheidwaarop de modellen zijngebaseerd.

aantal waarnemingen

dag stadium 1

E5säg ALCEPEF
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I
procentuele afwijking tussen modellen en waarnemingen

Fig.4. Frequentieverdeling van de procentuele
afwijking van de eindopbrengst in bol en
hals zoals gesimuleerd met ALCEPAS en
ALCEPEF, ten opzichte van de werkelijkheidwaaropde modellen zijngebaseerd.
bedoeld,waarmee nagegaanwordt of het modeldie
gedragingen vertoont die er van verwacht worden
(Rabbinge en DeWit). Eenvorm van een dergelijke
test is het vergelijken van het model met de
werkelijkheidwaarop hetmodelgebaseerdis.
In de figuren 3 en 4 is de vergelijking van beide
modellen en de werkelijkheid aangegeven voor de
drogestofopbrengst in de bol op de dag van de
eindoogst en het aantaldagentussen 50%opkomst
en50%bolvorming. Devergelijking isgemaaktvoor
de 12 objecten van vier proeven en is dus gebaseerd op 48 waarnemingen. Bij de simulatieberekeningen is de levensduur van het loof per object
gecorrigeerd ten opzichte van de levensduur die in
het model wordt gehanteerd, omdat deze variabele
per object sterk verschilde, waarschijnlijk als gevolg
van een grote verscheidenheid in de mate van
aantasting door bladvlekkenziekte. Van de objecten
van de vierde zaai kon de levensduur niet vastgesteld worden, zodat voor deze objecten het gemiddelde van deobjecten vandederde zaaivande
desbetreffende proef is genomen. De exponentiële
begingroeivandeLAIisvoordeproevente Lelystad
gebaseerd op het gemiddelde van dié proeven en
voor de proef te Colijnsplaat op de relatie die voor
die proef is gevonden. Het verschil tussen de
Lelystadse proeven en de proef te Colijnsplaat is
waarschijnlijk terug te voeren op de voorvrucht, die
in Colijnsplaat suikerbieten was en in Lelystad
steeds zomergerst. Het is bekend dat suikerbieten

als voorvrucht voor zaaiuien tot een tragere begingroeikunnenleiden(Huiskamp).
Uitfiguur 3blijkt dat ALCEPAS op een relatief groot
aantal objecten een sterke (>15%) onderschatting
geeft van de eindopbrengst. De afwijking van het
model ten opzichte van de werkelijkheid bedraagt
gemiddeld -7,7% en is vooral sterk bij de eerste
twee zaaitijden (-21%), gering bijde derde zaai (-3%)
en weer groter bij de vierde zaaitijd (+14%).
ALCEPEF geeft gemiddeld zelfs een overschatting
van 11%, maar dit komt voornamelijk voor rekening
van de vierde zaai (45%). De eerste drie zaaitijden
geveneengemiddelde afwijkingvan -8,-7en+15%.
Afwijkingen tot 10 à 15% kunnen acceptabel genoemdworden.
De sterke overschatting van de vierde zaai wordt
veroorzaakt door een sterke overschatting van de
LAI, waarschijnlijk als gevolg van loofziektes die in
de vochtige maanden september en oktober (voor
de vierde zaai belangrijke produktiemaanden) gunstige omstandigheden aantreffen enwiens effect op
de levensduur van het blad niet werd betrokken in
desimulatieberekeningen.
Uit figuur 4 blijkt dat de ontwikkeling, uitgedrukt in
het aantal dagen tussen opkomst en bolvorming,
door de modellen wordt vertraagd, die zich hierin
overigens gemiddeld nauwelijks onderscheiden.
Beide modellenvertragen deontwikkeling sterker bij
latere zaaitijden. Verantwoordelijk voor deze verschillen isdeonderschatting vande LAI halverwege
opkomst en bolvorming en bij bolvorming, die
eveneenseenzaaitijd-effect latenzien.
De spreiding in de vergelijking tussen model en
werkelijkheid isvooreendeeleengevolgvandeverschillen die tussen objecten en proeven gevonden
zijn ten aanzien van de diverse bouwstenen en, bij
(ALCEPAS) van het ontbreken van voor uienspecifieke waarden voor parameters als AMX en KDIFe,
diebijdegewasproduktie eenbelangrijke rolspelen.
Uit eengevoeligheidsanalyse is gebleken datvooral
een vertraging van de begingroei tot belangrijke
verschillen ingroei en ontwikkeling aanleiding geeft.
Bovendien bleek een vermindering van de bladlevensduur voor sterke effecten in de productie te
zorgen, evenals een verandering van de efficiëntie
vandelichtbenutting inALCEPEF.
Tot nutoe is noggeenvalidatievandemodellen uit-
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gevoerd. Hieronder wordt een vergelijking verstaan
tussen de modellen en werkelijke gewasproducties,
die nietgebruikt zijnvoor de bouwvan demodellen.
In het verslag dat in het najaar van 1991 zal verschijnen,zaldezevalidatie beschrevenworden.

Conclusies
De verschillende aspecten van de groei en ontwikkeling van zaaiuien, die als bouwstenen in de modellen zijn opgenomen, blijken in meer of mindere
mate te verschillen als gevolg van plantdichtheden,
zaaitijden (en hiermee samenhangende effecten),
en weersverloop gedurende het groeiseizoen
(jaarinvloeden). Objecten die ten aanzien van een
bouwsteen afweken als gevolg van invloeden die in
de modellen niet vertegenwoordigd zijn (voorvrucht,
ziekten, onkruid) zijn niet bij de bepaling van die
bouwstenen betrokken. Als logisch gevolg van dit
alles onstaan afwijkingen tussen modelberekeningen en dewerkelijkheid waarop de modellen zijn
gebaseerd.
Een belangrijke verbetering van de prestatie van
ALCEPAS werd bereikt door de fotosynthese te
vervangen door de efficiëntie van de lichtbenutting,
hetgeen zonder meer te verwachten was. Deze
efficiëntie liet overigens belangrijke verschillen tussen de proeven zien; deze verschillen kan ALCEPAS echter ook niet simuleren en worden waarschijnlijk veroorzaakt door effecten die buiten het
bereikvandemodellenliggen.
Het model ALCEPEF kan een goed instrument zijn
om de groei en ontwikkeling van zaaiuien en de
invloeden van bepaalde veranderingen procentueel
gezien, te simuleren. Hierbij kan gedacht worden
aan effecten van een vertraging in de begingroei,
verlaging van de bladlevensduur (als gevolg van
bladvlekkenziekte), hagelschade in een bepaald
gewasstadium, verlating van de opkomst of verminderingvandeplantdichtheid.
De modellen bieden bovendien een eerste mogelijkheid omdeontwikkeling van zaaiuien,met namede
bolvorming,ineenmathematische expressieweerte
geven. Hiermee wordt het mogelijk na te gaan wat
bijvoorbeeld de verspreidingspotentie is van een
bepaald ras, waarvan de daglengtegevoeligheid ten
opzichtevan Robustaingeschat kanworden.
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De gevoeligheid van het model voor veranderingen
in de begingroei geven het belang aan van nader
onderzoek naarde matewaarin omstandigheden de
begingroei kunnen beïnvloeden. Hierbij valt te
denken aan de mogelijkheden van rijenbemesting
waarmee de begingroei positief kan worden beïnvloed (Rowse e.a., 1988). Ook het belang van de
bladlevensduur wordt door modelberekeningen
geaccentueerd. Nader onderzoek naar de omstandigheden die de levensduur van het loof beïnvloeden, kan daarom nodig zijn. Hierbij kan worden
gedacht aanbladvlekkenziekte of stikstof.
Tenslotte is ook de efficiëntie van de lichtbenutting
een dermate belangrijke schakel in het model én in
de groei van uien, dat onderzoek naar deze variabele gewenst is. Wellicht dat opnieuw bladvlekkenziekte en stikstof, of nog andere omstandigheden,
hun effect hebben op de lichtbenuttingsefficiëntie
(Stockle enKiniry).
Overigens dient hier nog beklemtoond te worden dat
eenvalidatievanhet modelnogniet isuitgevoerd.

Samenvatting
Op basis van proeven in 1987, 1988 en 1989 te
Lelystad en in 1988 te Colijnsplaat, waarbij het
groeiverloop bij verschillende zaaitijden en plantdichtheden is aangenomen, is een groeimodel
gemaakt met behulp van een universele gewasgroei simulatie, SUCROS 87. Diverse parameters
van het model bleken in belangrijke mate te verschillen als gevolg van zaaitijd en plantdichtheid.
Daarnaast kon voor twee belangrijke fotosynthese
parameters geen uien-specifieke waarde worden
ingevuld. Dit gemis werd omzeild door de gewasproduktie te berekenen op basis van de efficiëntie
van de lichtbenutting, hetgeen de prestatie van het
model verbetert. Een uitgebreid verslag zal in het
najaar van 1991 worden gepubliceerd. Een verificatievanhetmodelzalnogwordenuitgevoerd.
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Summary
Based upon field trials conducted at Lelystad in
1987,1988 and 1989 andat Colijnsplaat in 1988, in
which different sowing dates and plant densities
were compared, a growth model has been constructed with the aid of an universal cropgrowth
simulator,SUCROS87. Severalmodel parameters
provedtodifferto alargeextentaccording tosowing
dateand plantdensity.
Moreover,onion specific values for twoimportant
photosynthesisparameterscouldnotbe established.
This failing was by-passed by calculating crop
production onthebasisoflightuse efficiency, which
improved the performance of the model. A
comprehensive reportwillbe publishedinthecourse
of 1991. Amodelverificationhastobecarriedout.

Onderzoekbetreffendetarreringen kwaliteitsvaststellingvan
zaaiuien
Research into taring and quality assessment inseeded onions
ing. P.S.Hak,ATO,ing.E.J.Steenge,SNUiFenD.Hoek,SNUiF

Inleiding
Nederland is nog steeds de grootste uienexporteur
met een aandeel van circa 20%van de wereldhandel
in uien. Verschillende ontwikkelingen leggen een
steeds zwaardere claim op de kwaliteit van de
Nederlandse uivoordeversemarkt. Erzijninitiatieven
genomenterstimuleringvankwaliteitsverbetering.
Omde kwaliteit vande uiblijvendopeenhoger plan
te brengen, werd binnen de sector de noodzaak
onderkendomeenuniforme regelingvoor uitbetaling
op kwantiteit en kwaliteit op te zetten in de schakel
teler/handel.
De motivatie voor een dergelijke regeling kan voor
de teler uitgaan van toeslagen op de prijs bij een

laag tarragehalte en een slechtere uitwendigekwaliteit. Voor de handel kan van een dergelijke regeling
eenstimulansuitgaanomdekwaliteitvanhethandelsproduktopeenhoger peiltebrengendaardekosten
voor hethandelsgereed makenbeter inovereenstemming zijn te brengen met de aard van de aangevoerdepartijen.
Aandit onderzoek werd medewerking verleend door
het KCB en een aantal sorteer- en pakstations. Op
basis van onderzoeksresultaten van twee jaar en
overleg met het Landbouwschap ende Nederlandse
Bond van Verzendhandelaren in Groenten en Fruit
kwameentarrerings- enkwaliteitswaarderingssysteem
metcriteriatotstanddatdoorde Uiencommissievan
hetProduktschapGroentenenFruitisovergenomen.
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Na de ontwikkeling en totstandkoming van een
monsterverwerkingslijn, de inrichting van twee
keuringsstations en de opleiding van kwaliteitsdeskundigen voor de uitvoering van de keuring is de
regeling, metfinanciële steun van het Ministerie van
Landbouw, inaugustus 1988ingevoerd.
Het onderzoek om na te gaan in hoeverre de voorlopige criteria voor tarra, grond, huidvastheid, hardheid en kleur reëel zijn of nog nadere bijstelling
behoeven,isinhetvoorjaar van 1990afgesloten.

1989alstegenhanger van 1987wordenbeschouwd.
Een en ander is ook duidelijk af te leiden uit het
gemiddelde tarrapercentage in beide jaren. De
gemiddelde resultaten af land over vier achtereenvolgende seizoenen (totaal 206 partijen) geven
aandatgemiddeldevenveel partijenvoortoeslagals
korting inaanmerkingkomen.
Op basis van de resultaten van vier jaar is voorgesteld de voorlopig ingestelde trajecten voor de
verschillende tarra-klassen definitief te maken. In
maart 1990 heeft de Uiencommissie dit voorstel
overgenomen.

Opzetvanhetonderzoek
Door sorteer- en pakstations uit Flevoland, ZuidHollandenZeelandzijnvan partijenzaaiuien af land
steeds vier monsters van 20 kg verzameld. Deze
monsters zijn door medewerkers van SNUiF en het
ATO opgehaald en op de SNUiF-accommodatie op
ROC Rusthoeve te Colijnsplaat gewogen, met
warme lucht gedroogd, nageventileerd met onverwarmde buitenlucht en opnieuw gewogen. Na
drogen en wegen zijn twee monsters van iedere
partij direct getarreerd en op kwaliteit beoordeeld.
De twee andere monsters zijn in kuubs-kisten
opgeslagen en in een met buitenlucht gekoelde bewaarcel weggezet voor tarrering en kwaliteitsvaststelling in februari van het volgende kalenderjaar.
Voor de verwerking zijn de uien in februari eerst
geconditioneerd op 15-18°C. De verwerking van de
monsters heeft plaatsgevonden op de speciaal voor
dit doel ontworpen lijn op ROC Rusthoeve. Infiguur
5 is de werkwijze weergegeven. De monsters van
zowel af land als na bewaring zijn getoetst aan de
criteria zoals die ten behoeve van de tarrering en
kwaliteitsvaststelling ineeneerderstadiumvoorlopig
warenvastgelegd. Intotaal zijn indevier proefjaren
(1986t/m 1989)206handelspartijenbeoordeeld.

Grondtarra
Intabel80isdeprocentuele verdelingvan hettotaal
aantal partijen over de verschillende grond-tarraprojecten weergegeven; in 1986werd de grondtarra
nietafzonderlijkbepaald.
In oogstseizoen 1989 blijkt het aantal partijen met
een grondtarra-percentage tot 2% ongeveer op het
niveauvan 1988teliggen.
Bijdegrondtarra hebbenweenerzijdstemakenmet
het feit dat de teler hierop niet alle invloed kan
uitoefenen. Anderzijds kan de grondtarra bij het
verwerken vandeuienopdesorteer- enpakstations
in het algemeen gemakkelijk worden verwijderd en
leidt in de regel nauwelijks tot extra sorteerkosten.
Wel moet de met de uien meegekomen grond
worden afgevoerd, wat extra kosten met zich meebrengt. Gelet op onder andere deze feiten werd in
seizoen 1987/1988 een aparte grondtarra-regeling
getroffen. Deze regeling houdt in dat tot 2%grondtarra in de partij geen extra aftrek voor de grond in
rekening wordt gebracht. Indien degrondtarra2%of
meer bedraagt, wordt over het meerdere een bepaaldbedragpertongrondinrekeninggebracht.
Op basis van de resultaten over drie jaar is
voorgesteld devoorlopige grondtarra-regelingdefinitief te maken. Dit voorstel is inmiddels door de
Uiencommissieovergenomen.

Resultaten
Resultatentarreringenkwaliteitsbepalingafland
Tarrapercentage
Intabel 79 is aangegeven hoe de verdeling van de
'partijen af land over de in de voorlopige regeling
opgenomentarra-klassenisuitgevallen.
In 1989 blijken alle 41 partijen voor toeslag in aanmerking te komen. In dit verband kan oogstseizoen
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Waarderinghuidvastheid(percentagekaal)
Intabel 81 isdeverdeling vandepartijen over dein
de kwaliteitsregeling opgenomen voorlopige kaalklassen weergegeven. Ter vergelijking zijn ook de
resultaten van de voorgaande proefjaren opgenomen, alsmede een gemiddelde verdeling over de
vierjaar.
In 1989 blijkt de huidvastheid op het oogsttijdstip
zeer goed te zijn. Dit komt ook duidelijk naar voren
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Fig.5.Schematische weergave van dewerkwijze bijdetarrering en kwaliteitsvaststelling.
in het gemiddeld over alle partijen zeer lage percentage kaal. Aanvankelijk waren de kaal-klassen
scherper gesteld. Naar aanleiding van de resultaten
i/an 1987 (zie tabel 81) is destijds besloten de
klassen te verruimen tot de niveaus zoals die in
tabel81zijnaangegeven.
Degegevens van tabel 81 (verruimde kaal-klassen)
sntabel82 (indeling 1986)tonenaandatgemiddeld
3verde vierjaar 64-72%van het aantal partijeneen
ndeling in de premie of neutrale kwaliteitscategorie
liet in de weg staat. Daar bij keuze van goede
'assen, eentijdig oogsttijdstip, eenjuiste drogingen
sen voorzichtige verwerking het percentage kaal af
and zeer beperkt kan worden gehouden, is een

aanscherping van de kaal-klassen naar de oorspronkelijketrajectenvan 1986verdedigbaar.
Op basis van de resultaten over vier jaar af land is
dan ook inmiddels voorgesteld de volgende criteria
definitief indekwaliteitsregeling optenemen.
kaal-traject

waarderingin punten

categorie

0 - 1,5 %
1,5 - 3,0 %
3,0 - 25,0 %
>
25,0 %

3
2
1
0

goed
matig
slecht
afwijkend

Dit voorstel is in maart 1990 door de Uiencommissieovergenomen.
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Tabel79. Overzicht van de verdeling van de partijen af land over de verschillende tarra-klassen in de
vier proefjaren.
voorlopige
tarra-klassen

percentage partijen vantotaal aantal partijen
herfst 1989
herfst 1988
herfst 1987

1=0- 6%
2 =6 - 8 %
3 =8-16 %
4 => 16 %
gem. percentage
tarra perjaar
1 ^

perjaar in:
herfst 1986

gemiddeld over
vier jaar1)

100,0
0,0
0,0
0,0

39,0
22,0
34,1
4,9

3,0
20,6
67,6
8,8

41,1
19,6
39,3
0,0

39,8
16,5
39,8
3,9

2,1

7,8

11,0

7,2

7,5

gewogen gemiddelden

Tabel80. Procentuele verdeling van de partijen over de volgende grondtarra-trajecten in oogst 1987,
1988en 1989.
grondtarratraject
0-1 %
1- 2 %
2- 3 %
3-4 %
4- 5 %
5-6 %
6- 7 %
7-8 %
8- 9 %
9-10%
> 10 %
gem. grondtarra over
1

percentages van totaal aantal partijenin:
herfst 1987
herfst 1989
herfst 1988
41,5
21,9
19,5
7,3
4,9
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
41 partijen
1,8

31,7
29,4
22,0
9,7
2,4
2,4
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
41 partijen
2,0

16,2
29,4
29,4
13,2
1,5
2,9
2,9
1,5
0,0
1,5
1,5
68 partijen
2,6

gemiddeld over 3jaar1)
27,3
27,3
24,7
10,7
2,7
2,0
3,2
0,7
0,0
0,7
0,7
150 partijen
2,2

) gewogen gemiddelden

Waarderinghardheid, kleurenindelingin kwaliteits- wering op de buitenste droge huiden van uien,
categorieën
speelt een zeer belangrijke rol bij de indeling inde
kwaliteits-categorieën. Deze beoordeling wordt nog
Dehardheidwordt objectief bepaald metbehulpvan
een hardheidsmeter. De hardheid is direct na de
steeds visueel uitgevoerd aan de hand van vooroogst geen probleem. Dit kwam ook naar voren bij
beeldfoto's eninafstemming methetKCB.
een groot aantal metingen met de hardheidsmeter
uitgevoerd door het KCB aan handelspartijen op
Op basis van de waarderingscijfers voor huidvastsorteer- en pakstations. Over beide seizoenen
heid, hardheid en kleur zijn per partij de puntentowaarin deze metingen werden uitgevoerd, bleek dat
talen berekend waarna toetsing aan de voorin september/oktober vrijwel alle partijen als goed
waarden heeft plaatsgevonden om tot een uitein(waardering 3 punten) kunnen worden gekwalifidelijke indeling in kwaliteitscategorieën te komen
ceerd. Vanaf november werden partijen aangeHet volgende overzicht geeft hiervan een samentroffen metzachtereexemplarenertussen.
vatting. Omdat vanaf seizoen 1988/1989 me'
eenzelfde reglement wordt gewerkt (daarvoor was
de kleurwaardering wat minder ver gedifferentieerd]
De kleur, eigenlijk de mate en omvang van de ver-
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Tabel 81. Indeling van de partijen over deverschillende opgenomen kaal-klassen.
kaal-klassen
af land

percentage partijen van totaal aantal partijen
de kaal-klassen
herfst 1987
herfst 1988
herfst 1989

0- 2 %
2- 4 %
4 - 25 %
>
25 %
gem. % kaal

51,2
12,2
36,6
0,0
3,3

100,0
0,0
0,0
0,0
0,2

25,0
29,4
45,6
0,0
4,6

perjaar vallend indeverschillenherfst 1986
50,0
28,6
21,4
0,0
2,7

gemiddeld over
vier jaar1)
51,9
19,9
28,2
0,0
2,9

1

) =gewogen gemiddelden

Tabel82. Overzicht van de indeling van de partijen volgens de aanvankelijke klasse-indeling van seizoen 1986.
kaal-klassen
af lar d

percentage partijen vantotaal aantal partijen perjaar vallend inde
verschillende kaalklassen (norm 1986)
herfst 1987
herfst 1986
gemiddeld over
herfst 1989
herfst 1988
vier jaar1)

0,01,5 o//o
1,53,0 %
3,0- 25,0 %
25,0 %
>

100,0
0,0
0,0
0,0

39,0
22,0
39,0
0,0

10,3
29,4
60,3
0,0

28,6
41,1
30,3
0,0

38,9
25,2
35,9
0,0

1

) =gewogen gemiddelden

zijn ook de resultaten af land van oogst 1988 in het
volgende overzichtopgenomen.

Resultaten tarrering en kwaliteitsbepaling na
bewaren

kwaliteitscategorie

Hettarrapercentagenabewaren
Intabel 83 is aangegeven hoe de verdeling van de
partijen over de in de regeling opgenomen tarraklassen is uitgevallen. Ter vergelijking zijn in deze
tabel ook de resultaten van devoorgaandejaren na
bewaren opgenomen alsmede de gemiddelde verdelingovervierjaar.

percentagepartijen
vanherfst2989

AAA
AA
A 1>
A 2)
B
C
1

meteen 7voorkleur

31,7
0,0
46,3
22,0
0,0
0,0

totaalaantal partijen
inherfst1989
1,5
0,0
10,0
22,0
18,6
47,9

2

> meteen 6voorkleur

In 1989blijkt bijna eenderde van het aantal partijen
premiewaardig te zijn. Van de overige partijen blijkt
het grootste deel in het boveneind van de standaardcategorie tezitten(Amet7puntenvoorkleur).
In totaal blijkt dus bijna 80% van het totaal aantal
partijenvanredelijkgoedetotzeergoedekwaliteitte
zijn. Hierbijsteektderuim 11%van 1988schrilaf.

In de winter van 1990 blijkt het gemiddelde tarrapercentage na bewaren zeer laag te zijn. Derhalve
valt een hoog percentage van de partijen in de
premie-klasse(0-8%tarra).
Tot tarra zijn gerekend:kale uien, dikhalzen, huiden
en staarten, uitwendig dubbele uien en uien met
MH-beschadiging, misvorming, rot, rooibeschadiging,watervellenenuitgelopen uien.
Uit de gemiddelde resultaten over vier jaar (206
partijen) vantabel83blijktdatbijdehuidige indeling
van de tarra-trajecten gemiddeld bijna evenveel
partijen voor korting als voor toeslag in aanmerking
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komen en dat in totaal ruim 57% van het aantal
partijen indetoeslag/neutrale tarra-klassenvalt.
Bij het opstellen van de tarra- en kwaliteitsregeling
(eind seizoen 1987/1988) werd in onderling overleg
besloten de tarra-trajecten voor de verschillende
tarra-klassen na bewaren met 2% absoluut te
verruimentenopzichtevanatland.
Er is voorgesteld om de huidige tarra-trajecten voor
de verschillende klassen na bewaren definitief te
maken; dit voorstel is inmiddels door de Uiencommissie overgenomen. Daarbij is rekening gehouden
metdevolgendefeiten:
- De tarra-trajecten voor de verschillende tarraklassen na de oogst zijn vastgesteld en definitief
aanvaard.
- Gemiddeld over vier jaar (206 partijen) is het
tarra-percentage na bewaren circa 2% absoluut
hoger dan op het oogsttijdstip (vergelijk tabel 79
en 83).
- Na bewaren wordt gemiddeld een ongeveer gelijkeverdelingvandepartijen over detarraklassen
gevonden als vóór bewaren,terwijl een ongeveer
gelijk percentage van het totaal aantal partijen in
depremie/neutraleklassevalt(zietabel79en 83).
Waarderinghuidvastheid(percentagekaal) na
bewaren
Intabel 84 is aangegeven hoe de verdeling van de
partijen na bewaren is over de in de kwaliteitsregeling opgenomen trajecten voor de verschillende
kaal-klassen.
Na bewaring in seizoen 1989/1990 worden lage
percentages kale uien gevonden. Over de 206
partijen van de vier seizoenen blijkt dat het
percentage kaal tussen oogst en na bewaren
gemiddeld met circa 1% absoluut toeneemt (vergelijktabel81en84). Bijdedefinitieve opzetvande

regeling (eind seizoen 1987/1988) werd overeengekomen de trajecten voor de verschillende kaalklassen na bewaren met 1%absoluut te verruimen
ten opzichte van na de oogst. Dit blijkt dus gefundeerdtezijn.
Nu de trajecten voor de kaal-klassen na de oogst
zijn vastgesteld op 0-1,5%, 1,5-3,0%, 3,0-25% en
<25%kunnen hieruit voor nabewaring devolgende
trajecten worden afgeleid: 0-2,5%, 2,5-4,0%, 4,025% en >25%. In tabel 85 zijn de partijen na
bewaringvolgensdezeklasse-indeling gerangschikt.
Uitdegemiddelde resultatenovervierjaar vantabel
85 en het voorgaande kan worden afgeleid dat de
nieuw voorgestelde criteria voor de kaal-klassen na
bewaring reëelenverdedigbaar zijn.
Waarderinghardheidnabewaren
Uit metingen blijkt dat circa 66% van het totale
aantal partijen een maximale waardering (3 punten)
voor de hardheid krijgt na bewaren in seizoen
1989/1990.
In seizoen 1988/1989 bedroeg dit percentage
ongeveer 70%. In34%van hettotale aantal partijen
kwamen teveel in hardheid afwijkende exemplaren
voor, waardoor de waardering daalde van 3 naar 2
punten. Een duidelijk aanwijsbare oorzaak kan
hiervoor nietwordengegeven.
Op basis van metingen en nader overleg hierover
werd aan het eind van seizoen 1988/1989 voorgesteld de voorlopige grens voor de hardheidscategorie 'afwijkend' aante scherpenvan 10naar 8mm
indrukking.
Dit voorstel werd in maart 1990 door de Uiencommissie overgenomen. De normen worden met
ingangvanseizoen 1990/1991alsvolgt:

Tabel83. Overzicht van de verdeling van de partijen na bewaring over de verschillende tarra-klassen
inwinter 1987, 1988, 1989, 1990engemiddeld.
voorlopige
trajecten
voor tarra
1= 0 - 8 %
2= 8 - 1 0 %
3 = 10 - 18 %
4= > 18%
gem.% tarra
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percentage partijen vantotaal aantal partijen
perjaar vallend inde
verschillende tarra-klassen in:
winter 1990
winter 1989
winter 1988
winter 1987
gemiddeld
over 4jaar
95,1
0,0
4,9
0,0
3,6

29,3
14,6
51,2
4,9
11,1

14,7
19,1
60,3
5,9
12,1

50,0
17,9
26,8
5,3
9,3

43,2
14,1
38,3
4,4
9,4

Tabel84. Overzicht van de verdeling van de partijen over de verschillende kaalklassen in de winter
van 1987, 1988, 1989, 1990engemiddeld.
voorlopige
trajecten
voor tarra

percentages partijen vantotaal aantal partijen perjaar vallend inde
verschillende kaal-klassen in:
winter 1990
winter 1989
winter 1988
winter 1987
85,4
2,4
12,1
0,0
1,7

0- 3 %
3- 5 %
5-25 %
> 25 %
gem.% kaal

56,1
14,6
29,4
0,0
3,5

45,6
20,6
33,8
0,0
4,1

30,4
23,2
46,4
0,0
5,5

gemiddeld
over 4jaar
51,5
16,5
32,0
0,0
3,9

Tabel85. Verdeling vande partijen uit bewaring voor deverschillende kaal-klassen.
voorgestelde
trajecten
kaal-klassen
0
2,5
4
>

percentages partijen vantotaal aantal partijen perjaar vallend inde
verschillende kaal-klassen in:
winter 1990
winter 1989 winter 1988 winter 1987
gemiddeld
over 4jaar

-2,5 %
- 4 %
- 25 %
25%

56,1
9,8
34,1
0,0

80,5
4,9
14,6
0,0

wdheids:ategorie

gemiddeldemate
van indrukking

ped
natig
afwijkend

tot6 mm
tot 8 mm
meerdan 8 mm

waardering
in punten

Indelinginkwaliteitscategorieënnabewaren
Dp basis van de waarderingscijfers voor huid/astheid, hardheid en kleur is het puntentotaal per
)artij berekend waarna toetsing aan de voorvaarden heeft plaatsgevonden om lot een uiteindelijkeindeling indekwaliteitscategorieën tekomen,
n het volgende overzicht is hiervan een samenvatting gegeven, waarbij ter vergelijking tevens de
esultatenaflandzijnopgenomen:
kwaliteitscategorie

AAA
AA
A 1)
A 2)

percentagevan
herfst 1989
(voor bewaren)
31,7

30,9
29,4
39,7
0,0

25,0
12,5
62,5
0,0

44,2
16,0
39,8
0,0

Uitdit overzicht blijkt dat ook nabewaren hetaantal
partijen in de toeslag/neutrale categorieën (AAA,
AA/A) nog hoog is. Ten opzichte van de situatie
direct na de oogst zijn wel verschuivingen over de
categorieën opgetreden als gevolg van achteruitganginhardheidentoenamevankaal.

Vergelijking voorgestelde kwaliteitsbepaling
metindelinginformele kwaliteitsklassen
De kleur, eigenlijk de mate en omvang van de
verweringopdebuitenste drogehuidenvandeuien,
speelt een zeer belangrijke rol bij de uiteindelijke
indeling in de kwaliteitscategorieën. In de huidige
regeling isdewaarderingvoordekleuralsvolgt.

totaalaantalpartijeninwinter 1990
(nabewaren)
17,1

0,0

9,8

46,3
22,0

43,9
21,9

B
0,0
7,3
C
0,0
0,0
imet7puntenvoorkleur 2)met6puntenvoorkleur

111

percentage vanhet
buitenoppervlak dat
maximaal verweerd
magzijn
10 waarvan max.
5zware verwering
20 waarvan max.
10zwareverwering
30 waarvan max.
10zware verwering
40 waarvan max.
10zware verwering
> 40waarvan>
10zware verwering

puntenwaar- klassenwaarmee
dering
matevanverwering
overeenkomt

9

I

8

I

7

II

6

II

3

III

Direct na de verwerking van de monsters na bewaren heeft de KCB op verzoek de partijen alleen
op kleur ingedeeld in de handelsklassen (I, IIof III).
Deze klasse-indeling zou in grote lijnen overeen
moeten komen met de puntenwaardering voor kleur
van het keuringsstation. Bij vergelijking blijkt dat
voor 17% van de partijen de waardering van het
KCB afwijkt van die van het keuringsstation; 12%
van de partijen waardeerde het KCB hoger en 5%
lagerdanhetkeuringsstation.
Rekening houdend met het feit dat het hier een
visuele beoordeling betreft, waarbij afwijkingen
onvermijdelijk zijn, kan worden geconcludeerd dat
deuitslagenvrijgoedmetelkaarovereenstemmen.
Op het keuringsstation werd voor circa 17%vande
partijen een verschillend kleur-waarderingscijfer
gegeven aan de twee sub-monsters per partij en in
ruim 7% een verschillend waarderingscijfer voor
huidvastheid. Eén en ander heeft te maken met de
zorgvuldigheid van de monstername en de homogeniteit van de partijen. Het in dergelijke gevallen
aanhouden van de hoogste waardering voor huidvastheid hoeft niet opbezwaren testuiten geziende
tolerantie indehandelsklassen.Ten aanzienvande
kleurwaardering zou in dergelijke gevallen ook de
hoogste waardering kunnen worden aangehouden
omdat de verwerking op een sorteer- en pakstation
vrijwel altijd langer zal duren dan op de kwaliteitsverwerkingslijn van het keuringsstation kan worden
nagebootst.

Samenvatting en aanbevelingen na vier
jaar onderzoek
Naoverleg in 1985/1986 tussen de Vereniging voor
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de Groot- en Tussenhandel voor Groenten en Fruit
(VGT, voorheen Bond van Verzendhandelaren), het
Landbouwschap en het Produktschap voor Groenten en Fruit werd door het ATO en de SNUiF een
onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor de
opzetvaneenuniforme regelingvoor uitbetalingvan
zaaiuien op kwantiteit en kwaliteit. Aan het onderzoek werd medewerking verleend door het KCB en
een aantal handelsbedrijven. Het onderzoek kan
wordenonderscheiden intweefasen.
In de eerste fase werd via onderzoek een uniform
tarrerings- en kwaliteitswaarderingssysteem ontwikkeld alsmede een monsterverwerkingslijn hiervoor.
Na overleg binnen de sector, met name in deUiencommissie, kon het ontwikkelde systeem metfinanciële hulp van het Ministerie eind augustus 1988
worden ingevoerd weliswaar op basis van de
resultatenvanslechtstweejaar.
In de tweede fase van het onderzoek is vooral nagegaan in hoeverre de voorlopige criteria reëel
waren; ook is aandacht besteed aan verdere optimalisering van het systeem. Hiertoe zijn ondei
andere, evenals in de eerste fase van het onderzoek, van een groot aantal handelspartijen gegevensverzameldzowelnadeoogstalsnacircavijl
maanden bewaren. In totaal waren bij het in viei
achtereenvolgende seizoenen uitgevoerde onderzoek206handelspartijenbetrokken.
Ten aanzien van de objectivering van de keuringer
kan worden gewezen op een door het IBVL (thans
ATO) ontwikkelde hardheidsmeter. Bij invoering var
deregeling indepraktijkwerddeze methodiek in de
keuring opgenomen. De mate en omvang van de
verwering wordt nog visueel vastgesteld. Geziende
belangrijkheid van dit kwaliteitsaspect is het noodzakelijkdatookditobjectief kanwordenvastgesteld
Viacomputer-beeldanalyseisditinprincipemogelijk.
Ten aanzien van de tarra-percentages met betrek
king tot toeslag, neutrale zone of korting kunnen ui
vierjarig onderzoek de volgende definitieve criteria
wordengegeven:
tarraklassen

1
2
3
4

waardering

toeslag
neutraal
korting
weigeren

bijklassenvastgestelde
tarra-trajectenvoor:
afland
nabewaring
(toteinddec.)
(vanaf1 jan.;
0-6 %tarra
6-8 %tarra
8 - 1 6 % tarra
> 16 %tarra

0 -8 %tarre
8 - 1 0 %tarra
10-18 %tarra
> 1 8 %tarra

De voorlopige grondtarra-regeling wordt definitief
vastgesteld. Dit betekent dattot2%grondtarra inde
partij geen extra aftrek voor de grond in rekening
wordt gebracht en wanneer de grondtarra 2% of
meer bedraagt over het meerdere een bepaald bedrag per ton grond in rekening wordt gebracht.
Overigens behoort de grond niet tot de tarra maar
Dok niet tot het uit te betalen gewicht vandaar dat
hetpercentage ervanafzonderlijk moetwordenvastgesteld.
Tenaanzien vandewaarderingvande huidvastheid
worden op basis van dit vierjarig onderzoek de
volgende kaal-trajecten voor de verschillende categorieënvoorgesteld:
huidvastheidscategorie

goed
matig
slecht
afwijkend

waardering
inpunten

3
2
1
0

bijcategorieënvoorgestelde
kaal-trajecten voor:
af land
nabewaring
(toteinddec.) (vanaf 1 jan.)

0,0- 1,5% kaal 0,0-2,5% kaal
1,5-3,0% kaal 2,5-4,0% kaal
3,0-25,0%kaal 4,0-25,0%kaal
> 25,0 %kaal > 25,0% kaal

Ten aanzien van de hardheid is inmiddels overeengekomen de volgende waardering in te voeren,
voorzowelaflandalsnabewaren:
hardheidscatergorie
goed
matig
afwijkend

waardering in
indrukking

gemiddelde mate
vanindrukking
tot 6 mm
t/m8 mm
meerdan8mm

Hierbij is verder bepaald dat indien meer dan 10%
(drie uien) van de uien van het submonster een
indrukking hebben van meer dan 6 mm en minder
dan 8 mm,bij een gemiddelde indrukking tot 6mm,
dedesbetreffende partij wordt ingedeeld in decategorie 'matig' (2 punten). Indien meer dan 10%van
deuieneenindrukking hebbenvan meerdan8mm,
bij een gemiddelde indrukking tot 8 mm, wordt de
desbetreffende partij ingedeeld in de categorie 'afwijkend' 1punt. Bijverschillen inde kleurwaardering
en/of waardering voor huidvastheid tussen de twee
submonsters van een partij,kan op basis van praktische argumenten worden aanbevolen de hoogste
waardering als maatgevend aan te merken. Het in

augustus 1988 geïntroduceerde tarrerings- en
kwaliteitsbeoordelingssysteem verdient een goede
kans binnen de uiensektor omdat het een gunstige
uitwerking kan hebben op het imago van de Nederlandse ui en zowel voor de producent als afnemer
voordelen kanbieden.
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Summary
About 80% of Dutchseededonion (about 350.000
tons)areexported. There isa talkofincreasing the
supplyas a resultofgreaterproduction in manyof
the countriesaround us. Theonion industry takes
theviewthatthecompetition canbebetter resisted
by emphasizingthe quality aspect. At the end of
1985 the Agricultural Board began talks with the
Dutch Confederation for Exporters of Fruit and
Vegetables concerning thedrawing upofaruling for
payment of seededonions on the basis of quality.
The Institute for Agrotechnical Research (ATO,
formerly IBVL), the Confederation of the Dutch
OnionFederation(SNUiF)and the Quality Control
Bureau (KCB) werealsoinvolvedinthese talks.
Inordertodrawupa rulingforquality assessment,
research was doneintheperiodof 1986-1990atthe
regionalexperimental station'Rusthoeve' atColijnsplaat.The resultof thisresearchwasthata revised
version of the General Provisions (AMI) tor the
contractfor thegrowing,buyingandsellingofseededonions couldbemadewith astandardofcertification basedonthisresearch.
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Onkruidbestrijding in tweedejaars plantuien voor en na opkomstvanhetgewas
Weed control insecond year onion sets inthepre- orpost emergence phase
ing. A.L.Nelis,SNUiF

Doelvanhet onderzoek

Proefopzet

Evenals de zaaiuien vormen ook de tweedejaars
plantuien een open gewas. De onkruidbestrijding
neemt dan ook een belangrijke plaats in.Het onderzoek is bedoeld om de gebruikswaarde van een
aantal herbiciden en mengsels van middelen, toegepast voor en na de opkomst van het gewas, te
testen en zo te komen tot een effectief en zogoedkoopmogelijkspuitschema.

De proeven zijn aangelegd in 1988 en 1989 op
verschillende percelen inderegioZeeland.

Hoewel de objecten van 1989 veel overeenkomst
vertonen met die van 1988, worden beide jaren
apart belicht. Intabel 86 zijn de objecten van 1988
weergegevenenintabel87dievan1989.

Tabel86.Overzicht behandelingen in 1988.
objecten endoseringen per ha,1988

A.
B.
C.
D.
t
F.
G.
H.
J.
K.
L

voor opkomst

na opkomst

5 literchloorprofam
5 liter chloorprofam
5 liter chloorprofam
4 liter pendimethalin
4 liter pendimethalin
4 liter pendimethalin
5 liter propachloor +2liter pendimethalin
5 liter propachloor +2liter pendimethalin
5 liter propachloor +2liter pendimethalin
wieden
onbehandeld

- 1kg cyanazin
- 5kg difenoxuron
- 5 liter propachloor +2kg difenoxuron
- 1kg cyanazin
- 5kg difenoxuron
- 5liter propachloor +2kg difonoxuron
- 1kg cyanazin
- 5kg difenoxuron
- 5liter propachloor +2kg difenoxuron

Tabel87.Overzicht behandelingen in 1989.
objecten endoseringen per ha, 19891)
voor opkomst

na opkomst

A.
B.
C.

5liter chloorprofam
5liter chloorprofam
3liter pendimethalin

D.
E.
F.
G.
H.

3liter pendimethalin
4 liter propachloor +2 liter pendimethalin
4 liter propachloor +2 liter pendimethalin
wieden
onbehandeliterd

•1,5liter pendimethalin + 1kg difenoxuron
•4 liter propachloor + 1kg difenoxuron
•2,5 liter propachloor + 1 kgdifenoxuron + 0,5
liter Excell
•4 liter propachloor + 1kg difenoxuron
•1,5liter chloridazon FC+ 1 kg difenoxuron
•4 liter propachloor + 1kg difenoxuron

1

' Hoeveelheid sproeivloeistof per ha:600 liter. Inuien ischloridazon niettoegelaten.
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Resultaten
De resultaten worden per jaar besproken. Er wordt
volstaan met een weergave van de belangrijkste
uitkomsten. Voor een meer gedetailleerde verslaggeving wordt verwezen naar de verschillende proefverslagenenjaarverslagen vandeSNUiF.
Resultaten1988
In 1988 werden er twee onkruidbestrijdingsproeven
uitgevoerd. In tabel 88 is het gemiddelde resultaat
vandezeproevenweergegeven.
Alle toegepaste middelen gaven een goede tot zeer
goede onkruidbestrijding; de onderlinge verschillen
waren danook minimaal. Deresultaten bijdeobjectenwaarvooropkomst chloorprofamwerdgespoten,

bleven wat de onkruidbestrijding betreft iets achter
bij de overige objecten. Deze verschillen waren
overigens zeer gering. De verklaring hiervoor moet
worden gezocht in het feit dat chloorprofam een
korte werkingsduur heeft. Hierdoor worden vooral
zwaluwtong (Polygonumconvolvulus L.) envarkensgras (Polygonum aviculare L.) opde lange duur niet
afdoende bestreden. De bespuitingen na opkomst
hebben deze tekortkoming niet geheel kunnen
corrigeren.
Bij alle behandelingen is ten opzichte van onbehandeld een lichte groeivertraging opgetreden. De
waargenomen gewasbeïnvloeding, die zich manifesteerde ingroeiremmingendode bladtoppen heeft
geen nadelige invloed op de produktie te zien gegeven.Ookwasergeennoemenswaardige verlating
vanhetgewas.

Tabel88. Resultaten 1988.

24 mei

onkruidbestrijding2)
1juni

15juni

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

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

8,4
8,3
8,7
9,1
8,9
9,0
9,0
8,7
9,0

object1)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.
L.

ontwikkeling gewas3)
1 juni
15juni
9,4
8,4
9,0
8,6
8,9
8,9
8,4
8,4
8,1

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

8,9
8,2
8,9
8,8
8,8
9,1
8,8
8,1
8,8
10
10

1

) codering zietabel 86
>onkruidbestrijding
3
) ontwikkeling gewas
2

:0 =onkruibestrijding 'onbehandeld'; 10=geen onkruid
:0 =geen gewas; 10=ontwikkeling gewas object 'wieden'

Tabel89. Resultaten 1989.
object1)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
1

onkruidbestrijding
17mei

24/29 mei

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

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

-

-

0,0

0,0

) codering zie tabel 87
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Resultaten1989

Samenvatting

In 1989 werden er evenals in 1988 twee onkruidbestrijdingsproeven in tweedejaars plantuien uitgevoerd. Intabel 89 ishet gemiddelde resultaatvan
dezeproevenweergegeven.

In totaal werden in 1988 en 1989 vier onkruidbestrijdingsproeven in de tweedejaars plantuien uitgevoerd. De proeven werden aangelegd in Zeeland
bij de plaats Kats. Evenals bij de bestrijding van
onkruid inzaaiuien, moet bij de onkruidbestrijding in
tweedejaars planuien worden gelet op de zwaarte
van de grond, de weersomstandigheden en de te
verwachten onkruidvegetatie.

Ook indeze proevengavendetoegepaste middelen
een goede onkruidbestrijding. De objecten waarbij
chloorprofam in de bespuitingen voor opkomst werd
toegepast, bleven iets achter wat onkruidbestrijding
betreft.
Dit is uit tabel 89 echter niet op te maken. Ook in
deze proeven wordt de verklaring gezocht in de
kortere werkingsduur van chloorprofam in vergelijking met de overige middelen. Vooral zwaluwtongenvarkensgrasblevenoplangeretermijn staan.
In beide proeven werd geen gewasreactie geconstateerd.

De toepassingen in de proeven gaven alle een
acceptabele onkruidbestrijding. De waargenomen
gewasreacties warenvan zeer geringe betekenis en
gavenuiteindelijk geennegatieveeffecten.
Literatuur
Resultaten van het landbouwkundig onderzoek in ZuidwestNederland 1988,p. 100-105.
Resultaten van het landbouwkundig onderzoek in ZuidwestNederland 1989,p. 140-145.

Conclusies
Percelen met veelknopigen (zwaluwtong en varkensgras) en kamille kunnen vaak niet afdoende
wordenbestreden metchloorprofam indebespuiting
voor opkomst. Dit is mede het gevolg van de korte
werkingsduur in vergelijking met de overige middelen die voor opkomst zijn gebruikt. Op deze
percelen zal het gebruik van de duurdere middelen
zoals pendimethalin + propachloor onvermijdelijk
zijn. De onkruidbestrijding in de tweedejaars plantuien komt in feite grotendeels overeen met die in
zaaiuien.
Detoepassingen in 1988en 1989gaven uiteindelijk
geen vertraging en opbrengsdepressie, hoewel er
soms inhet beginwelsprakewasvanenigegewasreactie.
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Jaarverslag SNUiF 1988,p. 17-27.
Jaarverslag SNUiF 1989,p. 17-27.

Summary
Four field experiments were carried out in the
province of Zeeland to test severalherbicides and
mixturesof herbicides in thepre-orpostemergence
phase. Thecontrol of Polygonum spec,by chloorprophamcan be difficult,but controlcanbeimprovedby the combinationpendimethalin +propachloor.
All treatments showedan acceptableweed control.
Otherthan asmallnegative effectoncropgrowth in
the beginning, there were no phytotoxiceffects.
Chemicalweedcontrolmustbe adjusted tosoiltype,
weatherconditions and weedspec,to be expected
just as with springseededonions.

Onderzoek naar kwaliteitsgerichte bewaarmethoden van
zaaiuien
Research into quality oriented methods ofstoring spring sown onions
ing. E.J.Steenge,SNUiF,A.H.J.Rops,ROCDeKandelaar,ing.P.S.Hak,ATOenG.J.Kristiaan, ATO

Inleidingendoelvanhetonderzoek
De Nederlandse uiensektor, met een jaarlijkse produktie van circa 450.000 ton, is in hoge mate afhankelijk van buitenlandse afzet. Ongeveer 80 tot
85% van de produktie wordt geëxporteerd. Van de
jaarlijkse produktie moet ongeveer 70%worden bewaard om de export over een langere periode te
garanderen.
De uiensektor is vanwege de export gebaat bij een
goede, zichtbare kwaliteit. De kleur van de zaaiuien
iséénvandebelangrijkste kwaliteitskenmerken.Met
kleur wordt bedoeld de mate van verwering. Een
lichtere of meer donkere natuurlijke kleur wordt niet
alsstorendbeschouwd.
Om verwering op de buitenste huid zoveel mogelijk
te voorkomen, is het van groot belang dat, naast
tijdig oogsten, de uien snel en goed worden gedroogd en ook tijdens de bewaring droog worden
gehouden. Om hiervoor mogelijkheden te ontwikkelendiedirect voor depraktijktoepasbaar zijn, isin
het seizoen 1987/1988 onderzoek gestart. Na drie
seizoenen is het onderzoek in 1990 afgesloten. Het
doel van het onderzoek laat zich als volgt samenvatten:
- Het vergelijken van verschillende droog- en bewaarmethoden om de praktijk beter te kunnen
adviseren zodat onnodig kwaliteitsverlies kan
wordenvoorkomen.
- Het vergelijken van verschillende ventilatiecapaciteitentijdensdedroogperiode.

Uitvoeringvanhetonderzoek
Het onderzoek is opgezet invoor dit doel uitgeruste
bewaarcellenophet ROCRusthoevete Colijnsplaat.
Meerdere systemen zijn met elkaar vergeleken.
Daarnaast werden twee objecten aangelegd voor
experimenteel onderzoek. Hieropwordt inditverslag
nietverderingegaan.

De objecten van het vergelijkende onderzoek zijn
ook aangelegd op het ROC De Kandelaar te
Biddinghuizen. Hetonderzoek op De Kandelaar had
een meer regionaal karakter enwas bedoeld omde
praktijk dekwaliteitsverschillen te kunnentonen.Om
toch een referentie metdevergelijkbare objecten op
Rusthoeve te verkrijgen, zijn tijdens het inschuren
ook monsters in deze cellen gelegd. In dit onderzoeksverslag zijn tevens de resultaten opgenomen
van het onderzoek dat op het ATO (voorheen IBVL)
is uitgevoerd. Dit onderzoek sluit nauw aan bij het
onderzoek dat op de ROC's Rusthoeve en De
Kandelaar isuitgevoerd.

Deobjecten
Aangelegdeobjecteninseizoen1987/1988
Object 1-oudsysteem metveldperiode (DeKandelaar).
- afstervingspercentage loof bijrooien75%;
- velddrogingcirca 10 dagen;
- na inschuren circa drie weken continu ventileren
metonverwarmde buitenlucht;
- daarna naar de basistemperatuur koelen met
behulp van de differentiaal-thermostaat in serie
meteenminimum-thermostaat;
- luchthoeveelheid 150m3perm3uienperuur.
Object 2- het zogenaamde Engelse systeem (Rusthoeve,DeKandelaar).
- afstervingspercentage loof bijrooien50%;
- geenvelddroging;
- nainschurendrogen metopgewarmde buitenlucht
van30°C;
- na de droogperiode een konditioneerperiode van
drie weken bij een relatieve luchtvochtigheid van
80% eneentemperatuur van27°C;
- bijde Engelse methode wordttijdens de bewaring
primairgestuurdoprelatieveluchtvochtigheid;
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- daarna naar de basistemperatuur koelen met
behulp van een differentiaal-thermostaat in serie
meteenminimum-thermostaat;
- luchthoeveelheid van 225 m3 per m3 uien per uur
bij het drogen en 150 m3 per m3 uien per uur
tijdensdebewaring.
Object 3 - het Nederlandse systeem I (Rusthoeve,
DeKandelaar).
- afstervingspercentage loof bijhetrooien50%;
- geenvelddroging;
- nainschuren drogen metopgewarmde buitenlucht
van30°C;
- terugkoelen metenhalvegraadperdag;
- luchthoeveelheid 150m3perm3uienper uur.
Object4-het Nederlandse systeem II(Rusthoeve).
- afstervingspercentage loof bijhetrooien75%;
- geenvelddroging;
- nainschurendrogen metopgewarmde buitenlucht
tot25°C;
- terugkoelen meteenhalvegraadperdag meteen
koppeling tussen kanaaltemperatuur en produkttemperatuur op een halve meter hoogte. Het
temperatuursverschil wordt hier beperkt tot 2°C
om zo een sterke afkoeling van de onderste
produktlaagtevoorkomen;
- luchthoeveelheid 150m3perm3uienper uur.
Aangelegdeobjecteninseizoen1988/1989
Object 1- drogen bij 22°C en 150 m3 lucht per m3
produktper uur(Rusthoeve,DeKandelaar).
Terugkoelen naar de ingestelde minimumtemperatuur met behulp van een differentiaal-thermostaat.
Bij het bewaren wordt geen gebruik gemaakt van
mogelijkheden van menglucht. Dit wordt wel bij
anderesystemengebruikt.
Object 2- het zogenaamde Engelse systeem (Rusthoeve,DeKandelaar).
Zievooromschrijving object 2seizoen 1987/1988.
Object 3-het Nederlandse systeem I,zieobject 3in
seizoen 1987/1988(Rusthoeve,DeKandelaar).
Drogenbij 30°Cen 150m3lucht per m3produkt per
uur. Na het drogen wordt de produkttemperatuur
iederedagverlaagd met0,5°C.Hierbijwordtgebruik
gemaakt van hetdrogende effect vande buitenlucht
met een lagere vochtinhoud, die door het produkt
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wordt opgewarmd. Ook wanneer de ingestelde
minimum-bewaartemperatuur wordt bereikt, blijft de
beperking van 0,5°C per dag gehandhaafd. Als de
temperatuur dus 1°C stijgt, kan deze bij een maximaaleffect intweedagenworden teruggebracht.
Object 4 - drogen bij 30°C en 150 m3 lucht per m3
produkt peruur(Rusthoeve).
Het verschil na drogen, dus tijdens het afkoelen en
verdere bewaren, met object 3 is dat de kanaaltemperatuur dicht onder die van het produkt wordt
gehouden.
Aangelegdeobjecteninseizoen1989/1990
Object 1-(Rusthoeve, DeKandelaar).
Na het drogen zo snel mogelijk naar de bewaartemperatuur afkoelen, sturing semi-automatisch
(handmatig met behulp differentiaal-thermostaat),
bedoeldalsreferentie.
Object 2 - het zogenaamde Engelse systeem (zie
voorgaandejaren, nualleenopDeKandelaar).
Object 3 - het Nederlandse systeem (zie object 3
voorgaande jaren, nu eveneens op Rusthoeve en
DeKandelaar).
Object 4 - als in voorgaande jaren; nu met een
produkt dat een veldperiode heeft gehad van circa
vierdagen (Rusthoeve).
Object 5 - het Nederlandse systeem, met een produkt dat een veldperiode heeft gehad van circa vier
dagen (Rusthoeve,DeKandelaar).

Resultaten
Seizoen1987/1988
Tabel90geeft eenoverzicht vandedroogtijd(droogsnelheid) endedraaiurentijdensdebewaarperiode.
Demethode van drogen bij object 1brengt metzich
mee dat er op verschillende momenten meer vocht
in de hoop wordt gebracht dan afgevoerd. Doordat
de lucht continu wordt ververst, wordt wel broei
voorkomen. Deze methode is niet aante bevelen bij
een vroeg geoogst produkt, waarin meer vocht
aanwezigis.

Tabel90. Droogtijd (droogsnelheid) en het aantal draaiuren tijdens de bewaarperiode op De Kandelaar en Rusthoeve.
object1
KL
draaiuren
bewaren
aantal dagen

:
:
:
:
:

drogen
extern
intern
drogen
bewaren

object 3
RH

object 2
RH
KL

400
334

84
545
36
3,5
199

16
210

108
521
3
4,5
198

160
388
6,5
241

KL
180
385
7,5
240

object 4
RH
96
1283
4,0
193

Tabel 91. Resultaten 1987/1988 nabewaring.
object 1
KL
percentage totaal gewichtsverlies
percentage droogverlies
percentage rot
percentage watervel
percentage kaal
kleur
hardheid

RH

10,6
4,7

9,8
6,1
2,0
10,7
7,0
7,0
3

3,0

Vergelijken we object 2 met object 3, dan zien we
dat de 'droogduur' bij object 2 zowel op Rusthoeve
als op De Kandelaar een dag korter is. Dit wordt
veroorzaakt door de hogere ventilatiecapaciteit tijdens hetdrogen. Bij object 4zijn erg veel draaiuren
gebruikt. Dit komt door de koppeling tussen de
kanaaltemperatuur en de produkttemperatuur op
een halve meter hoogte. Het temperatuursverschil
werdhier beperkttot2°C.
In tabel 91 wordt een overzicht gegeven van de
resultaten nabewaring in1987/1988.
Object 1blijft in kleur duidelijk achter. Met namede
veldperiode endedroogmethode zijn hieraandebet.
Dit wordt door eerder onderzoek bevestigd. De
objecten 2 en 3 zijn bij circa 50%dode bladmassa

object 2
KL

15,4
10,4

7,0

object 3
RH
KL

11,65
6,7
3,8
8,9
2,6
7,0
3

15,1
10,4

object 4
RH
KL
9,65
4,7
2,0
4,0
3,5

7,0

geoogst. Opvallend isdat bijobject 2duidelijk meer
kale uien voorkomen. Hiervoor is geen duidelijke
verklaringtegeven.Object 4ispas geoogst bij75%
dode bladmassa. Vanwege de weersomstandigheden kon niet eerder worden gerooid. Waarschijnlijk is door de vele draaiuren een extra huid
gesprongen waardoor de kleur positief isbeïnvloed.
Blijkens de cijfers heeft dit geen invloed gehad op
het percentage kaal. Op De Kandelaar zijn geen
verderebepalingengedaan.
Seizoen1988/1989
Intabel 92wordt een beeld gegeven van dedroogtijd en het aantal draaiuren tijdens de bewaarperiode. Dat bij object 2 een snellere droging heeft

Tabel92. Droogtijd (droogsnelheid) en het aantal draaiuren tijdens de bewaarperiode op De Kandelaar en Rusthoeve.

droogtijd inuren
bewaren
extern
:
intern
droogtijd indagen

KL

objec 1
RH

KL

object 2
RH

216
410
0
9

168
449
0
7

120
476
7
5

96
724
14
4

object 3
RH
KL
120
291
5
5

168
801
16
7

object 4
RH
120
1238
12
5
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plaatsgevonden, kan worden verklaard door de
grotere luchthoeveelheid tijdens hetdrogen (225m3
per m3 uien per uur).Op DeKandelaar komt dit niet
naar voren omdat hier bij object 2 de gewenste
capaciteit niet isgehaald.
Hetgrote aantaldraaiuren bijdeobjecten 2t/m 4op
Rusthoeve zijn te wijten aan opwarming door
smoring van de ventilatoren. De draaiuren van De
Kandelaar zijn wel reëel. Het grotere aantal draaiureninobject 2wordt hiervooralveroorzaakt doorde
konditioneerperiode van drie weken en in object 1
door de lagere droogtemperatuur, zodat circa 100
uur langer moest wordengedroogd. Binnen object1
zijn De Kandelaar en Rusthoeve wel goed met
elkaar vergelijkbaar.

sant. In tabel 94 wordt een beeld gegeven van de
uit- en inwendige afwijkingen. Rot en kaal kwamen
dit jaar nauwelijks voor. Daarom zijn daarvan geen
percentagesweergegeven.
Hetvoorkomen van losse ringen (zietabel94)wordt
vaakgeweten aante vroeg spuiten met MH.Inhoeverredit terecht is,kan niet uit de resultaten worden
afgeleid. Als dit inderdaad het geval is, kan aan de
geconstateerde verschillen in inwendige spruiting
geen conclusie worden verbonden. De heterogeniteit
van de MH-bespuiting zou dan immers de oorzaak
vanhetverschil ininwendige spruitingkunnenzijn.
Seizoen1989/1990
Zoals reeds is aangegeven, is er in de objectbeschrijving voor dit seizoen één object aan toegevoegd. Op verzoek van de producenten is het
Nederlandse systeem zonder veldperiode vergeleken met het systeem met een veldperiode (3 à 4
dagen).
De verschillen in drooguren zoals die zijn aangegeven in tabel 95, zijn te verklaren door de veldperiode bij de objecten 4 en 5. Opvallend is dat de
droogtijd van object 2 dit seizoen langer is dan van
object 3 (De Kandelaar). De verschillen in bewaaruren worden ook hier verklaard door de conditioneerperiode vancircadriewekenmetondersteuning
vaneenverhitter.

Resultaten1988/1989nabewaring
Na het beëindigen van de bewaring (maart-april
1989)zijndemonsters opdeinaugustus geplaatste
kwaliteitslijn verwerkt. In tabel 93 wordt een overzichtvanderesultatengegeven.
Het totale gewichtsverlies is op Rusthoeve hoger
dan op De Kandelaar. Dit kan worden toegeschreven aan het onrijpere produkt op Rusthoeve en het
grotere aantalventilatie-uren.
In de kleurwaardering komen verschillen voor die
aan de droog-en bewaarmethodiek kunnen worden
toegeschreven. Het resultaat vanobject 3isinteresTabel93. Resultaten 1988/1989 nabewaring.

object 1
KL
RH
percentage totaal gewichtsverlies
percentage droogverlies
percentage tarra
kleur
hardheid
huidvastheid 3,0
kategorie
Tabel94.Overzicht uit-en

11,3
7,0
6,0
6,6
6,0
3,0
A

16,3
9,1
5,6
5,3
6,0
3,0
C

object 3
object 4
KL
RH
RH

17,7
9,7
6,8
7,0
6,0
3,0
A

14,6 17,8
10,6
9,1
4,3
6,7
8,0
7,5
6,0
6,0
3,0
3,0
AAA AAA

17,6
8,7
8,0
7,3
6,0

object 2
KL
RH

object 3
KL
RH

object 4
RH

13,9
10,5
4,8
7,4
6,0
3,0
A

A

inwendige afwijkingen.
object 1
KL
RH

percentage watervel
ondermaat
percentage losse ringen
percentage inwendige spruiten
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object 2
KL
RH

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

5,0
3,6
24,2
11,7

1,4
1,3
6,7
25,0

5,5
3,1
26,8
8,1

0,7
0,5
13,8
9,6

5,0
4,0
23,5
8,8

6,1
3,3
22,2
12,9

Tabel95. Droogtijd (droogsnelheid) en het aantal draaiuren tijdens de bewaarperiode op De Kandelaar en Rusthoeve.
object 1
KL
RH
droogtijd in uren
bewaren
droogtijd indagen

132
266
5,5

112
290
4,7

object 2
KL
116
512
4,8

object 3
KL
RH
100
179
4,2

84
290
3,5

object
RH
72
471
3,0

4

object5
KL
RH
36
344
1,5

72
240
3,0

Tabel96. Resultaten 1989/1990 nabewaring.
object 1
KL
RH
percentage totaal gewichtsverlies
percentage droogverlies
percentage rot
percentage watervellen
percentage kaal
kleur
categorie

object 2
KL

9,4 13,6
10,1
3,6
7,2
4,9
0,2
0,0
0,6
0,2
0,3
0,5
3,4
0,6
3,1
5,0
7,6
6,6
C
AAA
A

In tabel 96 wordt een overzicht van de resultaten
gegeven.
Op Rusthoeve is object 1door een misverstand tot
november op dezelfde wijze gestuurd als object 3.
De resultaten van beide objecten wijken dan ook
nauwelijksvanelkaar af.
Dekleurvanobject5isminderdandievanobject3.
Dit is een gevolg van de veldperiode. Bij object 4
(eveneens met veldperiode) is door de vele draaiuren, als gevolg van de temperatuursrestrictie tussen kanaal en produkt, het bewaarklimaat goed
gebleven. Hierdoor verloor het produkt bij de
verwerking gemakkelijker debuitenste huid,hetgeen
dekleur tengoede kwam.Develedraaiuren kunnen
echterooktot meerkaalleiden.

Discussie
BesprekingvandeproefresultatenopRusthoeveen
DeKandelaar
De Nederlandse methode waarbij de uien met 5060%afgestorven loofwordengeoogst,directworden
ingeschuurd, kunstmatig worden gedroogd met
opgewarmde buitenlucht van 30°C en vervolgens
met een halve graad per dag worden teruggekoeld
bij een ventilatiecapaciteit van 150 m3 per m3 uien
per uur (object 3) was in alle zes proeven opge-

object 3 object 4
KL
RH
RH
9,6
4,8
0,5
0,5
3,6
7,0
A

13,3 11,5
6,8
4,3
0,2
0,5
0,4
0,5
0,8
0,4
7,6
7,5
AAA
AAA

object5
KL
RH
8,2
2,1
0,2
0,3
5,0
6,0
A

10,6
4,1
0,1
0,1
0,3
6,7
A

nomen en diende als referentie voor alle andere
beproefde objecten. Dit object is als beste methode
uit het onderzoek naar voren gekomen. Deproduktkwaliteit kangoedworden gehandhaafd engemeten
naar hetenergieverbruik isdeze methode bovendien
goedkoper danhetzogenaamde Engelsesysteem.
De Engelse methode (object 2) is gedurende drie
seizoenen vergeleken op De Kandelaar. Na het
drogen worden de uien bij deze methode nog drie
weken geconditioneerd bij een relatieve luchtvochtigheid van 75-80% en een temperatuur van
27°C en vervolgens via de basislijn teruggekoeld
naar de gewenste minimum-temperatuur. Uit een
vergelijking van de Nederlandse methode (object 3)
met de Engelse methode (object 2) kunnen de
volgendeconclusiesgetrokkenworden:
- De Nederlandse methode isgoedkoper. Het langduriger gebruik van de verhitter bij de Engelse
methode leidt tot een produkt dat 1,2cent per kg
duurderis.
- Dekwaliteit van het produkt is bij de Nederlandse
methode beter.
- De Engelse methode heeft een grotere ventilatiecapaciteit, wat consequenties heeft voor de in-en
uitlaatopeningen vanhetluchtverdeelsysteem.
Het in het groeiseizoen 1987/1988 aangelegde
object 1, veldperiode en drie weken ventileren zonder kachel,bleef kwalitatief duidelijk achter;ditwordt
door eerder onderzoek bevestigd. Dit object is
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daaromnietverder meerbeproefd.
In het groeiseizoen 1988/1989 werd een object opgenomen waarbij gedroogd werd met 20-22°C. Op
Rusthoeve was de kwaliteit van dit object duidelijk
minder. Dat de kwaliteit op De Kandelaar weinig
minder was dan die van de andere objecten, moet
worden gezocht in hetfeit dat dit object ineenopen
cel lag,waardoor ersprakewasvan natuurlijke trek.
De cellen op Rusthoeve zijn goed geïsoleerd. Het
probleem op Rusthoeve was dan ook om object 1
droog te houden. Dit object vroeg circa 100drooguren meer dan dat van de Nederlandse methode
(object 3). Uit droogproeven blijkt dat de droogsnelheid van groot belang is in verband met het
mogelijk aanwezig zijn van koprot en watervel. Dit
object isdaarom nietverderbeproefd.
Object 4 leidt tot meer draaiuren en biedt geen
voordelen ten opzichte van object 3. Object 5 (met
veldperiode) is, ondanks het goede weer op het
moment van oogsten in 1989, kwalitatief minder.
Verderebeproevingvanditobject lijkt nietzinvol.
Uit het onderzoek blijkt dat de basis voor een succesvolle bewaring en de afzet van een kwaliteitsprodukt wordt gevormd door een goede en snelle
droging. Dekleur van de uien (mate van verwering)
is het belangrijkste kwaliteitscriterium. Dedroog-en
bewaarmethode heeft hierop grote invloed. Ook de
gezondheid van de uien wordt tijdens de bewaring
beïnvloed.

Bespreking proefresultaten op het ATO-DLO te
Wageningen
Naast het bewaaronderzoek op Rusthoeve en De
Kandelaar heeft in de periode 1985-1989 specifiek
droogonderzoek plaatsgevonden met uien in verschillende oogststadia en met verschillende luchthoeveelheden endroogtemperaturen. Ditonderzoek
werd uitgevoerd door ATO-DLO (vroeger IBVL) en
SNUiF in droogaccomodaties te Wageningen. In
tabel 97 en 98 worden de resultaten van dit onderzoekweergegeven.
Uit dit onderzoek kunnen de volgende conclusies
getrokkenworden:
- In 1985/1986 was de droogtijd bij een ventilatiecapaciteit van 100 m3 per m3 uien per uur drie
dagenlangerdanbij 150m3per uur.
- Ingaande drooglucht van 30°C bij 150 m3 per uur
vraagt ééndag minder droogtijd dandroogtijdvan
25°C.
- Een ventilatiecapaciteit van 225 m3 per uur
resulteert bij een inblaastemperatuurvan 25-30°C
in0,8tot 1,5 dagminderdroogtijd.
- Naarmate de ventilatiecapaciteit groter is, neeml
de invloedvan dedroogtemperatuuropdedroogsnelheid af. Bij 225 m3 per uur wordt geenverschil
meergevonden indroogduurtussen25°en30°C.
- De omschrijving van het oogsttijdstip in een afstervingspercentage van het loof is een arbitraire

Tabel97. Resultaten ATO/SNUiF-onderzoek teWageningen.
jaar

percentage dode
loofmassa

1985/1986

45

1986/1987

35

1986/1987

55

1987/1988

45

1987/1988

55

1988/1989

45
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ventilatiekapaciteit
150
100
150
150
150
150
150
150
150
225
225
150
150
225
150
225
225

m3
m3
m3
m3
m3
m3

temperatuur ingaande drooglucht
25
25
20
25
30
20
25
30
30
30
25
30
25
25
30
30
25

°C
°C
°C
°C
°C
°C

gemiddeld
droogverlies in%
7,1
7,2
12,1
12,5
13,2
6,4
6,5
6,4
8,0
7,8
7,2
7,6
7,2
7,2
12,6
12,5
12,3

droogtijd
indagen
4,5
7,5
9,0
7,0
6,0
5,5
4,5
3,7
6,0
4,5
4,5
5,2
6,2
4,5
6,5
5,7
5,8

Tabel 98. Resultaten ATO/Snuif-onderzoek te Wageningen na circa vijf maanden bewaring.

seizoen

1986/1987
1986/1987
1987/1988
1987/1988
1988/1989

ventilatiecapaciteit

150
150
150
150
150
150
150
225
225
150
225
150
150
225
225

m3
m3
m3
m3
m3

drooglucht

20
25
30
20
25
30
30
30
25
25
25
30
30
30
25

percentage
dode
loofmassa

percentage
gewichtsverlies

percentage
koprot,
bodem- en
zijrot

°C

35

°C

55

°C

45

°C

55

°C

45

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

1,9
1,8
1,6
10,3
5,0
5,0
1,8
1,6
2,5
2,9
1,3
0,9
0,1
0,3
0,3

maatstaf. Het schatten ervan is subjectief, terwijl
andere factoren zoals dikte van de halzen, de
klaphoogte en de meegevoerde grond-en looftarra
ook van invloed zijn op de ventilatiecapaciteit en
dehoeveelheidteverdampenwater.
- Hetpercentage gewichtsverlies is naaansluitende
bewaring bij een ventilatiecapaciteit van 150 m3
per uur bij 30°C geringer dan bij25°C. Bij25°C is
dit percentage weer geringer dan bij20°C. Degewichtsverliezen variëren van 0,7 tot 1,2% per
maand.

Samenvatting
Inde periode 1987-1990 is inde proefcellen vande
SNUiF op ROC Rusthoeve te Colijnsplaat en op
ROC De Kandelaar onderzoek gedaan naar de optimaledroog-enbewaarmethode van uien.Verschillende methoden zijn met elkaar vergeleken. Uit de
resultaten blijktdatdeNederlandse methodewaarbij
de uien bij 50% afgestorven loof worden geoogst,
direct worden ingeschuurd, kunstmatig ge-droogd
worden met opgewarmde buitenlucht van 30°C en
vervolgens met een halve graad per dag worden
leruggekoeld bij een ventilatiecapaciteit van 150m3
per m3 uien per uur als beste object naar voren
Komt. Deze methode is goedkoper dan de Engelse
methodeenookdekwaliteitvandeuien isbeter.

percentage
watervellen

0
0
0
0
0
0
0,8
0,1
0,8
0,4
0,9
1,1
9,5
4,4
7,5
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Summary
Duringtheperiod 1987-1990 trialswithonions were
carriedoutinthecoldstorage rooms ofSNUiFatthe
regional experimentalstation 'Rusthoeve' in Colijnsplaat and at the regionalstation 'De Kandelaar' in
Biddinghuizen in order to comparedifferent dryingandstoragemethods.It wasshownthat theDutch
methodof harvesting 50-60%driedleaves,nofield
dryingperiodandartificialdryingbymeansofhot air
ata temperature of30°Candthen coolingby OSC
per day with a ventilationcapacity of 150 rrß/rrß
onions/hourwas the best method. This methodis
cheaperthantheEnglishsystemand thequality of
theonionsisbetter.
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Koolgewassen
GeleidebestrijdingvanMycosphaerellabrassicicola inspruitkooi
ing.R.Meier, PAGV, ing.H.P. Versluis, ROC Westmaas, ing.H.W.G.Flootening.J. Huisman,ROC
Kotlumerwaard.

Onderzoek naardereguleringvandegroeiduur bijbloemkoolmetbehulpvangibberelline
GA4+7
C.P.deMoei, PAGV

Groei,ontwikkelingenopbrengstvanwittekoolinrelatietothettijdstipvanplanten
dr.ir.A.P. Everaarts,PAGVenC.P.deMoei, PAGV

Knolvoetbestrijding inbloemkoolenbroccolidoor middelvangrondbehandeling metPerlka
endazomet
ing.R.Meier, PAGVening.H.C.H. Pijnenburg,ROCNoord-Brabant

Geleide bestrijding van Mycosphaerella brassicicola in
spruitkool
Control ofringspot disease (Mycosphaerella brassicicola) in Brussels sprouts by applying
fungicides only atthe time ot favorable infectionconditions.
ng. R. Meier, PAGV, ing. H.P. Versluis, ROC Westmaas, ing. H.W.G. Floot en ing. J. Huisman, ROC
<ollumerwaard.

Inleiding
In de tachtiger jaren werd in de specifieke koolteeltgebieden steeds meer last ondervonden vande
bladvlekkenziekte veroorzaakt door de schimmel
Mycosphaerella brassicicola.Vooral de kwaliteit van
spruitkool heeftdaar ergonder te lijden.Immerseen
spruitje met donkere vlekken verkoopt niet en verwijderen van de aangetaste blaadjes is praktisch en
economisch niet haalbaar. Hoewel de fungiciden
benomylencarbendazimenige bestrijdendewerking
hebben tegen deze ziekte, is bij zware aantasting
hetgewasbeschermingseffect onvoldoende.Ookhet
advies om te spuiten zodra er aantasting geconstateerd wordt, was niet bevredigend, daar bij
i/ochtigweerdevlekken meestalmassaaloptreden.
Mycospaerella brassicicola heeft een levenscyclus,
die bij nadere bestudering aangrijpingspunten voor
9en gerichte bestrijding levert. Uit eerder kasDnderzoek blijkt dat de schimmel voor het uitstoten
i/an sporen twee dagen, en voor het infecteren van
het blad vier tot zes dagen een hoge relatieve
luchtvochtigheid (> 90%) nodig heeft. De temDeratuur mag dan niet hoger worden dan 26°C,
terwijl bij temperaturen lager dan 10°Cde schimmel
nauwelijks meer tot infecteren van de plant in staat
s. Na de infectie worden pas na twee weken of
anger de symptomen zichtbaar. Hetvalt dus opdat
de schimmel een vrij lange periode met een hoge
'elatieve luchtvochtigheid nodig heeft om kool te
<unnen infecteren. Dit opent perspektieven voor
netingen in het veld om te bepalen wanneer de
weersomstandigheden gunstig zijn voor Mycosphaerellaomspruitkooltekunnen infecteren.Erkan
dan een infectiecriterium opgesteld worden, aan de
landwaarvan hetjuiste tijdstip van bestrijding wordt
jepaald. Verder geeft delange incubatietijd (periode
/an infectie tot zichtbaar worden van de vlekkken)
/oldoende ruimte voor het inzetten van eenfungici-

de. Dit middel moetdanwel instaatzijn reeds inhet
bladbinnengedrongen schimmeltedoden.

Proefopzetenuitvoering
Naar aanleiding van bovengenoemde overwegingen
zijn in 1985veldproeven gestart opdiverse plaatsen
in Nederland waar veel spruitkool wordt geteelt en
vaak aantasting door Mycosphaerella optreedt.
Spruitkool is als toetsgewas gekozen, omdat deze
koolsoort de meeste economische schade ondervindt van deze ziekte. Er mag immers geen vlekje
opdespruitzitten.
Na bestudering van reeds aanwezige informatie is
als infectiecriterium gesteld: een vochtige periode
van drie dagen achteréén, 18 uren per etmaal en
eenrelatieve luchtvochtigheid van90%of hoger.
In de proeven is onderzocht of bovengenoemd
infectiecriterium voldoet. Hiertoe werd eind juni in
het spruitkoolgewas van de diverse proeven een
thermohygrograaf (Lambrecht) geplaatst en werd
twee keer per week gecontroleerd of de beoogde
vochtige periode bereikt was.Tevenswerdeenaantal fungiciden getest op hun effectiviteit als ze ingezet werden op bovengenoemde spuitcriteria. Omdat
Mycosphaerella alleen nagenoeg volgroeide plantedelen kan aantasten, zijn de fungiciden pas ingezet
nade maandjuli. Daarvóór zijn het gewas enzeker
despruiten,nogtejongenisbestrijding nietnodig.

Waarnemingenen resultaten
Uit metingen van de afgelopen jaren bij Kloosterburen, Den Briel en Lelystad blijkt dat de eerste
vochtige periode, die in spruitkool een aantasting
kan veroorzaken, meestal in de laatste week van
augustus valt. Ook isgebleken dat niet alle vochtige
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perioden automatisch een aantasting totgevolg hebben. Tot nu toe ishet nog niet voorgekomen dater
een flinke aantasting optrad, terwijl er metde gebruikte thermohygrograven geen "vochtige periode"
geregistreerd was. In 1989 zijn opde proeflokaties
"geen vochtige" periodes gemeten en is er inde
proeven ook geen Mycosphaerella-aantasting opgetreden.
DenBrielenomgeving
Hoewel er in diverse jaren voor deschimmel gunstige infektie periodes gemeten zijn, trad er geen
noemenswaardige Mycosphaerella-aantasting op in
de proeven. Wel bleek dat een aantal getoetste
fungiciden, waaronder Dorado, ook een bestrijdend
effect hadden opAltemaria brassicae/brassicicola.

Kloosterburen
Hoewel erin 1987 vanaf eind augustus vijf vochtige
periodes geweest zijn, werd pas begin november
aantasting zichtbaar, dieverder nietdoorzette omdat
in november al snel nachtvorst optrad en de schimmel inrust ging.Wel bleek, dat alsde eerstebespuiting pas twee weken na een vochtige periode werd
uitgevoerd, deaantasting niet meer tegengehouden
konworden.
In 1988 werd half september een zware aantasting
zichtbaar, die doorzette en de spruiten ook aantastte. Vanaf eind oktober bleef de relatieve luchtvochtigheid meestal boven de 90%,maar daalde de
temperatuur onder de 10°C, zodat de ziekte-uitbreiding stopte.
De gemeten vochtperiodes waren van 20 tot28

Tabel99. Bladaantasting door Mycosphaerella brassicicola in spruitkoolproeven te Kloosterburen (1810-1988), Kollumerwaard (20-10-1990), Lelystad (15-10-1990) en percentage aangetaste
spruiten te Kloosterburen (21-11-1988).
bladaantasting5)
werkzame stof

a.i.

Kloosterburen
1988

fungicide1)
benomyl2)
benomyl
pyrifenox (25wp)
pyrifenox (vlb.20%)
pyrifenox (vlb.20%)
tebuconazol (25w.g.)
tebuconazol +anilazin
(25 w.g. +480se)
tebuconazol/tolylfluanide
(50w.g.)
tolylfluanide
chloorthalonil (500vlb)
flusilazol (20w.g.)
Schaa 10731
BAS480.13F
onbehandeld
1)
2)
3)

4)
5)
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0,5
0,5
0,25
0,2
0,2
0,375
0,25+1,92

kg/ha
kg/ha3)
kg/ha
l/ha
l/ha3)
kg/ha
l/ha

10 %
5-10 %

Kollumerwaard
1990

percentage
aangetaste
spruiten
LelyKloosterburen
stad
1990
1988

5 %

e

0

0

18
39

0
0

6
43
1-5 %

e

5 %

47

1

kg/ha

5 %

41

1,25
1,5
0,14
1,5
1

kg/ha
l/ha
kg/ha
l/ha4)
l/ha4)

10 %
e
1-5 %
1-5 %

69
55

10 %

0
42
<1 %
5-10 %

0
5

c

/o

Aanallespuitpoeders enspuitgranulateniseen uitvloeiertoegevoegd.
Opbenomyl enpyrifenox na isgeen van degetoetste fungiciden toegelaten inspruitkool.
DezetweeObjektenwerdenslechts 1xgespoten,nadatdeeerstevoordeschimmelgunstigeinfektieperiode gemeten is.
Dosering geformuleerd produkt.
0 -geen aangetast blad.
e -per veldje een enkel blad metvlekken.
x% -alle planten hebben bladeren met x%vlekken.
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augustus,van 20tot 23september envan 25tot28
september. Op 29 augustus zijn alle objecten gespoten. Op30september vond,behalve opéénvan
de benomyl- en pyrifenox objecten, de tweede bespuiting plaats. Dit om te onderzoeken of een éénmalige toepassing van bepaalde fungiciden reeds
voldoende bescherming biedt tegen Mycosphaerella
bladvlekkenziekte in spruitkool. De resultaten zijn
vermeldintabel99.
Kollumerwaard
In 1990 trad een flinke Mycosphaerella-aantasting
(zie tabel 99) op het blad op. Tegelijkertijd werd de
spruitkool belaagd door de schimmel Pyrenopeziza
brassicae, die uiteindelijk de spruiten zodanig 'bevlekte', dat er geen plaats meer voor Mycosphaerellavlekkenwas.
De gemeten vochtperioden waren van 30 augustus
tot 4 september en van 25 tot 27 september. Op 5
september en 1oktober zijn alle objectengespoten.
Bijde beoordeling van de spruiten bleek een aantal
fungiciden, waaronder Dorado, effect te hebben op
Pyrenopezizabrassicae.
Lelystad
In 1990 trad begin oktober een lichte Mycosphaerella-bladaantasting op (zie tabel 99). De gemeten vochtperioden waren van 18tot 20 augustus
envan 22tot 28 september. Op 27 augustus en28
september zijnalleobjectengespoten.

Besprekingenconclusie
Het opgestelde infectiecriterium heeft goed voldaan
inde proeven. Niet alle gemeten 'vochtige periodes'
hadden een aantasting tot gevolg. Dit is vanzelfsprekend mede afhankelijk van de hoeveelheid infectiemateriaal dieaanwezig isenvan 'vochtigeperiodes' vóórdemaandaugustus (activeringschimmel).
Bovenstaande resultaten geven aan dat met het
fungicide Dorado, gespoten na registratie van
mfectiecriteria, een uitstekende bescherming tegen
Mycosphaerella verkregen wordt. Dorado is een
lokaal-systemisch middel (daar waar het middel
terecht komt dringt het de plant binnen), zodat het
noodzakelijk is een goede spuittechniek te gebrui<enom zoveel mogelijk blad- en spruitoppervlak te

raken. Een eenmalige bespuiting die eind augustus
wordttoegepast, kan hetgewas niet vrij houdenvan
aantasting. Wanneer de eerste bespuiting pas eind
september plaats hoeft te vinden, is één bespuiting
met Dorado mogelijk wel afdoende. Verder is gebleken dat Dorado zowel op Alternaria spp. als op
Pyrenopezizabrassicae eenbestrijdendeffect heeft.
Benlate kan met deze methode van toepassing het
blad niet schoon houden, maar geeft wel een
duidelijke vermindering van de aantasting op de
spruiten. Eén fungicide-bespuiting eind augustus
heeft wel enig bestrijdingseffect, maar kan het gewasniettotdeoogsttoebeschermen.
Deandere getoetste fungiciden zijn niet instaatom,
toegepast volgens de hier beproefde 'geleide bestrijdingsmethode', de spruitkool te beschermen
tegen bladvlekkenziekte.

Samenvatting
In de jaren 1985 t/m 1990 zijn in de spruitkoolgebieden in Nederland diverse veldproeven aangelegd om te onderzoeken of de bladvlekkenziekte,
veroorzaakt doordeschimmel Mycosphaerellabrassicicola, kanwordenonderdrukt met behulpvaneen
'geïntegreerde bestrijdingsmethode'. Deze methode
houdt in dat er pas gespoten wordt als de weersomstandigheden zodanig zijn, dat de schimmel het
gewas kan infecteren. Als infectiecriterium isgesteld:
een vochtige periode van drie dagen achtereen, 18
uren per etmaal en een relatieve luchtvochtigheid
van 90% of hoger. De relatieve luchtvochtigheid is
gemeten met thermohygrograven (Lambrecht), die
in het spruitkoolgewas geplaatst waren. Het gekozeninfectiecriterium heeftgoedvoldaan.
Het is gebleken dat alleen het fungicide pyrifenox
metdezegeleide bestrijdingsmethode eenafdoende
bescherming biedt tegen de bladvlekkenziekte.
Tevens bleek dat pyrifenox een bestrijdingseffekt
heeftopAlternariaspp.enPyrenopezizabrassicae.
Dorado (pyrifenax) is inmiddels wel toegelaten voor
geleidebestrijdingtegen Mycophaerella.
Summary
Leaf spots causedby Mycosphaerella brassicicola
can be successfullycontrolledin Brussels sprouts,
byapplyingpyrifenoxatthetimewhenweatherconditionsarefavourable forinfection.
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The infection criterion was setataminimum ofthree
days in a row, at least 18hours a day, arelative
humidityof90% orhigher.
These conditions were measured by means of a
Lambert thermohygrometer placed in the crop. In
mostyears thefirstinfection criterionwas observed
at theendofAugust;thesecondoneat theendof
September. IntheNetherlands therelative humidity

at the end of October remains 90% or higher.
However the temperature drops below 10°C, slowing
downtheactivityof the fungus andmakinga severe
infection ofthebuttonshardlylikely.Treatments are
nolongerworthwhile.
Pyrifenox also protects Brussels sproutsagainst
Alternaria spp. andPyrenopezizabrassicae.

Onderzoek naar deregulering van degroeiduur bij bloemkoolmetbehulpvangibberellineGA4+7
Research onregulation ofthe cauliflower growing period using gibberellin (GA4+7)
C.P.deMoei,PAGV

Inleiding
De oogstplanning bij bloemkool wordt in hoofdzaak
verstoord door een onvoorspelbare variatie in de
lengte van de periode van planten tot de oogst
(Booy). Bij de groei van bloemkool kunnenverschillende ontwikkelingsstadia worden onderscheiden
(Wurr et al.). Dit zijn de jeugdfase en inductiefase
(vegetatief) en de realisatiefase (generatief). De
belangrijkste fase-overgang is die van de vegetatieve
naar de generatieve fase. Deze overgang is afhankelijk van de leeftijdvandeplant endetemperatuur (Wiebe ; Booy). Na het beëindigen van de
jeugdfase kunnen hogere temperaturen (>20°C) de
koolaanleg vertragen of verhinderen. Om de eerder
genoemde onvoorspelbare variaties teverminderen,
moetdekoolaanlegwordenbeïnvloed,aangeziende
duur van de koolgroei aan veel minder variatie
onderhevig blijkt te zijn dan de koolaanleg (Booy).
Nu is plantontwikkeling in het veld, in het bijzonder
de aanleg van een bloemgestel, moeilijk te beïnvloeden. Eénvandemogelijkheden isdetoepassing
vangroeiregulatoren. Sommige groeiregulatoren zijn
in staat bloei te initiëren (Zeevaart). Uit eerder
gedaanonderzoek (Booy) isgebleken dat hetmiddel
GA 4+7 (gibberelline) mogelijkheden biedt om de
groeiduur van bloemkool te beïnvloeden door een
kunstmatige koolaanleg te induceren. Door Booy
werd gevonden dat een bespuiting met GA 4+7 in
een concentratie van 80 mg per liter toegediend op
het moment waarop het 19de blad was afgesplitst
(dit isbijcirca 10bladeren >1cm,inclusiefafgevallen
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bladeren)koolaanlegbevorderde.
Om de mogelijkheden voor een praktijktoepassing
van GA 4+7 te onderzoeken, werden in 1988, 1989
en1990proevenuitgevoerd.
HetmiddelGA4+7isniettoegelaten isbloemkool.

Proefopzet en uitvoering
De proeven werden in 1988, 1989 en 1990 uitgevoerd op tuinbouwbedrijven met een continuteelt
van bloemkool in het bloemkoolgebied 'De Streek'
(Noord-Holland). Het gebruikte plantmateriaal in de
proeven was een losse plant. Het planten gebeurde
machinaal bij een plantafstand van 75 x 50 cm. De
rassen waarbij de proeven zijn uitgevoerd, waren
Delira (Rijk-Zwaan) en Plana (Royal Sluis). De verschillende plantdata ende bespuitingstijdstippen zijn
weergegeven intabel 100.
De bespuitingen werden uitgevoerd bij het aantal
dagenwaarop het 19debladwasafgesplitst (dit isbij
± 10bladeren >1 cm, inclusief afgevallen bladeren).
Een tweede bespuiting werd vier dagen later
uitgevoerd. De proef in 1990 werd uitgebreid door
een bespuiting uit te voeren bij het aantal dagen
waarop het 25ste blad was afgesplitst (dit is bij ±15
bladeren >1cm,inclusief gevallen bladeren) endoor
een derde bespuiting op zeven dagen na de eerste
bespuiting.Het gebruikte middel was de gibberelline
GA 4+7 in de toegepaste GA 4+7-concentratie was
in alle proeven 80 mg per liter. Het middel GA 4+7

Tabel100.Bespuitingstijdstippen vandediverse plantingen uitgedrukt indagen naplanten.
plantdatum

ras

T1
DNP

bespuitingstijdstip
T2
DNP

1988
21 mei
30 mei
3 juni
16 juni

Delira
Plana
Delira
Delira

30
21
25
24

34
25
29
28

1989
5 mei
12 mei
19 mei
31 mei
7 juni
14 juni
19 juni

Delira
Delira
Delira
Plana
Plana
Plana
Plana

21
22
23
17
17
20
19

25
26
27
21
21
24
23

1990
2 mei
14 mei
2 mei
14 mei
2 mei
14 mei
2 mei
14 mei

Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana

21
20
21
20
29
30
29
30

25
24
25
24
33
34
33
34

werd opgelost in water, terwijl ook een uitvloeier
(Cytowet 0,25 mg per liter) werd toegevoegd. Elke
plant werd afzonderlijk behandeld door gebruik van
een propaanspuit met een constante overdruk van
0,1 MPa. Dedosis per plant bedroeg gemiddeld 20
mlvandezeoplossing.Vanuitdeextraveldjesdiein
de proeven waren opgenomen, werden plantmonsters genomen om het juiste spuittijdstip te
kunnen bepalen.Bijhetoogstenwerddedooroogstmethode toegepast waarbij een kwaliteitsbeoordeling en opbrengstbepaling plaats vond. Aan de
hand van de oogstresultaten werden de groeiduur
endelengtevandeoogstperiodevastgesteld.
HetmiddelGA4+7isniettoegelaten inbloemkool.

Resultaten
Debespuitingstijdstippen (dagen naplanten waarop
het 19de blad respectievelijk het 25ste blad -alleen
in 1990- was afgesplitst) zijn weergegeven in tabel
100. Het aantal dagen waarop de bespuitingen zijn

T3
DNP

28
27
36
37

uitgevoerd, lag voor het ras Delira gemiddeld hoger
dan voor het ras Plana. Dit duidt erop dat het
hybrideras Plana zich in het begin sneller ontwikkelt
dan het zaadvaste ras Delira en daardoor een
geringer aantal dagen na planten gespoten moest
worden. De gemiddelde maximum-temperatuur gedurende de periode waarin de bespuitingen plaatsvonden,wordt weergegeven intabel 101. Degemiddelde temperatuur in de proef was in 1988 het
hoogst bij de planting van 3 juni en in 1989 bij de
plantingvan 14juni.
Bijde proef in 1990 was de temperatuur voor beide
plantingen gematigd in de periode dat er werd
gespoten. De resultaten van het effect van GA 4+7
opdegroeiduur (aantaldagenvanaf plantentot50%
isafgeoogst) ende lengte vande oogstperiode (1090% afgeoogst) worden weergegeven in tabel 102.
Het effect van een GA 4+7-bespuiting op degroeiduur was in de proeven bij alle plantingen gering;
gemiddeld over de jaren 1988, 1989 en 1990
respectievelijk één dag, drie dagen en één dag. Bij
de proeven in 1989 werd met het ras Delira het
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Tabel 101. Degemiddelde maximumteperatuur inde periode tussen de bespuitingen.
plantdatum

ras

temperatuur °C

1988
Delira
Plana
Delira
Delira

16,5
16,5
22,9
20,7

5 mei
12 mei
19 mei
31 mei
7 juni
14 juni
19 juni

Delira
Delira
Delira
Plana
Plana
Plana
Plana

20,2
14,5
24,4
23,7
22,0
26,1
22,5

1990
2 mei
14 mei
2 mei
14 mei
2 mei
14 mei
2 mei
14 mei

Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana

19,8
22,8
21,2
16,4
22,8
21,9
20,8
18,3

21 mei
30 mei
3 juni
16 juni

1989

hoogste effect bereikt (vier dagen). De groeiduur
van beide rassen vertoonde weinig verschil; wel
werd er een aanzienlijk verschil in lengte van de
oogstperiodewaargenomen.
De resultaten van een GA 4+7-bespuiting op kwaliteit enopbrengstvanbloemkoolzijnvermeldintabel
103.
In de proeven werd een hoog percentage eerste
kwaliteit bloemkool geoogst. We kunnen dan ook
stellen dat de kwaliteit door een bespuiting met GA
4+7 niet nadelig wordt beïnvloed. Alleen bij de
planting van 19 mei in 1989 bleef het percentage
kwaliteit I achter als gevolg van enige doorwas en
losse kolen.Het middel GA4+7 is niettoegelaten in
bloemkool.

Aangezien degemiddelde maximum-temperatuurop
het moment van spuiten niet extreem hoog was,
bleek vertraging of uitstel van koolaanleg bij onbehandeld minder of niet aanwezig te zijn. Naarmate
koolaanleg bijonbehandeld door hogetemperaturen
(>20°C) vertraagd of zelfs uitgesteld wordt, zal het
effect van een bespuiting met GA 4+7 op de groeiduur groter kunnen zijn. Een bespuiting uitgevoerd
op een ander ontwikkelingstijdstip van de plant
(25ste blad) en over een langere tijdsduur (4 en 7
dagen) gaf geen verbetering van het effect op de
groeiduur. De kwaliteit van de bloemkool en de
opbrengst werd niet ongunstig beïnvloed door de
toepassing van GA4+7. Hoewel dit niet in deresultaten is weergegeven, werd een stengelverlengend
effect waargenomen. Het middel GA 4+7 is niet
toegelaten inbloemkool.

Discussieenconclusie
Uit hetonderzoek (1988-1990) isgebleken datbeïnvloeding vandegroeiduur door eenbespuiting uitte
voeren met GA 4+7 niet het gewenste resultaat
heeft opgeleverd, zodat een toepassing voor de
praktijk vooreerst niet tot de mogelijkheid behoort.
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Samenvatting
Indejaren 1988totenmet1990iseenaantalproeven
uitgevoerd waarbij het effect is nagegaan van GA
4+7opdegroeiduur vanbloemkool.Naast heteffect

Fabel102. Effect van gibberelline (GA 4+7) bespuiting opgroeiduur en lengte oogstperiode indagen.

Dlantdatum

ras

groeiduur
(dagen tot 50%geoogst)
GA 4+7
onbehandeld

lengte oogstperiode
(dagen 10-90%geoogst)
GA 4+7
onbehandeld

1988
21 mei
30 mei
3 juni
16 juni

Delira
Plana
Delira
Delira

68
68
75
73

68
70
77
71

17
8
15
17

19
9
15
21

1989
5 mei
12 mei
19 mei
31 mei
7 juni
14 juni
19 juni

Delira
Delira
Delira
Plana
Plana
Plana
Plana

68
69
71
75
69
69
72

73
73
75
75
71
71
74

14
26
21
8
7
10
11

17
26
21
7
9
11
12

1990
2 mei
14 mei
2 mei
14 mei
2 mei
14 mei

Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana

74
72
74
72
77
75

78
74
78
74
78
74

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

2 mei
14 mei

Plana
Plana

78
75

78
74

5
5

5
5

GA4+7 is niettoegelaten inbloemkool.

opde lengtevan degroeiduur is heteffect opkwaliteit en opbrengst van bloemkool vastgesteld. Het
onderzoek is uitgevoerd met de rassen Delira en
Plana.
De eerste bespuiting met GA 4+7 in een concentratie van 80 mgper liter werdvoor zover mogetoegediend ophetmomentwaarop het 19deblad
was afgesplitst (dit is bij± 10bladeren >1cm,inclusief afgevallen bladeren). Detweede bespuiting met
eenzelfde doseringwerdvierdagenlateruitgevoerd.
In 1990 werd het onderzoek uitgebreid door een
bespuiting uit te voeren op het tijdstip dat het 25ste
blad was afgesplitst. Een tweede en derde bespuitingwerd respectievelijk vier dagen enzeven dagen
na de eerst bespuiting uitgevoerd. Uit de resultaten
isgebleken dat heteffect vanGA4+7toepassingop
de groeiduur van bloemkool zeer gering of niet aanwezigwas.
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Tabel 103. Effect van gibberelline (GA 4+7) bespuiting opde kwaliteit en opbrengst vanbloemkool.
oogstpercentage
plantdatum

ras

GA4+7

onbehandeld
kwaliteit

I

II

totaal

I

II

totaal

1988
21 mei
30 mei
3 juni
16 juni

Delira
Plana
Delira
Delira

85,3
86,6
88,9
85,5

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

92,3
86,6
92,2
93,2

86,7
93,3
90,0
86,7

4,4
1,1
5,5
7,8

91,1
94,4
95,5
94,5

1989
5 mei
12 mei
19 mei
31 mei
7 juni
14 juni
19 juni

Delira
Delira
Delira
Plana
Plana
Plana
Plana

93,7
88,6
74,7
93,7
85,4
95,5
90,7

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

96,8
94,9
81,0
97,9
89,6
95,5
90,7

92,8
86,4
69,8
94,8
77,1
84,4
91,8

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

97,0
88,5
74,0
99,0
81,3
86,5
91,8

1990
2 mei
14 mei
2 mei
14 mei
2 mei
14 mei
2 mei
14 mei

Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana
Plana

88,6
87,6
85,7
88,6
90,5
88,6
85,7
87,6

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

89,6
90,5
86,6
90,5
91,5
88,6
87,6
90,5

84,8
88,5
84,8
88,5
84,8
88,5
84,8
88,5

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

85,8
89,5
85,8
89,5
85,8
89,5
85,8
89,5

GA 4+7 is niet toegelaten inbloemkool.
Zeevaart, J.A.D.Phytohormones andflowerformation. Phytohormones and Related Compounds. A. ComprehensiveTreatise.
Vol. II,Elsevier, Amsterdam(1978),p.291-327.
Summary
The harvestplanning ofcauliflowercanbe disturbed
because prolongedhigh temperatures after the end
of juvenility can delay curd initiation. Experiments
weretherefore carriedoutforaperiodof4yearsto
investigate theeffectofgibberellin oncurdinitiation.
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Theaim wasto artificiallyinduceaid curd initiation
duringhigh temperatures, topreventinterruption o\
theharvestingschedule. Gibberellin (GA 4+7, 80mg
L'1) wasappliedafterjuvenilityatapproximately the
19th leafstageandfourdayslater, or the25th leai
stage and four and seven days later. The results
showed no substantialeffect on the length ofthe
growing period or on the length of theharvesi
period.Itisconcludedthatapplication ofgibberellin
hasnopracticalvalue.

3roei,ontwikkelingen opbrengstvanwittekoolinrelatietot
iettijdstipvanplanten
Growth,development and yield ofwhite cabbage inrelation totime of planting
Ir.ir.A.P.Everaarts,PAGVenC.P.deMoei,PAGV

Inleiding
Witte kool (Brassica oleracea var. capitata) is een
belangrijk groentegewas in Nederland. De teelt van
/vittekoolisvoor hetovergrote deelin Noord-holland
geconcentreerd,voornamelijkinhetgebied'Langedijk'.
Maar het effect van het tijdstip van planten op de
groei, de ontwikkeling en de opbrengst van het gewasisinhetverledenweinigonderzoekgedaan,
nonderzoek ophet PAGVwerdgedurendevier seizoenen (1986-1989) het effect van het planttijdstip
)p de groei, de ontwikkeling en de opbrengst van
witte kool bestudeerd. De proeven werden uitgeroerd met een vroeg ras voor directe afzet op de
/ersemarkteneenlaatrasvoorafzet nabewaring.
Een uitgebreid verslag van dit onderzoek is verschenenals PAGV-verslagnr. 133.Hieronder wordt
volstaan met een samenvatting en een summary,
/oor verdere informatie wordt naar het verslag vervezen.

Samenvatting
Gedurendevier seizoenenwerdmettweewittekoolassen heteffectvan hetplanttijdstipopdegroei,de
)ntwikkeling endeopbrengst bestudeerd.Derassen
varen Castello, een vrij vroeg ras voor directe afzet
)pdeverse marktenBartolo,eenlaatrasvoorafzet
ia bewaring. Er is geplant in mei,juni enjuli, terwijl
ieoogst meestaleindoktober plaatsvond.
)e resultaten vande proevengaven aandat bijeen
:elfde plantdichtheid het ras Bartolo een hogere
>odembedekkingsgraad bereikt dan het ras Casello. Het ras Bartolo vormde totaal per plant(exclusief kool) meer bladeren dan Castello. Het totaal
lantal bladeren per plant (exclusief kool) daalde
'oor beide rassenwanneer later in hetseizoenwerd
jeplant. Het aantal aan de plant aanwezige
iladeren (exclusief kool) was bij Bartolo uiteindelijk

hoger dan bij Castello. Bartolo bereikte een aanzienlijk hogereleafareaindexdanCastello.
Per planttijdstip lag het totale uiteindelijke drooggewicht van Bartolo steeds boven dat van Castello,
maar het drooggewicht van de kool was bij Castello
steeds hoger dan bij Bartolo. Een hogere plantdichtheid voor het ras Castello, waarmee volledige
of bijna volledige bodembedekking zou zijn bereikt,
had bij dit ras waarschijnlijk in een hoger totaal
drooggewichtgeresulteerd.
Castello ging eerder tot koolvorming over dan
Bartolo, en had per planttijdstip op hetzelfde aantal
dagen na planten steeds een hoger gewichtspercentage kool. Het tijdstip van begin koolvorming
was niet methetaantaldagen naplantenof meteen
temperatuursom te definiëren en werd niet door de
daglengtebeïnvloed.
Het ras Castello gaf eind oktober een hogere opbrengst dan het ras Bartolo. De opbrengst daalde
voor beide rassenwanneer later inhetseizoenwerd
geplant. Later planten resulteerde in een korter,
ongunstiger groeiseizoen en de kool werd in een
jonger stadium geoogst. Hierdoor daalde de oogstindex en het gewicht per kool. Het totale aantalgeoogste kolen werd niet door het planttijdstip beïnvloed.
Hettijdstipvanplanten hadgeeneffectophetaantal
bladeren per kool. De relatieve pitlengte namechter
toe bij later planten. Dit effect was het sterkst bijhet
ras Castello. De kwaliteit van de kolen van het ras
Bartolo methet planttijdstip injuli,wasonacceptabel
als gevolg van een slechte vulling en een omgekeerdeivormige vormvandekool.
Bij de oogst rond eind oktober was het gewicht per
kool van het ras Castello voor directe afzet op de
verse markt te hoog.Wanneer werd geoogst bijeen
gewenst gemiddeld koolgewicht van rond één
kilogram was een planttijdstip tot half juli, ook bij
hogereplantdichtheden,mogelijk.
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Summary
Experiments were carried out throughout four
seasonstostudythegrowth,developmentandyield
of two whitecabbage cultivars inrelation tothe time
of planting. The cultivars were Castello, a rather
earlymaturing cultivarfordirectmarketing and Bartolo, a late maturing cultivar for marketingafter
storage.Plantingwasdonein May,June and July,
andharvesting usuallytookplacetowards theendof
October.
At theplantingdensityused cv. Bartoloreacheda
higher ground-covercompared with cv. Castello.
Bartolodevelopedmoreleavesper plant (excl. the
head)thanCastello. The numberofleavesperplant
present (excl. the head) was also higher for cv.
Bartolothanfor cv. Castello.Forboth cultivars the
total numberof leaves developed(excl.thehead)
decreased with later planting. Bartolo attained a
much higher leaf area index compared with cv.
Castello.
Foreachplantingdate,the total finaldry weight of
cv. Bartoloexceededthatcv. Castello, but Castello
hada higherheaddry weight.The planting density
for cv. Castello was too low, as the crop did not
reachfullornearlyfullground-cover. A higherplanting density would probably have resultated in a

highertotaldryweightforthiscultivar.
The onsetofrapidheadgrowthwasearlierwith cv.
Castello andin thecaseof thiscultivarsa greathei
proportionof thetotal weightlongin thehead than
wasthecasewithcv.Bartolo.The momentofonse\
ofrapidheadgrowth couldnotbedefinedin numbei
ofdaysafterplantingorasaheatsumandappears
notto beinfluencedbyday-length.
At theendofOctober, cv.Castelloproduceda higheryieldthan cv. Bartolo. Forboth cultivars adelaym
planting results in a loweryield at the end ofthe
season.A delayinplantingleadstoa shorter, less
favourable growing season and the head is
harvested at a younger stage. Consequently the
harvest index and the weightper head decrease.
The numberofheads harvested wasnotaffectedb>
theplantingdate.Theplantingdatedidnot influence
thenumberofleavesperhead, buttherelative core
lengthincreased withadelayinplanting.This effea
wasstrongestwith cv. Castello. Thequalityofthe
head of cv. Bartolo with planting in July was
unacceptable becauseof a lessdensefillingand e
moreorlessobovateshapeof thehead.
Whenharvestedat the end of October, the weigh
per headof Castellowastoohigh for an attractive
product. Whenharvestingis done at the preferred
weightperheadofaroundonekilogram, plantinguf,
tomidJuly, alsohigherdensity, appearssuitable.

Knolvoetbestrijding inbloemkoolenbroccolidoor middelvan
grondbehandeling met Perlkaendazomet
Control of clubroot (Plasmodiophora brassicae) in cauliflower and broccoli by means of a
soil treatment withPerlka and dazomet
ing. R.Meier,PAGVen ing.H.C.H.Pijnenburg,ROCNoord-Brabant

Inleiding
Van oudsher is knolvoet, vooral op de lichtere
gronden meteenlagepH,eenberuchte ziekte inhet
koolgewas. De bodemgebonden schimmel Plasmodiophora brassicae dringt de wortels van de koolplanten binnen, waarop de plant reageert met een
ongekontroleerde celvergroting en celdeling. De
karakteristieke "knollen"worden zichtbaar. De plant
kan via deze aangetaste wortels geen voedingsstoffen enwater meer opnemen. Ernstig aangetaste
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planten blijven achter in groei en gaan bij drooç
zonnig weer slap hangen (watergebrek). Een af
doende bestrijding van deze ziekte in de volle
gronds-koolteelt istot nutoenietmogelijk.
In Duitsland heeft men door grondbehandeling me
kalkstikstof en dazomet redelijke bestrijdingsresul
taten verkregen. Om het effekt van deze bodem
behandelingen te onderzoeken, is op een zwaa
door knolvoet besmet perceel een veldproef aan
gelegd,metalstoetsgewas bloemkoolenbroccoli.

geoogstworden (zietabel 104).
In 1989 was het weer tijdens de groeiperiode extreem warm. De broccoli groeide voorspoedig en
pas twee weken voor de oogst gingen er in het
onbehandelde objekt planten slap hangen. Dit had
zijn weerslag in de vorming van kleinere bloemschermen. Van alle planten kon broccoli geoogst
worden(zietabel104).
Vandebehandelingen met Perlkaishetgemiddelde
koolgewicht ietslager.
In beide jaren bleken de wortelstelsels bij de oogst
welaangetasttezijn(zietabel105).
Na de oogst zijn alle stronken opgetrokken en zijn
de wortelstelsels visueel beoordeeld op aantasting
door knolvoet (zietabel 105).

Proefopzeten uitvoering
In 1988en 1989zijn proeven (blokkenproef metvier
parallellen) aangelegd op ROC Breda, op een perceeltje waar sinds jaar en dag een zware knolvoetbesmetting in stand gehouden wordt, speciaal voor
proefdoeleinden. Half juni (bodemtemperatuur circa
15°C)zijn 800kg Perlkaper ha(kalkstikstof) en200
kg Basamid per ha over de grond gestrooid, ingefreesd (10-15 cm) en licht nageregend. Basamid is
het meest effektief bij bodemtemperaturenvan 15°C
of hoger. Om verbranding van het gewas te voorkomen istwee weken later de bloemkool (1988) en
de broccoli (1989) geplant. Omdat Perlka 18% N
bevat zijn de Objekten waar dit middel niet wordt
toegepast, bemest met kalkammonsalpeter, zodat
de stikstofgift hier eenzelfde niveau bereikte als op
dePerlka-objekten.
In 1989 is een aantal Objekten meteen na de
behandeling ook eenweek langafgedekt metplastic
folie. Dekool isopdiversetijdstippen geoogst,zoals
gebruikelijk isbijbloemkoolenbroccoli.

Besprekingconclusie
Uit de resultaten blijkt dat alle grondbehandelingen
op een zwaar door knolvoet besmet perceel een
bestrijdend effekt hebben. Als bij voor de schimmel
gunstige omstandigheden (1988) al snel aantasting
optreedt, kan alleen bij de gekombineerde toepassing van Perlka + Basamid nog enige kwaliteitsbloemkool geoogst worden. Wordt de aantasting pastwee weken voor de oogst zichtbaar (1989)
inhetgewas,danwordt metalle behandelingen een
veel betere kwaliteit broccoli geoogst. De Objekten
met Perlka geven een iets lager koolgewicht; dit is
wellicht te wijten is aan een minieme groeiremming
veroorzaakt doorde kalkstikstof.
Bekijkt men de wortelstelsels van de geoogste
planten,dan blijkt dat geenvandebehandelingen in
staatisdewortelsknolvoet-vrijtehouden.Welwordt

Waarnemingenen resultaten
In 1988 trad alvroeg een zware aantasting op,hetgeen al twee weken na het planten tot uiting kwam
inhetonbehandelde objekt,waardeplantenbijzonnig weer slap gingen hangen. De behandelde
Objekten blevengroeientot inde loopvanaugustus,
toen ook indeObjekten met alleen Basamidof Perlka de planten groeiremming en vochtgebrek gingen
vertonen. Er konden alleen van de behandeling
Perlka+Basamidnogbloemkolen vanklasse IenII

Tabel 104. Percentage geoogste bloemkolen en broccoli in klasse I, II en III, percentage door knolvoet
weggevallen bloemkoolplanten engemiddeld stuksgewicht broccoli ingrammen.

objekt
onbehandeld
Basamid (dazomet)
Basamid +folie
Perlka (kalkstikstof)
Perlka+Basamid
Perlka+Basamid+folie
Perlka+Basamid+folie

dosering
kg/ha1)
200
200
800
800+200
800+200
800+100

1988 bloemkool
percentage oogst percentage
I
II
III wegval
0
0

0
0

0
40

94
44

0
24

0
21

50
26

34
17

1989 broccoli
gew.per
percentage oogst
I
II
stuk
56
97
97

44
3
3

216
355
364

88
98
94

12
2
6

296
346
314

Dosering van geformuleerd produkt.
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Tabel 105. Beoordeling nade oogstvandewortelstelsels op aantasting door knolvoet.
dosering
objekt
onbehandeld
Basamid (dazomet)
Basamid +folie
Perlka (kalkstikstof)
Perlka+Basamid
Perlka+Basamid+folie
Perlka+Basamid+folie

kg/ha1)
200
200
800
800+200
800+200
800+100

V

1988 bloemkool
percentage zieke
wortelstengels2)
I
m

1989 broccoli
percentage zieke
wortelstengels2)
I
m
z

z

V

0
2
5

0
10
21

0 100
25 63
35 39

2
8
1

11
48
29

33
29
31

0
0

0
0

0
0

100
100

0
0

0
9

0
10

100
81

54
15
39

1

) Doseringvangeformuleerd produkt.
) Ziekte-index; percentage ziekewortelstelsels ingedeeld in klassen,
v -geen aangetaste wortels
I- 1 tot 5wortels aangetast
m -t/m 50%niet aangetaste wortels
z -51t/m 100%van dewortels aangetast
2

de intensiteit van de knolvoetvorming bij later
optredendeaantasting(1989)veelminder,zodathet
gewas minimale hinder ondervindt. Ook het afdekken met plastic folie vlak na de grondbehandeling geeft een extra remmend effekt op de
knolvoetvorming.
De preciese invloed van Perlka en Basamid op
Plasmodiophora brassicae is niet bekend, maar
moet waarschijnlijk meer gezocht worden in een
vertragend effekt opdeaktiviteiten vandeschimmel
dan in doding van de schimmel. Het bestrijdingseffekt van de kombinatie Perlka + Basamid is
beter (zie vooral 1988), dan de werking van de
componenten apart.
Omdat een grondbehandeling eigenlijk te duur is,
het bestrijdingseffekt bij vroeg optredende aantastingonvoldoende isenertochvermeerderingvan
de schimmel optreedt (de "knolvoeten" blijven
immers in de grond achter), is deze methode van
knolvoetbestrijding nietaantebevelen.

Samenvatting
In 1988 en 1989 zijn op een zwaar door knolvoet
(Plasmodiophora brassicae) besmet perceel te
Breda (ROC) grondbehandelingen met Perlka en/of
Basamid, al dan niet afgedekt met plastic folie
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uitgevoerd, waarna bloemkool (1988) en broccoli
(1989) werden geplant. Bij vroeg optredende
aantasting (1988) geeft alleen de behandeling
Perlka+Basamid nogenigoogstbaar produkt.Geen
van de behandelingen, ook bij laat optredende
aantasting (1989), houdt het wortelstelsel van de
plantenvrijvanknolvoet.
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Summary
Soil heavily contaminated with clubroot
(Plasmodiophora brassicae), was treatedwith Perlka
and/orBasamid(dazomet). Cauliflower and broccoli
were planted two weeks later. When weather
conditions were in favour of early infection of the
plants, only the combinedtreatmentwith Perlka+
Basamidgave some harvestable product. Noneof
the treatments succeeded in keeping the root
system ofthe cropshealthy.
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N-voorziening tijdens dewortelteelt in relatie tot natrot in
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N-supply during root growth in relation to bacterial wetrot in witloof chicory (Cichorium
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Inleiding

maasinviervouddevolgende N-trappenaangelegd:

Natrot, een bacteriële aantasting, vormt tijdens de
witloftrek enook later in het handelskanaal een ernstig probleem. Onderzoek in Frankrijk toonde aan
dat het gehalte aan stikstof, gemeten in de droge
stof van dewortels voor het opzetten,bepalend kan
zijn voor het optreden van natrot. Bij een inventarisatie in de praktijk in Nederland, uitgevoerd in de
herfst van 1986 in samenwerking met het Centraal
Bureau van de Tuinbouwveilingen (CBT), werd het
bestaanvanditverbandbevestigd.
Om deze bacterie-aantasting terug te kunnen
dringen, zijn in samenwerking met enkele ROC's,
van 1988t/m 1990enkele gerichte veld- en forceerproeven aangelegd. De invloed van stikstof tijdens
de wortelteelt op het optreden van natrot, samen
met het treffen van maatregelen tijdens de trek zijn
inditonderzoekalsuitgangspuntengenomen.

A. geen N-bemesting;
B. 80 kg N per hectare minus de N-mineraal
voorraad, bepaald in de periode eind januarimaart,gegevendirectvoorzaai;
C. 50 kg N per hectare medio 20 juli, 10 augustus
en 1september;
D. als B,aangevuld met 50 kg Nper hectare medio
20juli, 10augustusen 1september.

Welkebacteriën?
Verschillende soorten bacteriën kunnen witlof aantasten. De meest voorkomende zijn Pseudomonas
marginalis en Erwinia carotovora. Beide soorten
bestaan uit verschillende onderstammen. P. marginalis infecteert de witlofplant reeds op het veld en
veroorzaakt het zogenaamde bladvuur. Onderzoek
heeft echter vastgesteld,dat vooral de bacteriestam
Erwiniacarotovora carotovora (ECC) tijdens de trek
enook later in het handelskanaal problemen oproept.
Deze stam veroorzaakt het zogenoemde slijmrot of
natrot doordat deze bacterie delen van de celwand
oplost.

Veldobjecten
Zowel in 1988 als in 1989 zijn op de ROC's De
Waag, Noord-ümburg (alleen in 1988) en West-
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Op ROC Noord-ümburg zijnalleendeobjectenA,C
en D aangelegd, waarbij object D (80 kg N-Nmineraalvoorraad) slechts éénmalig is aangevuld
met 50 kg Nper hectare op6augustus. Voor deNvoorraadbemesting is kalkammonsalpeter gebruikt;
voordebijbemesting kalksalpeter.
In 1990zijnde N-objecten B,Cen Daangepast.Op
basis van een N-mineraal bepaling in het voorjaar
zijndezeobjectenvoor hetzaaienbemest met70kg
N-N-mineraal en na een N-mineraal bepaling medio
juni, begin juli verder aangevuld tot 140 kg N
(objecten B, C en D), vervolgens een extra gift van
140 kg N begin augustus (objecten C en D) en
tenslotte een gift van 140 kg N half september
(alleenobjectD).
Dewitlof iscirca half meigezaaidwaarbij steedsde
hybride Flash is gebruikt. Voor het overige is de
wortelteelt volgens praktijkmaatstaven uitgevoerd.
Eindseptember -beginoktoberzijndewortelsgerooid
en meestal namaximaaltwee weken voorkoeling bij
3° C, opgezet en vervolgens geforceerd.Tijdens de
wortelteelt is op 3-4 tijdstippen de N-mineraal voorraad in de lagen 0-30 cm-mv en 30-60 cm-mv bepaald.Tevens zijn eind augustus eneindseptember
gewasmonsters genomen voor N-bepalingeninwortelen blad. Dematevanaantasting door bladvuur is
direktvoor hetrooienvastgesteldaan50plantenper
veldje.

Forceerbehandelingen
In 1988 zijn de bladkragen van de wortels bij het
opzetten behandeld met 0,5 liter van een oplossing
met 2% chlorix of met 0,5 kg dolokal per m2 trekoppervlak. Vervolgens zijn de behandelde objecten,
mede methetoogophetrealiserenvaneenverschil
in relatieve luchtvochtigheid (RV),geforceerd bijeen
groter of een kleiner temperatuurverschil. Op ROC
Noord-Limburg is slechts één forceerregime aangehouden.
In 1989 zijn de bladkragen bij het opzetten kunstmatiggeïnfecteerd met 100mlper m2trekoppervlak
van een suspensie met de bacteriestammen E.
carotovora carotovora (ECC) of E. carotovora atroseptica (ECA). Het kiemgetalvande suspensie was
steeds 2 x 107. Vervolgens is drie dagen nainoculatie met ECC of ECA, in de trekcel een bactericide
over de wortels verspoten (0,5 gram produkt in 250
ml spuitvloeistof per m2 trekoppervlak). Op ROCWestmaas zijn voor het uitvoeren van de behandelingen met ECCof ECAeerst allewortels behandeld
met 100mlvaneensuspensie van P.marginalisper
m2 trekoppervlak ter verhoging van de algemene
infectiedruk. Deforceercondities waren in 1989voor
allebehandelingen zoveelmogelijkgelijk.
In 1990 zijn 10 dagen na het opzetten, alle trekbakken afgedekt met een vel ongeperforeerde folie
om een vochtig milieu te creëren. Tevens zijn op
dag 10endag 17nabegin van detrek, degroeiende kroppen geïnfecteerd door per trekbak 100 ml
van een suspensie van de bacteriestam Erwinia
carotovora carotovora (ECC) over de kroppen te
spuiten. Hierbijwerden meteenmesjealdanniet20
kroppen per trekbak beschadigd om invalspoorten

voor de natrotbacterie te maken. Het kiemgetal van
de suspensie was steeds 108. Vervolgens is twee
dagen na inoculatie met ECC, een bactericide over
de kroppen verspoten (1 gram produkt in 250 ml
spuitvloeistof perm2trekoppervlak).
De objecten zijn in de regel onder gelijke omstandigheden geforceerd bij een watertemperatuur
van 20-21 °C en een luchttemperatuur van 16-17
°C. Tijdens de trek is bemest met kalksalpeter en
nutriflorattoteen EC-waardevan2mSpercm.
Na afloop van de trek is van alle proeven naast de
lofopbrengst en lofkwaliteit, het percentage door
natrot aangetaste kroppen bepaald. Vervolgens is
de houdbaarheid van het lof vastgesteld door van
allebehandelingen 1doosà5kglof uitklasseI-kort,
gedurende 7-10dagentebewarenbij10°C.

Resultaten 1988
Wortelteelt
Vooral op ROC De Waag bleek het achterwege
laten van een N-bemesting te leiden tot een sterke
daling van de wortelopbrengst (tabel 106). Dit komt
ook tot uiting in het hogere percentage fijne wortels
(<3 cm ) en het gewicht van dewortels boven 3cm
doorsnede. Een geringe N-bemesting toegediend
voor zaaien (object B), geeft echter reeds een
wortelopbrengst dievrijwelgelijk isaandeovermatig
metstikstof bemesteobjecten.
Bij een ruime N-voorziening wordt het drogestofgehalte van de wortels verlaagd. Het percentage
door bladvuur aangetaste planten wordt, vooral bij
object D, sterk verhoogd (tabel 106). Dit kan

Tabel 106. Invloed van de N-bemesting op de wortelopbrengst (ton per ha), drogestofgehalte van de
gerooide wortels (%) en het percentage matig tot ernstig door bladvuur aangetaste planten.
Zaaidatum: 10mei 1988,cv. Flash F1.Plantgetal:200.000 per ha.
Rooidatum: 29 september 1988. Grondsoort: kleiïg zand (9% slib, pH 7,3). Plaats wortelteelt: Ens.
object

A.geen N
B. 80 kg N-N-mineraal
C. 3x50 kgN1)
D. alsB+3x50kgN 1 )
1

wortelopbrengst
(ton/ha)

percentage
drogestof
wortels

28,0
37,1
37,6
37,5

25,9
24,7
22,9
23,1

percentage
wortels
<3cm0

25
17
19
15

gewicht (g)
wortels
>3cm 0

173
214
218
217

percentage
aantasting
bladvuur

5
27
39
71

) 50 kg Ngegeven op respectievelijk 15juli, 6augustus en27 augustus.
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Tabel 107.Verloop N-mineraal gehalte in de laag 0-60 cm-mv (kg per ha) en het percentage N-totaal
in de drogestof van de geoogste wortels bij de verschillende N-objecten. Organische
stofgehalte grond:1,2%. Plaats wortelteelt: Ens (1988).
object

14maart

29juli

17
17
17
17

5
8
31
29

A.geen N
B. 80 kg N-N-mineraal
C. 3x50kgN1)
D. als B + 3 X 5 0 kg N 0
1

N-mineraal op:
26 augustus

26 september

percentage Nt
wortels

7
5
44
59

19
19
41
38

0,38
0,52
0,76
0,96

) Zie noot tabel 106.

verband houden met een overvloedige bladproduktiealsgevolgvanhetruime N-aanbod.
Uitde resultaten van de N-mineraal metingen op26
september (tabel 107), blijkt dat de stikstof in de
bodembijdeobjecten AenBvrijwelgeheelisopgenomen. Dit isideaalvoordeafrijpingvandewortels.
Bijdeobjecten Cen Disdit niet het gevalenzalde
N-opname doorgaan en de afrijping worden uitgesteld. Het percentage N-totaal in de wortels, wordt
duidelijk door de N-gift beïnvloed. Op andere
bodemtypen met een hoger organische stofgehalte
kan uit mineralisatie meer stikstof vrijkomen, waardoor geen volledige uitputting plaatsvindt, zoals op
de ROC's Noord-Limburg en Westmaas dit jaar het
gevalwas.DitleiddeindeproevenopdebeideROC's
tot mindersterkeverschillen inwortelproduktie.

naar voren kwam op ROC Westmaas. Door beperkte ventilatie en het nathouden vandevloer is in
een cel een hogere relatieve luchtvochtigheid nagestreefd (> 95%). Het percentage door natrot aangetaste kroppen aan het einde van de trek werd verdubbeld van 10%in de 'drogere' cel,tot 21% in de
'vochtige'cel.
Behalve het forceerklimaat kan ook de N-voorziening van de wortels van grote invloed zijn op het
optreden van natrot (tabel 108). Hoewel op ROC
Westmaastijdens dewortelteelt eenaantastingdoor
bladvuur vrijwel niet voorkwam, is het opvallend dat
het percentage door natrot aangetaste kroppen
tijdens de trek opliep tot maximaal 26%. Dit in
tegenstelling tot ROC De Waag, waar een hoge
bladvuuraantasting op het veld (tabel 106), resulteerde in slechts maximaal 4% door natrot aangetaste kroppentijdens detrek (tabel 109).OpROC
Noord-Limburg liep de natrotaantasting tijdens de
trek echter wel parallel met de bladvuuraantasting
ophetveld(tabel 110).

Trek
Het optreden van natrot tijdens de trek kan sterk
worden beïnvloed door het forceerklimaat, zoals

Tabel 108. Invloed N-bemesting tijdens de wortelteelt op het percentage N-totaal van de wortels, het
drogestofgehalte van de wortels (%), de lofopbrengst en lofkwaliteit (kg per 100 wortels),
percentage natrot en houdbaarheid van het lof.
Grondsoort: zware zavel (27%slib,2,7%organische stof, pH 7,4).
Aanvang trek: 17november 1988, ROC Westmaas.

object
A. geen N
B. 80 kg N-N-mineraal
C 3x50 kgN
D als B+3x50 kgN
1

percentage percentage lofopbrengst
percentage percentage
natrot
Nt wortels
drogestof klasse I totaal
klasse I
wortels
0,76
0,85
1,02
0,96

22,8
22,2
21,6
21,5

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

) Cijfer houdbaarheid bepaald na 10dagen opslag bij 10°C.
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13,1
12,4
11,6
11,7

70
65
54
56

5
9
22
26

cijfer
houdbaarheidi)
6,8
6,5
5,9
6,1

Tabel 109. Invloed N-bemesting tijdens de wortelteelt op het percentage N-totaal van de wortels, de
lofopbrengst en lofkwaliteit (kg per 100wortels), percentage natrot en houdbaarheid van het
lof. Aanvangtrek: 12oktober 1988, ROC DeWaag.
percentage
Nt wortels

object
A. geen N
B. 80 kg N-N r mineraal
C 3x50 kgN
D als B+3x50 kgN
1

0,38
0,52
0,76
0,96

lofopbrengst
klasseI
totaal
8,0
8,3
7,8
5,9

10,7
11,9
14,1
12,9

percentage
klasse I

percentage
natrot

75
70
55
46

cijfer
houdbaarheid1)
7,2
6,2
5,7
5,6

0
1
2
4

) Cijfer houdbaarheid bepaald na7dagen opslag bij 10°C.

Tabel 110. Invloed N-bemesting tijdens de wortelteelt op het percentage N-totaal van de wortels, het
drogestofgehalte van de wortels (%), de lofopbrengst en lofkwaliteit (kg per 100 wortels),
percentage aantasting bladvuur, percentage natrot en houdbaarheid van het lof.
Grondsoort: lemig zand (15% leem, 2,4% organische stof, pH 5,9). Aanvang trek: 12
oktober 1988, ROC Noord-Limburg.
object

percentage percentage lofopbrengst
percentage percentage percentage cijfer
Ntwortels drogestof
klasseI totaal
klasseI
aantasting
natrot
houdwortels
bladvuur
baarheid2)

A.geen N
C.3x50 kgN1 >
D.80 kg N-Nmineraal+
1x50 kgN

0,86
1,11
1,26

23,8
22,1
21,9

3,8
1,3
1,0

13,3
12,3
11,7

29
11
9

25
35
54

7
10
14

6,7
5,0
3,3

1
2

| 50 kg Ngegeven op 15juli, 6augustus (ook object D)en27augustus.
) Cijfer houdbaarheid bepaald na8dagen opslag bij 10°C.

De houdbaarheid van het geoogste lof loopt, afhankelijk van de proefplaats, sterker of minder sterk
terug bij een ruimere N-voorziening van de wortels.
Zoals bekend,wordt de lofkwaliteit door een ruimer
stikstofaanbod tijdens de wortelteelt negatief beïnvloed. Ditkomt inditonderzoek duidelijk naarvoren.
Boven een Nt-niveau in de wortels van 0,76% (object A, tabel 108), nam de lofopbrengst zowel in
klasse Ialstotaal, in absolute zin sterk af. Op ROC
De Waag leidden lagere Nt-gehalten dan 0,76% tot
een lagere totaalopbrengst, maar met een hoger
percentage klasse Ilof (tabel 109). Op ROCNoordLimburg werd zonder een N-bemesting reeds een
Nt-gehalte van 0,86 % gerealiseerd (tabel 110). Dit
resulteerde ineenslechte lofkwaliteit,die nogverder
afnambijdehogere N-trappen.
De behandelingen met een oplossing van aktief
chloor of dolokal bij het opzetten van de wortels,
heeft op geen van de proefplaatsen tot enig resultaatgeleid.

Resultaten1989
Wortelteelt
In dit jaar waren de verschillen in wortelproduktie
tussende aangelegde N-trappen minder groot alsin
1988. Wellicht is dit mede een gevolg geweest van
de hogere N-mineralisatie in de warme zomer van
1989. Deaantastingdoor bladvuur bleef op ROCDe
Waag beperkt tot maximaal 11%. Het niet met stikstof bemesteobject gafdelaagsteaantasting(1%).
Op ROC Westmaas werden bij de objecten CenD
begin september, zeer hoge N-mineraalgehalten
gemeten (tabel 111). Bij de worteloogst op 25 september was de N-mineraal voorraad in de bodem
vandeobjecten Aen Bvrijwel uitgeput. Toch leidde
dit niet tot grote verschillen in Nt-gehalte van de
wortels.
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Tabel 111. Verloop N-mineraal gehalte inde laag 0-60 cm-mv (kg perha), het drogestofgehalte van de
gerooide wortels (%), het percentage N-totaal in de wortel-drogestof en de aantasting door
natrot tijdens de trek (%) bij de verschillende N-objecten. Grondsoort: zware zavel (30%
slib, 2,4% organische stof, pH 7,4). Zaaidatum: 29 mei 1989. Rooidatum: 25 september
1989. ROCWestmaas.

object1)
A
B
C
D

geenN
80 kgN-N-mineraal
3x50 kgN2)
als B+3x50 kg N2>

25
maart

N-m neraalop:
16
5
augustus september

37
37
37
37

49
60
119
129

35
55
167
256

25
september

percentage
Nt
drogestof
wortels
wortels

9
10
88
143

22,6
21,8
22,1
21,7

natrot
trek
6
10
9
21

0,80
0,81
0,92
0,93

1

)Wortelgewicht >3cm:gemiddeld 164gram.
)50 kgNgegeven oprespectievelijk 3augustus, 16augustusen 5 september.

2

Tabel 112. Invloed N-bemesting tijdens de wortelteelt op het drogestofgehalte (%) en het percentage
N-totaal van de wortels, de lofopbrengst en lofkwaliteit (kg per 100 wortels), percentage
natrot en houdbaarheidvan het lof.
Grondsoort: kleiig zand (9%slib, 1,5%organische stof, pH 7,6).
Aanvang trek: 10oktober 1989, ROC DeWaag.

object1)
A
B
C
D

geenN
80 kg N-N-mineraal
3x50 kgN
als B+3x50 kgN

percentage percentage
Nt
drogestof
wortels
wortels
0,44
0,64
0,94
0,86

23,9
24,1
23,0
22,4

lofopbrengst
klasseI
totaal
9,6
9,5
6,6
6,1

percentage
klasseI

12,5
13,2
13,3
13,0

77
72
50
47

percentage cijfer
natrot houdbaarheid2)
18
24
31
29

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

1

)Wortelgewicht >3cm:gemiddeld 191gram.
) Cijfer houdbaarheid bepaald na8dagen opslag bij 10°C.

2

Trek
Evenals in 1988wordtdenatrotaantasting tijdensde
trek bevorderd door een hoger N-niveau tijdens de
wortelteelt,terwijldelofkwaliteitdooreenruimereNvoorziening afneemt. Het percentage door natrot
aangetaste kroppen van het niet met stikstof bemeste object was op ROC-De Waag echter ook
reeds 18%(tabel 112),terwijl op hetveld nauwelijks
sprake was van een bladvuuraantasting. De houdbaarheid van het geoogste lof was over het geheel
genomen slecht vanwege een in de dozen doorzettendenatrotaantasting.
De kunstmatige infectie met de bacteriestammen
ECC of ECA bij begin van de trek, al dan niet gevolgd door een behandeling met een bactericide,
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leidde zowel op ROC De Waag als op ROC Westmaasniettotdegewensteresultaten.

Resultaten1990
Wortelteelt
De verschillen in wortelproduktie tussen de aangelegde N-trappen bleven beperkt. Het niet met Nbemeste object gaf de minste aantasting door bladvuur; de verschillen met de stikstofrijkere objecten
warenechter nietgroot.
Naarmate het N-niveau toeneemt, wordt het drogestofgehalte vande geoogste wortels lager en neemt
het N-gehalte van de wortels toe (tabel 113). De

Tabel 113. Verloop N-mineraalgehalte in de laag 0-60 cm-mv (kg per ha), het drogestofgehalte van de
gerooide wortels (%), het percentage N-totaal in de wortel-drogestof en de aantasting door
natrot tijdens de trek (%) bij de verschillende N-objecten.
Grondsoort: zware zavel (29% slib, 2,3% organische stof, pH 7,4).
ROC Westmaas 1990. Rooidatum: 11 oktober 1990.

okt.

percentage
drogestof
wortels

percentage
Nt
wortels

percentage
natrot
trek

15
41
72
182

23,6
22,8
22,9
22,2

0,86
1,01
1,09
1,17

1
3
2
11

N-mineraal op:
object 1 )
A. geen N
B. 1 4 0 k g N - N m
C. 280 kg N-Nm
D. 420 kg N-Nm
1

28

18

2

10

9

maart

juni

aug.

sept.

43
92
81
69

7
11
63
55

37
37
37
37

84
118
88
97

) Wortelgewicht > 3 cm: gemiddeld 223 gram.

Tabel 114. Invloed N-voorziening tijdens de wortelteelt op de lofopbrengst en lofkwaliteit (kg per 100
wortels), percentage natrot en houdbaarheid van het lof. Grondsoort: lichte zavel (11 % slib,
1,9% organische stof, pH 7,1). Aanvang trek: 26 oktober 1990. ROC De Waag.
percentage

Nt
object 1 )
A.geen N
B. 140 kg N-Nm
C . 2 8 0 kg N-Nm
D. 420 kg N-Nm

percentage

lofopbrengst

percentage

klasse I

totaal

klasse I

wortels

drogestof
wortels

0,81
0,94
1,10
1,12

23,8
23,6
22,5
22,1

10,5
10,9

14,0
15,1
14,7
13,8

74
72
65
65

9,6
9,3

percentage
natrot

0
0
1
1

cijfer
houdbaarheid

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

1
2

) Wortelgewicht > 3 cm: gemiddeld 200 gram.
) Cijfer houdbaarheid bepaald na 8 dagen opslag bij 10°C.

objecten A en Bputten de N-voorraad in de bodem
uit; in september is echter als gevolg van regenval
de N-mineralisatie weer toegenomen. De laatste Ngift van object D in september is slechts voor een
kleindeeldoordeplantopgenomen.
Trek
Inkwalitatief opzicht enookwat betreft detotaal-opbrengst scoorde op ROC Westmaas het niet met
stikstof bemeste object het hoogst; de verschillen
tussen deoverige objecten waren klein.Hetpercentage door natrot aangetaste kroppen bij de oogst,
was alleen bij object D beduidend hoger: 11%. De
houdbaarheid van het lof was over het geheel
genomen matig tot redelijk; alleen bij object Dwerd
een in de dozen doorzettende natrotaantasting geconstateerd.
Op ROC De Waag bleef de natrotaantasting tijdens
de trek beperkt tot 1%, bij een Nt-niveau van maxi-

maal 1,12%.Wel scoorde de houdbaarheid van het
lof lager bij de hogere N-niveaus. De verschillen in
lofproduktie, zowel kwalitatief als kwantitatief bleven
beperkt (tabel114).
De kunstmatige infectie tijdens de trek met de
bacteriestam ECCleiddeniettoteensterkerenatrotaantasting, waardoor het effect van de toegepaste
bactericide niet aantoonbaar was. Wel leidde toepassing van de bactericide op ROC Westmaas tot
een duidelijk hoger percentage klasse I lof. Het effectvaneenkunstmatigebeschadigingwasgering.

Discussieenconclusies
Een ruime N-voorziening tijdens de wortelteelt verhoogt het N-totaal-gehalte in (de drogestof van) de
wortel en daarmee de gevoeligheid voor het optreden van natrot tijdens de trek. Bij een N-gift tot
circa 80 kg-N-mineraal voor het zaaien blijft deze
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toename in Nt-gehalte en gevoeligheid voor natrot,
in de regel beperkt. Gestreefd dient te worden naar
een Nt-niveau van circa 0,7 %. Bij hogere niveaus
loopt de lofkwaliteit terug en neemt de gevoeligheid
vooreennatrotaantastingsterktoe. Uithetinventariserende onderzoek in 1986 in de praktijk, kwam dit
niveau wat betreft de gevoeligheid voor natrot ook
reedsnaarvoren.
Lagere Nt-niveaus dan 0,7 % kunnen aanleiding
geventot een beperking van de lofproduktie. Inveel
gevallen wordt echter reeds zonder een N-bemesting, een hogere waarde bereikt. Een en ander sluit
echter niet uit dat er ook jaren (bijvoorbeeld 1990)
kunnen voorkomen dat er met (veel) hogere Ntgehalten ook goede forceerresultaten kunnen worden behaaldbij een nauwelijks voorkomende natrotaantasting.

van N-mineraal in het voorjaar laag moet zijn en
komt uit deze berekening duidelijk naar voren dat
het advies om geen stikstof op witlof te geven, in
vrijwel alle gevallen opgaat. Bovendien is het gewenst om aan het einde van de teelt met een stikstofarmesituatieteeindigen.
Uit de samenvatting van de gerealiseerde Ntniveaus indewortels in relatietot deaangelegde Intrappen (tabel 115), blijkt dat het gemiddelde verschilinNt-niveautussendeobjectenAenC0,29 %
bedraagt. Hetverschil inN-gifttussen dezeobjecten
is 150 (1988 en 1989) tot circa 200 kg (1990). Dit
betekentdatper50kgtoegediende N,hetNt-niveau
van de wortels globaal met 0,1 % wordt verhoogd.
Dit lineaire verband tussen N-gift en Nt-niveau lijkt
geldigtot circa 1,1% Nt. Daarboven treedt eenverzadiging op. Inhoeverre dit ook voor andere rassen
dan cv. Flash geldt, dient nader te worden onderzocht.

Duidelijk is dat een N-mineraal bepaling alleen in
februari onvoldoende inzicht geeft inhette bereiken
N-totaalgehalte vandewortel. Devoorgeschiedenis
van het perceel, het organische stofgehalte en de
mate van N-mineralisatie zijn vaak van grote(re)
invloed.
Uitgaande van een bruto-wortelproduktie van 40ton
per ha bij een drogestofgehalte van 23% met een
Nt-niveau van 0,7%, wordt door de wortels 64,4 kg
Nopgenomen.Hetbladbevat8%drogestof meteen
Nt-niveau vancirca 2,4%. Uitgaandevaneenbrutobladproduktie van 50ton per ha(inclusief hettijdens
deteelt afgestorven blad),wordt door hetblad96kg
N opgenomen. In totaal bedraagt de totale N-opname dus circa 160 kg per ha. Bij een organische
stofgehalte in de bouwvoor van 2 %, wordt tijdens
het groeiseizoen uit de organische stof gemiddeld
60kgNgemineraliseerd.Verder moet rekeningworden gehouden met de N-mineralisatie uit oogstrestendie30à40kgper hakanbedragenendeNneerslag uit de lucht, die ook kan oplopen tot 30 à
40 kg per ha. Hieruit volgt dat de aanvangswaarde

Uit de in 1986 uitgevoerde praktijkbemonstering
bleek datslechts 26%van de bemonsterde partijen
witlofwortels (cv.Flash),lagerscoordedan0,7%Nt,
51%scoordetussen 0,7en1,0%Nten23%hoger
dan 1%, met uitschieters tot 1,5%. Uitgaande van
een optimaal Nt-niveau van 0,7 %, zou dit betekenen dat bijna driekwart van de in Nederland
geteelde partijen witlofwortels van het ras Flasheen
(veel) te hoog N-aanbod hebben! Het is dan ook
dringend gewenst meer aandacht te schenken aan
deregulatievan hetN-aanbod tijdensdewortelteelt.
In het jaar, voorafgaand aan de wortelteelt zou
reeds in de voorvrucht de mate van N-mineralisatie
kunnen worden nagegaan. In percelen met eenzelfde vruchtwisseling worden twee stroken grond
(vensters) van circa 5x5 meter onbeteeld èn onbemest gelaten. Hierin worden in het vroege voorjaar
enindetweede helftvanjuniN-mineraal bepalingen
uitgevoerd. Op grond van deze uitslagen, samen
met kennis van het organische stofgehalte van de

Tabel115. Samenvatting van de gerealiseerde Nt-niveaus indewortels (cv. Flash) bij het rooien,inrelatie tot de aangelegde N-trappen indejaren 1988t/m 1990.
WG = ROC DeWaag,WS = ROCWestmaas, ME= ROC Meterik.
1988
object
A
B
C
D
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1989

1990

WG

WS

ME

WG

WS

WG

WS

0,38
0,52
0,76
0,96

0,76
0,85
1,02
0,96

0,86

0,44
0,64
0,94
0,86

0,80
0,81
0,92
0,93

0,81
0,94
1,10
1,12

0,86
1,01
1,09
1,17

1,11
1,26

grond, kan eenbeterevoorspelling worden gegeven
met betrekking tot geschiktheid voor teelt in het
volgende jaar. Op basis van enkele N-mineraal
metingen in de tweede helft van juni, zou bij 2%
organische stof, het N-mineraal gehalte van de
grond liefst niet boven circa 70 kg mogenuitkomen.
Eenwaarde boven 100kgN-mineraal zou afkeuring
betekenen voor teelt van witlofwortels in het
volgendejaar. Eendergelijke voorspellingsmethode,
aan de hand van stikstofvensters in de voorvrucht,
verdientnadereuitwerking.
Eenforse aantastingdoor bladvuur ophetveld hoeft
nietautomatisch intehoudendat ooktijdensdetrek
veel kroppen door natrot worden aangetast. Deze
koppeling werd tot op heden wel min of meer verDndersteld.Anderzijds kunnen ogenschijnlijk gezonde wortels met een laag Nt-gehalte, tijdens de trek
toch voor een aanzienlijk deel door natrot worden
aangetast.
Behandeling van de wortels direct na het opzetten
net een oplossing van actief chloor, dolokal of een
Dactericide, bleek niet effectief te zijn. Ook werd in
dit onderzoek na kunstmatige infectie met ECC,
jeenverhogingvan hetaantastingspercentage vastgesteld. Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid
ijdens de trek kan echter wel de aantasting door
natrot beperken. Gezien het soms onvoorspelbaar
optredenvan natrot is het gewenst meer onderzoek
e verrichten naar de invloed van het micro-klimaat,
net de nadruk op de relatieve luchtvochtigheid, op
Je zich ontwikkelende kroppen in de laatste week
ian de trek. Dit in relatie tot het infectiegedrag,
jathogeniteit en vermeerderingssnelheid van de in
ietspelzijndebacteriestammen.

Samenvatting
Natrot, veroorzaakt door de bacterie Erwinia caroovora carotovora (ECC), vormt tijdens de witloftrek
in ook later in het handelskanaal een ernstig proileem.Omdeze bacterie-aantasting terugtekunnen
Iringen,zijn insamenwerking metenkele Regionale
Dnderzoek Centra (ROC's), vanaf 1988 t/m 1990
inkele gerichte veld- en forceerproeven aangelegd.
)e invloed van stikstof tijdens de wortelteelt op het
iptreden van natrot, samen met het treffen van
naatregelen tijdens detrek zijn indit onderzoek als
litgangspuntengenomen.

Een ruime N-voorziening tijdens de wortelteelt verhoogt het N-totaal gehalte in (de drogestof van) de
wortel en daarmee de gevoeligheid voor het optreden van natrot tijdens de trek. Bij een N-gift tot
circa 80 kg-N-mineraal voor het zaaien blijft deze
toename in Nt-gehalte en gevoeligheid voor natrot,
inde regel beperkt. Gestreefd dient te worden naar
een Nt-niveau in de wortel van circa 0,7 %. Bij
hogere niveaus loopt de lofkwaliteit terug en neemt
degevoeligheidvoor eennatrotaantasting sterktoe.
Een N-mineraal bepaling in februari geeft onvoldoende inzicht in het te bereiken N-totaal gehalte
vandewortel.Devoorgeschiedenis van hetperceel,
het organische stofgehalte en de mate van Nmineralisatiezijnvangrote(re) invloed.Eenmethode
omdegeschiktheid van eenperceelvoor wortelteelt
reeds eenjaar van te voren te kunnen voorspellen,
aan de hand van stikstofvensters in de voorvrucht,
verdient nadereuitwerking.
Eenforse aantasting door bladvuur op het veld,veroorzaakt doorde bacterie Pseudomonas marginalis,
hoeft niet automatisch in te houden dat ook tijdens
de trek veel kroppen door natrot worden aangetast.
Deze koppeling werd tot op heden wel min of meer
verondersteld. Anderzijds kunnen ogenschijnlijk gezonde wortels met een laag Nt-gehalte, tijdens de
trek toch voor een aanzienlijk deel door natrot
wordenaangetast.
Behandeling van de wortels direct na het opzetten
met een oplossing van actief chloor, dolokal of een
bactericide, bleek niet effectief te zijn. Ook werd in
dit onderzoek na kunstmatige infectie met ECC,
geenverhogingvanhetaantastingspercentage vastgesteld. Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid
tijdens de trek kan echter wel de aantasting door
natrotbeperken.
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Summary
Wetrot in chicory,causedby the bacteria Erwinia
carotovora carotovora (ECC), forms a serious
problem during forcingandlateralsoduringhandling
and marketing.Toreduce this bacterialdisease,a
joint research program was carried out between
PAGV and regional research stations (ROC's)
during 1988-1990,consisting of several field and
forcing trials. Theinfluenceof nitrogenduringroot
growth on the occurrenceof wet rot, together with
measuresduring forcing have been taken as key
points.
A substantial N-supply duringrootgrowth increases
the N-totalcontent in (the dry matter of) theroot,
togetherwiththesensitivity towetrotduring forcing.
Withanapplication rateof N uptoapprox. 80kgN
minusNmin prior tosowing,thisincreasein N-total
contentof the rootandsensitivitytowetrotis limited
asarule. TheaimshouldbetogetaN-totallevelin
therootofapprox. 0.7%. Athigherlevels the chicory
quality decreases while the sensitivity to wet rot
stronglyincreases.

ANminanalysis inFebruarygivesinsufficiëntinsight
into the N-total contentof the root to bereached.
Thehistoryof thefield, theorganicmattercontento\
the soil and the level of N mineralisationhave a
greatereffect. A methodtodeterminethe suitability
of a field for rootgrowinga year in advance, from
Nminlevelsinthepreceeding crop,deserves furthei
consideration.
A substantial infection of leaf blight during rooi
growth,causedby thebacteriaPseudomonas marginal, does not necessarily mean that many
chicory plants will be infected by wet rotduring
forcingtoo. Thisthought wasmoreorless assumée
untilnow. Furthermore healthylookingroots with a
low N-totalcontent, can still be infectedby wet ro\
duringforcing toasubstantialdegree.
Treatment of theroot crownsat thestart of forcing
with a solution of active chlorine, dolocal or e
bactericide,did not appear to be effective. During
this research no increase in infection percentage
wasdetermined afterartificialinoculation with ECC
Reducingthe relativehumidityduring forcinghow
ever, canminimize infectionbywetrot.

Emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten bijde witloftrekopwater
Emission of plant protection chemicals and nutrients during hydroponic forcing of witlool
chicory (Cichorium intybus L. var. foliosum)
ing.A.Dekker,ing. G.vanDusschoten,drs.N.W.H.Houx,StaringCentrum,ir.G.vanKruistum, PAGV

Inleiding
De witlofteelt heeft de laatste jaren stormachtige
ontwikkelingen doorgemaakt. Enerzijds zijn deteeltmethoden voor de witlofpennen sterk verbeterd,
anderzijds is het tegenwoordig mogelijk om de
wortels gekoeld te bewaren waardoor jaarrondteelten uitgevoerd kunnen worden. Bovendien is de
wijzevanforceren sterkveranderd.Werdvroegerde
witlof alleen in een kuil getrokken, tegenwoordig
wordt naar schatting 80%van het areaal witlofteelt
ophydrocultuurgeforceerd.
Bij deze teeltwijze wordt na afloop van de trek het
restant van het gebruikte proceswater geloosd. De
lozing vindt voor circa 75% plaats op het oppervlaktewater envoor hetoverige deel op het riool. Dit

146

proceswater is belast met achterblijvende voedings
elementen en kan ook residuen van bestrijdings
middelen bevatten. Deze bestrijdingsmiddelen kun
nen ook afkomstig zijn van de gewasbescherming
tijdens de teelt van de witlofpennen op het veld. Di
betreft voornamelijk pirimicarb en dimethoaat. D(
witlofpennen die gebruikt worden voor detrek in he
voorjaar, worden vóór de opslag bespoten met eer
fungicide, meestalvinchlozolin. Depennendie inhe
najaar voor de trek worden gebruikt, krijgen dez<
behandeling metfungicide indetrekbakken;vinchlo
zolin wordt over de opgezette pennen gespoten
Tijdens de trek kunnen rookpatronen met pirimicart
of permethrinworden gebruikt omaantastingendoo
insectentevoorkomen.
In het kader van de Wet Verontreiniging Opper
vlaktewater en de Wet Bodembescherming zald<

jelasting van bodem, grond- en oppervlaktewater
net 'ongewenste' stoffen voorkomen moetenworden.
De waterkwaliteitsbeheerders tonen een sterk toelemende interesse in de aanwezigheid van onder
indere bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktevater. Het is dan ook noodzakelijk kwantitatieve
intwoordentekrijgenopdevolgendevragen:
.Hoeveel van de toegepaste bestrijdingsmiddelen
blijft naafloopvandetrek in het afvalwater achter
enkaninrioolenoppervlaktewaterterechtkomen?
!.Hoe is de verdeling van de bestrijdingsmiddelen
over de witlofpennen bij de toepassing? Deze
vraag is van belang om door efficiënte toediening
tijdens de trek eventuele vermindering van de
gebruikte hoeveelheden mogelijktemaken.
!.Hoegroot isde belasting van hette lozenproceswater met achterblijvende nutriënten en hoe sterk
isditwatervervuild.

Jitvoering onderzoek
Jaar aanleiding van bovengenoemde vragen werd
i 1987 door het PAGV een project gestart met als
tel: 'Onderzoek naar de emissie van bestrijdingsmiddelen ennutriëntenbijde hydrocultuur van witlof'.
i een eerste instantie werd in het najaar van 1987
enoriënterende meetserie uitgevoerd opeenvijftal
edrijven in Noord-Holland,waarbij alleen hetfungiide vinchlozolin bepaald werd in het proceswater
p deze bedrijven. Naar aanleiding van deze
riënterende metingen werd geconcludeerd dat
ader onderzoek ten aanzien van het gebruik van
estrijdingsmiddelen bij de witlofteelt op hydroultuur gewenst was. Dit onderzoek werd in het nalar van 1989 uitgevoerd met de middelen vinhlozolin en pirimicarb op twee bedrijven, één in
'enhuizenenééninBreda,
evens werd op deze bedrijven de samenstelling
an de voedingsoplossing tijdens en na afloop van
e trek geanalyseerd. Ter bepaling van de verontïiniging van het oppervlaktewater, werd van
roces- en oppervlaktewater een afvalwaternderzoek uitgevoerd door 'Conex' te Ede. Omdat
Hebestrijdingsmiddelen, die een toelating hebben
ijdewitlofteelt ophydrocultuur niet naarvrijekeuze
p de praktijkbedrijven onderzocht konden worden,
'erden met de middelen vinchlozolin, pirimicarb en
irodion in maart 1990 proeven uitgevoerd op het
AGVteLelystad.

Voor het volledige verslag van de proeven wordt
verwezen naar Interne Medelingennrs.76,83en84
vanhetStaringCentrum.

Resultaten
Uit de oriënterende metingen in 1987 op een vijftal
witloftrek bedrijven in Noord-Holland bleek dat vinchlozolin wel tijdens het begin van de trek in het
proceswater aangetoond kon worden,maar aan het
eindevandetreknietmeer.
Op de twee praktijkbedrijven werd in 1989, behalve
de normale bespuiting met vinchlozolin aan het
begin van de trek, ook (terwille van het onderzoek)
een week later een rookontwikkelaar met pirimicarb
toegepast. Op het PAGV werden in 1990 een normale en een viervoudige praktijkdosering van de
middelenvinchlozolin,iprodion enpirimicarb overde
wortelpennen gespoten ineenkleinere,maar metde
praktijk vergelijkbare, opstelling. Bovendien werden
ophet PAGV indetweedeweekvandetrekdedrie
middelen extra aan het proceswater toegevoegd om
de snelheid van de afname nog nauwkeuriger te
kunnen meten. Tenslotte werden onbespoten trekbakken bemonsterd op het voorkomen van vinchlozolin, afkomstig van de wortelbehandeling vier
maanden eerder vóór de opslag inde bewaarcel,in
het proceswater.
De resultaten tonen aan dat bij de op gebruikelijke
wijze uitgevoerde bespuitingen van de trekbakken
de middelen nogal onregelmatig over de wortelpennen werden verdeeld. In de boven elkaar gestapelde trekbakken verschilden de hoeveelheden
plaatselijk wel een factor 4 tot 10. Een volgens
voorschrift toegepaste rookontwikkelaar verdeelde
het middel pirimicarb veel beter: het verschil was
slechtseenfactor2.Indiendeinterneventilatiebleef
werken,werddeverdelingeerderslechterdan beter.
Na de directe toevoeging aan het proceswater op
het PAGV was vinchlozolin na één dag, iprodion na
vier dagen en pirimicarb na ongeveer veertien
dagen niet meer aantoonbaar. Nabespuiting vande
wortels in de trekbakken waren de middelen na vijf
totzevendagen nauwelijks nogaantoonbaar. Pirimicarb was na toepassing via een rookontwikkelaar
nauwelijks inhetproceswater aantoonbaar. Hetvóór
de bewaring op de wortelpennen gespoten vinchlozolin gaf een lage concentratie in het proceswater,
die na één week niet meer aantoonbaar was. De
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langdurige aanwezigheid van de middelen na de
bespuiting van de wortelpennen kan veroorzaakt
worden door het telkens weer afspoelen van de
wortelpennen door kleine fluctuaties in de hoogte
van het doorstromend water in de trekbakken. In
één systeem steeg het water inde trekbakken door
een verstopping van het circulatiesysteem, met als
gevolg een kleine toename van vinchlozolin in het
proceswater. Verderstondopéénbedrijfsterreineen
container met afgeoogste wortelpennen waaruit
water lekte, dat zowel vinchlozolin als pirimicarb
bevatte.
Op de plekken in de sloten waar de lozing van de
restanten van het proceswater van de bedrijven
plaatsvindt en ook verder stroomafwaarts, werd
geenvinchlozolinofpirimicarbaangetoond.
Uit de nutriëntenanalyse van het proceswater komt
naarvorendat ditwater met hetoogopdegemeten
belasting aan N en P, in feite niet op het oppervlaktewater geloosd magworden. De resultaten van
het afvalwateronderzoek tonen aan dat het aantal
vervuilingseenheden per volume-eenheid van het te
lozen proceswater sterk kan fluctueren. Het optreden van ziekten tijdens detrek verhoogt het aantalvervuilingseenheden sterk.

Discussie en conclusies
Bij de gebruikelijke toepassing van vinchlozolin,
iprodion enpirimicarb indewitloftrek, is het onwaarschijnlijk dat deze middelen inaanzienlijke mate via
het resterende proceswater in het milieu terechtkomen. Vinchlozolin blijft de bespoten wortelpennen
beschermen, zolang het middel niet met water van
depennenafgespoeldwordt. Ditgeldtzowelvoorde
toepassing op de droge pennen voor de opslag,als
voor de bespuiting van de opgezette pennen in de
trekbakken bij het aanzetten van de trek. De techniek van de bespuiting van de trekbakken dient
evenwel verbeterd te worden met als mogelijk gevolgdatervooreendoelmatige bescherming minder
van deze middelen nodig zal zijn. Wel moet worden
opgemerkt dat de detectiegrens van deze middelen
volgens de uitgevoerde analysemethode 10ppbbedroeg. Volgens dederde notawaterhuishouding isde
norm voor de bovengrens 0,5 ppbvoor de somvan
detoegepaste middelen,dietoxisch zijnvoor waterorganismen. Aanvullend onderzoek zou dan plaats
moetenvindenbijeendetectiegrens van0,1ppb.
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In dit onderzoek zijn residuen vanfosethyl-aluminiun
niet meer bepaald. In eerder onderzoek zijn bij eei
detectiegrens van 100 ppb geen residuen aan
getoond. Ook voor dit middel zou dan aanvullem
residu-onderzoek uitgevoerdmoetenworden.
Opmerkelijk isdat vinchlozolin vrij stabiel lijkt te zijl
onder de 'droge' omstandigheden, die heersen o|
de witlofpennen bij bewaring vóór de trek. Ditvofc
uit de gehalten die bij het aanzetten van de tre
aangetroffenwerdenindeonbehandelde bassinsei
afkomstig zijn van de najaarsbehandeling van 6
pennen voorafgaand aan de opslag. Dit verklaai
eveneens de vrij hoge gehalten van vinchlozolin e
ook pirimicarb, die werden aangetroffen in het lek
watervaneencontainer metafgeoogstewortels.
Verder is opgevallen dat de veiligheidsvoorschrifte
voor de uitvoering van de bespuiting niet altijd vo
ledig in acht worden genomen. Ten aanzien van d
belasting aan nutriënten inhette lozenproceswatei
kan door aanpassing van het voedingsschema e
het niet meer bijvoeden aan het einde van detrek
waarschijnlijk reeds een aanzienlijke verbeterin
worden bereikt. Beheersing van optredende ziekte
als Phytophthora en bacterierot vermindert het aar
talvervuilende eenhedenvanhetafvalwater.
Om tot een verdere vermindering van de emissi
van bestrijdingsmiddelen en nutriënten te komer
kan worden onderzocht in hoeverre hergebruik va
proceswater, spoelwater enoverigbedrijfsafvalwate
mogelijkis.

Samenvatting
In samenwerking met het Staring Centrum t
Wageningen is een project uitgevoerd getitelt
Onderzoeknaar de emissie van bestrijdings-mk
delen ennutriëntenbijde hydrocultuur van witlof. N
oriënterend onderzoek in 1987 werden enkel
proevenuitgevoerd methetfungicidevinchlozoline
met het insekticide pirimicarb op praktijkbedrijven i
Venhuizen en Breda. Vinchlozolin werd met ee
handspuit vóór detrek over detrekbakken gespote
en pirimicarb werd toegepast in een rookontwil
keiaar. Bepaald werd in hoeverre pirimicarb horru
geenover alletrekbakken werdverdeeld enhoehi
concentratieverloop van de middelen in het proce:
waterwas.
Pirimicarb bleek binnen één trekbak redelijk hom<
geen te worden verdeeld, maar tussen de trel

bakkenwerdengroteverschillenvastgesteld.
In het proceswater werd vinchlozolin snel omgezet;
hierinwerd pirimicarbtot eenconcentratie vanmaximaal 0,020 ug per cm3 aangetoond. De afgewerkte
witlofpennen werden afgevoerd in een container,
waaruit lekwater stroomde. In dit lekwater werd
3,043 ug per cm3 vinchlozolin gemeten en 0,31 ug
3er cm3 pirimicarb. In het oppervlaktewater waarlaar het afval- en proceswater werd afgevoerd,
werd geen enkele keer een meetbare hoeveelheid
bestrijdingsmiddelaangetoond,bijeendetectiegrens
/an0,01Ougpercm3.
DeN-en P-concentratie inhet te lozen proceswater
sleek vele malen hoger te liggen dan de basiskwaliteitsnormen. Het aantal vervuilende eenheden
/an het afvalwater, op basis van het gemeten
Chemische Zuurstof Verbruik (CZV) en N-Kjeldahl,
/arieerde van 1,0 tot 13,8 per m3 en wordt sterk
jeïnvloeddooroptredendeziektentijdensdetrek.
Dp het PAGV werden in 1990 enkele proeven uitgevoerd met de fungiciden vinchlozolin eniprodion,
3n met het insekticide pirimicarb. Deze middelen
verden met een handspuit over de trekbakken
jespoten. Vier bakken werden behandeld met de
standaard-dosering en vier met een viermaal zo
ïoge dosering. Bepaald werd hoe de depositie verJeeld was over de trekbakken en het concentratieverloopvandemiddelen inhet proceswater.
Het bleek dat de verdeling van de middelen soms
vat te wensen over laat. De maximale variatie die
)innen één trekbak werd vastgesteld, bedroeg een
actor zes. Tussen de trekbakken bedroeg deze
naximaal een factor vier. Het is wenselijk dat er
>eteretoedieningstechnieken beschikbaarkomen.
Eénweek natoepassing is vinchlozolin niet meer in
iet proceswater aantoonbaar. Ook de omzettingsinelhedenvaniprodion enpirimicarbzijnaanzienlijk.
\an het einde van detrek na22dagen zijn nogwel
neetbare concentraties in het proceswater aanvezig: de concentraties bij de lage en hoge toe»assingbedroegen toen respectievelijk 0,12 en 0,17
ig per cm3 iprodion en 0,02 en 0,04 ug per cm3
lirimicarb. Bijdeze resultaten moet worden bedacht
lat na zeven dagen een extra toepassing heeft
ilaatsgevonden,die indepraktijk nietgebruikelijkis.
Dnderzoek naar hergebruik van proceswater,
ipoelwater en overig bedrijfsafvalwater, kan leiden
ot een verdere vermindering van de emissie van
lestrijdingsmiddelenennutriëntenbijdewitloftrek.
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Summary
In conjunction with the Staring Centre in Wageningen, aprojectwascarriedoutintotheemissionof
plant protectionchemicalsand nutrientsduringthe
hydroponicforcingof witloofchicory(PAGVproject
no 73.3.17).As a result of pilot research, several
trials were carried out on farmsin Venhuizen and
Breda with the fungicide vinchlozolin and the
insecticidepirimicarb.
Vinchlozolin washandsprayedovertheforcing trays
prior to forcing and pirimicarb was applied in a
smokedeveloper.Theaim wasdeterminetowhat
extentpirimicarb was homogeneously divided over
the forcing trays and to assess the concentration
progress of the compound in the processwater.
Pirimicarb appeared to be fairlyhomogeneously
divided over one forcing tray, but considerable
differenceswerenotedbetweenforcingtrayslarge
differencesweredetermined. In theprocess water
vinchlozolin was quickly changed; pirimicarb was
shown to be present in this in a concentration of
maximal 0.020ng/crrß. The witloof chicory roots
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usedwere removedinacontainer, fromwhich water
leaked.
This leakage containedon analysis 0.043 [yg/crrfi
vinchlozolin and0.31 \ig/cm3pirimicarb.
Inthesurfacewaterintowhich effluent andprocess
waterwasdrainedno measurable quantityofpesticide wasfoundtobepresentata detectionlevel of
0.010\ig.crrP.
The N and P concentrationin the processwater
prior toremovalappearedto be manytimes higher
thanthe basequalitylevels.
Thenumberof pollutingdigitsof theeffluent water
on the basis of the measured chemicaloxygen
usage(CZV) andNKjeldahl, variedfrom 1.0 to 13.8
per m3 and was strongly affected by diseases
presentduringforcing. At the PAGVresearchstation
severaltrialswerecarriedout during 1990with the
fungicides vinchlozolin,ipriodione and theinsecticidepirimicarb.
These compounds were applied byhand-sprayer
over theforcingtrays.Fourtrays weretreated with
the standarddose and four trays withaquadruple
quantity.
The depositionover the trays was determinedas

well as the concentrationprogress of the com
poundsintheprocess water.
Itappearedthatthedistribution of the compounds ii
sometimes far from ideal. The maximum variatior
determined in one forcing tray was a factor six
Between theforcing trays iswasfoundtobea facto,
four. Better application techniques will need k
become available.
Oneweekafterapplication, vinchlozolin was showr
not to be present in the process water.Also the
change in speeds of iprodione and pirimicarb «
substantial.At the end of forcing, after 22 days
measurable concentrations were present in tht
process water.Theconcentrations at lowandhigl
rates of application were 0.12 and 0.17\ig/cn>
ipridione and 0.02 and 0.04 \igZcm3pirimicart
respectively.
Ithastobetaken intoconsideration thataftersevei
days an extra application was carried out; this «
normallynotdoneinpractice.
Researchinto re-use of process water; flushwate
and other industrial effluent can lead to a furthe
reduction of emission of pesticides andnutrienh
duringwitloofchicoryforcing.

Voorkomenvanbladaantastingbijdiversebladgewassen
Prevention oftipburn insome leafy vegetables
ing. C.A.Ph.vanWijk,PAGVen ing. J.G.M.Jeurissen,ROCNoord-Limburg

Inleiding
Rand is een fysiologische afwijking, die bij veel gewassen voorkomt. Bij een aantal gewassen, zoals
witte, rode en Chinese kool, kropsla en bleekselderij
is inde loopderjaren doorveredeling eenoplossing
voor dit probleem gevonden. Bij gewassen, die nog
niet lang in ons land geteeld worden, zoals krulandijvie en radicchio, is randaantasting een belemmeringvoor eengeslaagdeteelt. Ookzou randéénvan
deoorzakenvanbolrotbijijsslazijn.
Rand-tolerante rassen zijn ook bij deze laatstgenoemde gewassen de uiteindelijke oplossing voor
het randprobleem. Hoeweldoor dezaadbedrijven bij
deze gewassen op rand-tolerantie veredeld wordt,
zal het echter nog een groot aantal jaren duren
voordat goede rand-tolerante rassen op de markt
verschijnen. Om toch de teelt van deze gewassen
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mogelijk te maken, is door middel van teeltonder
zoekbeproefdofaantasting istevoorkomen.
Bijrandmaaktmenonderscheid inviertypen:droog
rand, nerfrand, stippelrand en gewoon rand. Droog
rand ontstaat wanneer de verdamping de vocht
opname overtreft. Het treedt vooral op aan d<
buitenste bladeren van gewassen die al in een rij|
stadium verkeren. Nerfrand openbaart zich doo
afgestorven nerftoppen en grotere nerigedeeltei
langsdebladrand.Dezekleuren ineenlater stadiun
bruin. Hetonstaat vooral naeen periodevan donke
envochtig weer enwordt voorafgegaan door glazig
heid. Stippelrand ontstaat door het naar buitei
treden van melksap op plaatsen vlakbij de bladrand
Dit melksap oxideert enverkleurt bruin.Weziendai
ook kleine bruine vlekjes. Planten die het gene
ratievestadiumhebbenbereikt,zijnhetgevoeligst.
Gewoon rand is de meest ernstige en verradelijki

vorm van rand, omdat het inwendig in de krop van
deplantoptreedt. Hetprodukt lijkt uitwendiggezond.
De bladeren, die het hart omsluiten, vertonen verdrogingsverschijnselen aanderanden.Dezesterven
vervolgens af. Dit verschijnsel treedt meestal op als
gevolg vansterk wisselende weersomstandigheden.
Oogstrijpe en oude gewassen zijn erg gevoelig. Dit
onderzoek heeft zich gericht op voorkoming van
dezevormvanrand.
Tevens worden de begrippen 'binnenrand' en 'inwendig rand' indepraktijk gebruikt. Ditzijnalgemene benamingen voor randaantasting aan de binnenste bladeren, die dus veroorzaakt kan zijn door
zowelnerfrand alsgewoonrandenstippelrand.

van de plant. Uit buitenlands onderzoek bij Chinese
kool bleek een behandeling met daminozide effectief; een dergelijke behandeling heeft geen toelating
inNederland.
Voorafgaande aan de veldproef is een aantal behandelingen indekasbeproefd.Bijhetgewasradicchio zijn in 1987 beproefd: een behandeling met
daminozide, een bespuiting met kalksalpeter gedurende één, twee en drie keer per week en een afdekking van het gewas in de nacht. Gedurende de
groei trad aanzienlijke randaantasting op in alle
objecten. De minste aantasting ondervonden de
objecten 'bedekking van het gewas in de nacht' en
'drie keer kalksalpeter-bespuiting perweek'.

Oorzakengewoonrand

Uitvoeringonderzoek
Calcium isvoor de opbouw van decelwanden inde
plant een onmisbaar element. Het is een vrij immobielelement, dat metdesapstroomvanaf dewortels
naar de cellen in de plant gevoerd moet worden.
Deze sapstroom wordt in stand gehouden door de
verdamping. Bij gewassen die in meer of mindere
mate kropvormend zijn, verdampen de hartbladeren
minder dan de buitenbladeren. In de hartbladeren
wordt daardoor minder calcium aangevoerd waardoor de celwanden daar zwakker blijven. Bij grote
turgorverschillen als gevolg van snel wisselende
weersomstandigheden bezwijken deze celwanden.
Daardoor sterven die cellen af, en verkleuren later
bruin. Op dit afgestorven weefsel ontwikkelt zich
vaaksecundair rot.

Proefopzet
Het onderzoek is uitgevoerd met de gewassen krulandijvie, radicchio rosso en ijssla. Uit de literatuur
blijkt dat door teeltmaatregelen zoals een rustige
groei en een niet te hoge bemesting de kans op
randaantasting bij veel gewassen kleiner wordt. Bij
genoemde gewassen blijft ondanks deze maatregelen rand een groot probleem. Daarom is gezocht naar direkte bestrijding. Onder glas bleken
regelmatige kalkbespuitingen bij Chinese kool en
krulandijvie de randaantasting binnen de perken te
houden. Verder zou afdekking in de nacht rand
kunnen voorkomen. Door afdekking wordt de verdamping beperkt. De nog doorgaande sapstroom
voert vervolgens voldoende calcium naar alle delen

Omdat afdekken van een veldgewas gedurende de
nacht in praktische zin moeilijk uitvoerbaar is, is in
beginsel gekozen voor bespuitingen met kalksalpeter. Ditvond plaats indeproefjaren 1887en1988
met de gewassen krulandijvie en radicchio. In 1988
wasookhetgewasijsslaindeproefopgenomen.
De proeven werden uitgevoerd op ROC NoordLimburg (zand) enop het PAGVte Lelystad (zavel).
Detoetsingvondsteeds plaats ineenherfstteelt.De
uitgevoerde behandelingen bestonden uit één,twee
en drie keer per week spuiten met een 2% kalksalpeteroplossing Ca(N03)2.
In 1989 is in eenvervolgonderzoek nog een bedekkingsproef uitgevoerd metdegewassen radicchioen
ijssla. Daarinwaren opgenomen deobjecten 'twee'
en 'vier' nachten afdekken met dicht folie, 'continu'
afdekken met agryl en 'onbedekt'. Te Meterik werden deze proeven alleen met het gewas radicchio
uitgevoerd.

Resultaten
Deresultatenvankrulandijvie zijnover de proefjaren
1987 en 1989 samengevat weergegeven in tabel
116. Opgenomen zijn de relatieve cijfers van het
stuksgewicht, het aantastingscoëfficient rand en het
percentage gezonde planten per behandeling. De
samengevatte gegevens van proeven met radicchio
zijn weergegeven in tabel 117. Als kenmerken zijn
opgenomen de stukspercentages en opbrengst (ton
per ha) per proefjaar, alsmede hettotale percentage
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Tabel 116. Samengevatte resultaten kalksalpeterbespuitingen krulandijvie 1987en 1988.
obj. behandeling

relatief a.c.-rand1)

relatief stuksgewicht
1987
oogst

1988
oogst

4/9 7/9

9/9 12/9

A 1 K.S.-bespuiting/wk
B 2 K.S.-bespuitingen/wk
C 3 K.S.-bespuitingen/wk

96 94
93 100
105 98

99
99
98

D onbehandeld (100=)

213 280 335 375

105
98
108

Tukey grenswaarde (0,05)

1987
oogst

gem.

7/9
99
98
102

7/9

117 159
126 145
127 160

1988
oogst
9/9

%planten niet aangetast

gem.

12/9

1987
oogst

1988
oogst

4/9

7/9

gem.
9/9 12/9

140 194
129 128
136 115

153
132
135

63
95
97

26
7
28

74
51
59

22
0
0

46
38
46

301 7,04 4,46 6,08 4,73

5,57

15

2

14

0

8

8,01

40,7

69,8

1
) Onbehandeld is100.
a.c. = aantastingscoëfficiënt
bija.c.-rand iseen hogewaarde relatief weinig rand

Tabel 117. Resultaten kalksalpeterbespuitingen, relatieve opbrengsten en percentages per proefplaats en per ras.
Onbehandeld =100.
obj. behandeling

kwaliteit
t/ha

%1>

ras
proefplaats
A1 K.S.-bespuiting/wk
B2 K.S.-bespuitingen/wk
C3 K.S.-bespuitingen/wk
Donbehandeld

GiulioGiulio Med.Med.gem.
L'87 L'88 L'88 M'88
105
103
119
100

124
118
118
100

% rand, smet +
% niet toegekomen

105
107
100
100

Tukey grenswaarde (0,05)

111
100
71
100

111
107
102
100
26,7

Giulio Giulio Med.Med.gem.
L'87 L'88 L'88 M'88
104
104
123
100

127 111 114 114
117 107 110 110
122 72 104 105
100 100 100 100
27,6

GiulioGiulio Med. Med. gem.
L'87 L'88 L'88 M'88
97 97
97 96
88 95
100 100

93 96
97 96
90 118
100 100

96
97
98
100
14,7

L
= Lelystad
M = Meterik
Med = Medusa
1

) Alle percentages zijn stukspercentages.

van door rand en smet aangetaste planten en niet
toegekomen planten. De resultaten van de bespuitingen met kalksalpeter bij ijssla 1988 zijn weergegeven in tabel 118. De resultaten van de vervolgproef, zijnde het afdekken inde nacht, zijnvermeldin
tabel 119voordeijsslaenintabel 120voorradicchio.

Discussie
Kalksalpeterbespuitingenbijkrulandijvie
Aan de hand van de samengevatte resultaten
dat een kalksalpeterbespuiting bij krulandijvie de
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randaantasting niet voorkomt, maar wel vertraagt.
De periode om een produkt te snijden met een gewenst oogstbaar gewicht is daardoor langer. Uit de
randaantastingscijfers blijkt dat één keer per week
spuiten minder rand geeft dan twee of drie keer per
week.
Bij het 'percentage niet aangetaste planten' is er
geen verschil tussen één en drie keer per week
spuiten. Zowel vanwege de arbeid als de kosten
verdient één keer per week spuiten devoorkeur. Uit
de proeven blijkt tevens dat kalksalpeterbespuitingen bij dit gewas weinig invloed hebben op het
gemiddeld stuksgewicht.

Tabel 118. Resultaten kalksalpeterbespuitingen, ijssla, Lelystad, 1988.
object

behandeling

A
B
C
D

1 K.S.- bespuiting/wk
2 K.S.- bespuitingen/wk
3 K.S. bespuitingen/wk
onbehandeld

1

oogst 15/9
gem.gewicht1) % goed
(g)
520
569
575
527

oogst 23/9
gem.gewicht1) %goed
(g)

93
86
92
90

842
741
785
703

40
33
41
51

) Van de goede kroppen.

Tabel 119. Stuksgewicht, randaantasting1) en smetaantasting1) per oogstdatum (ijssla);proef
's nachts afdekken ter bestrijding van rand, 1989.
object

oogst 12/9
rand smet meel- smet
a.c
a.c
dauw

stuksgew.
(g)
4 nacht/week
2 nacht/week
continu afgedekt
onbedekt
gemiddeld
T (0,05)

606
650
726
710
73
104

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

8,5
7,4
7,8
7,5
7,8
1,5

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

oogst 14/9
stuks- rand smet
gew. a.c.
a.c.
(g)

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

683
730
731
757
725
67

8,5
8,8
8,1
8,9
8,6
1,2

stuksgew.
(g)

oogst 19/9
rand smet
a.c.
a.c.

892
1048
892
1119
988
147

9,0
9,0
7,9
8,8
8,7
0,6

8,9
8,9
8,2
8,6
8,7
0,6

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

1

) Rand- en smetaantastingcoëfficient zijn berekend aan de hand van analyse per krop, (9 = geen
aantasting, 1= zeer zware aantasting). De meeldauw- en smetbeoordeling van oogst 12/9 betreft een
visuele beoordeling van het gehele veldgewas.
Tabel 120. Kwaliteitspercentages, percentages randaantasting en stuksgewicht bij radicchio; proef 's
nachts afdekken ter bestrijding van rand, Lelystad (L) en Meterik (M),1989.
object

stuks % kwaliteit I
>220g
160totaal
-220g
L
L
M
M
L M

gem.
L+M

% randaantasting
gem.
L
M
L+M

stuksgewicht (g)
L

M

gem.
L+M

4 nacht/week
2 nacht/week
continu afgedekt
onbedekt

29
30
24
38

5
2
6
13

8
12
8
16

10
4
12
10

37
42
32
54

15
6
18
23

26
24
25
39

11
12
17
13

6
3
5
5

9
8
11

256
262
256
273

140
141
150
160

198
202
203
217

gemiddeld

30

7

11

9

41

16

29

13

5

9

262

148

205

Kalksalpeterbespuitingenbijradicchio
Hoewel bij de samengevatte resultaten 'onbehandeld' veelal slechter is dan behandeld, zijn de
verschillen klein en niet betrouwbaar. Bespuitingen
met kalksalpeter bieden bij dit gewas geen echte
oplossing ter voorkoming of beperking van rand. De

geringeeffectenwegennietoptegende meerkosten
endemeerarbeid.
Kalksalpeterbespuitingbijijssla
Bij dit gewas zijn alleen in 1988 bespuitingen met
kalksalpeter uitgevoerd. Het gebruikte, voor bolrot
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gevoelige raswerd behalvedoor randook sneldoor
meeldauw aangetast waaruit secundair rot voort
kwam. Eenexactescheidingtussendeveroorzakers
van rot was daardoor moeilijk te maken. Vandaar
dat het percentage niet aangetaste planten en het
gemiddeld gewicht is vastgelegd. De percentages
'goede' kroppen tussen dediverse objecten zijn niet
betrouwbaar verschillend. Wel wordt door kalksalpeterbespuitingenhetgemiddeldstuksgewichthoger.
Afdekkingsproefmetradicchioenijssla
Bij het gewas radicchio had afdekken gedurende
twee envier nachten per week alsmede continu afgedekt houden een sterk negatieve invloed op het
percentage kwaliteit I en op het gemiddeld stuksgewicht. Afdekken ter voorkoming van rand is bij
radicchiodusniet bruikbaar.
Bij de ijssla-bedekkingsproef kwam weinig aantasting van rand voor, zodat er ook weinig verschil
tussen de bedekte en onbedekte objecten kon optreden. Wel werden de afgedekte objecten eerder
door meeldauw aangetast, wat overging in smet.
Hoewel dus niet bewezen is dat afdekken invloed
uitoefent op het voorkomen van rand, is deze methode onbruikbaar vanwege het grote risico van het
optredenvansmet.

Samenvatting
Van 1987 tot en met 1989 is in de gewassen krulandijvie, radicchio en ijssla onderzoek verricht ter
voorkoming van randaantasting. In de eerste twee
proefjaren bestonden de objecten uit bespuitingen
met2%kalksalpeteroplossing, die één,twee endrie
keer per week uitgevoerd werden. In 1989 zijn de
gewassen radicchio en ijssla tijdens de teelt afgedekt als methode tot voorkoming van rand. De
objecten in die proef waren 's nachts afdekken gedurende twee en vier nachten per week, alsmede
continutelenonder agryldoek.
Bespuitingen met kalksalpeter vertragen bij krulandijvie de randaantasting. Daardoor krijgt het gewas langer gelegenheid tot eenoogstbaar gewas uit
te groeien. Bespuitingen met kalksalpeter verhogen
deoogstzekerheid vanditgewas.Twee endriekeer
spuiten per week waren niet beter dan één keer per
weekspuiten.
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Kalksalpeterbespuitingen bij radicchio en ijssla haddengeen betrouwbaar beperkend effect opde randaantasting. Het verschil inwerking van bespuitingen
met kalksalpeter valt wellicht te verklaren uit de
plantopbouw. Bij het open gewas van krulandijvie
kande kalkoplossing goedbijde hartbladerenkomen.
Bijde meer afgesloten hartenvan ijsslaenradicchio
bereiktdekalksalpeteronvoldoendedehartbladeren.
Het afdekken van radicchio en ijssla had geen beperkende invloed op de aantasting door rand. Wel
werdhetpercentagekwaliteit Ienhetgemiddeldstuksgewicht negatief beïnvloed. Bijijsslatradverder een
grotereaantastingopdoorvalsemeeldauw(bremia).
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Summary
Experimentswerecarriedout in 1987-1989 toprevent thephysiologicaldisease 'commontipburn'in
the crops curled endive, radicchio and iceberglettuce.In 1987-1988 one,twoandthree treatments
were given per week with a 2 % solution of
Ca(N03)2. In 1989 thecropsradicchio andiceberglettuce werecovered withnon-perforated film for2
and4 nightsa weekand werecovered continously
withAgrylP17.
Treatments withCa(N03)2 were effectivein retardingthetipburn-diseaseincurledendive, resultingin
a moremarketableproduct.There wereno differencesbetween one,two, orthree treatmentsperweek.
Treatmentswith Ca(N03)2 were not effectivewith
radicchioand iceberg-lettuce. Thereasoncouldbe
theheadingofthesetwocrops, asa resultofwhich
thesolution ófCa(N03)didnotsufficientlypenetrate
theheartoftheplant.
The coveringatnightandthecontinouscovering did
not reduce the tipburn with radicchio andiceberg
lettuce. On the contrary,the quality and themean
weight decreased because of more bremia and
rottingbybotrytis.

Optimalisering vandeforcering van rabarber
Optimal forcing-conditions of rhubarb
ing. F.M.L.Kanters,ROCNoord-Limburg,ing. J.Jeurissen,ROCNoord-LimburgenC.A.Ph.vanWijk, PAGV

planning van de diverse trekken in de tijd zijn daardoor moeilijk te regelen. Eendeel van de natuurlijke
koudebehoefte kan vervangen worden door een
behandeling met GA3,zoalsonderzoek door ondere
andere Wiebosch heeft aangetoond. Wil toediening
van GA3 effect hebben,dan moet minimaal de helft
van de koudesom opgebouwd zijn. Hierdoor blijft de
afhankelijkheidvandenatuurlijke koudebestaan.
De koudesom blijkt ook kunstmatig te kunnen
worden opgebouwd door het plaatsen van pollen in
een koelcel. Welke koudesom daarvoor optimaal is
bij de verschillende rassen, was onderwerp van
onderzoek.

Inleiding
Hetforceren van rabarber vindt hier te lande vooral
in Noord-Limburg enrond Barendrecht plaats. Hetis
een kleine,arbeidsintensieve teelt die specialistische
kennisvereist.
Om rabarber goed te kunnen forceren, moeten de
pollen een bepaalde hoeveelheid koude gehad
hebben. Deopbouw vandekoudesom(uitgedrukt in
CCDD = Cumulative Cold Degree Days) vindt gewoonlijk op het veld op natuurlijke wijze plaats.
Daardoor isde start van het forceren vande natuur
afhankelijk. Het begin van de aanvoer, maar ook de

Tabel 121. Overzicht vande objecten perjaar en per proefplaats.
nr.

jaar

proefplaats1)

ras

GA3toepassing
(mg/pol)

gelicht

1
2

84/85
85/86

M
M

Frambozenrood
idem

0 tot
110 tot

252
275

neen
neen

275

neen
10en20 mg
bij 110en
220 CCDD
idem

3

86/87

M

idem

110 tot

4

87/88

M

idem

110 tot

330

idem

5

87/88

L

Timperl. E.

0 tot

252

Goliath

220 tot

425

M

Frambozenrood

110 en

220

88/89

L

Timperl.E

110 tot

275

88/89

L

Frambozenrood

220 tot

425

10 89/90

M

Frambozenrood

220 tot

530

alle obj.0
en 16mg
alle obj.0
16mg
10en20mg
bij 110CCDD
20 mgbij
220 CCDD
alleobj.
16mg
alleobj.
16mg
bijalle
obj. 0en
20mg

6

87/88

L

7

88/89

8
9

1

kunstmatige
koudesom
(CCDD)i

bij 110,220
en275 CCDD
bij 110,220
en275 CCDD
neen

leeftijd pol
(mnd)
8
7
6,5
6
12
12

bij 110en
220 CCDD

6

neen

12

neen

12

bij alle
obj. wel en
niet

10

) M= Meterik; L= Lelystad
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Van oudsher worden voor de forcering pollen gebruikt die twee groeiseizoenen oud zijn. Deze zijn
door hun grootte onhandig bij het opzetten en verwijderen uit de trekruimten. Verder is de landbezetting voor de opkweek langer en het kapitaalbeslag
voor hetplantmateriaalgroterdanbij pollenvanéén
groeiseizoen. Daarom is getoetst in hoeverre eenjarige pollen in plaats van tweejarige pollen (al dan
niet met kunstmatige koude) forceerbaar zijn en/of
andere factoren, zoals gebruik van GA3 en 'lichten
vandepollen'deproduktiebeïnvloeden.

Proefopzetenuitvoering
Bovengenoemde factoren zijn in een aantal aparte
proeven getoetst. Dit vond plaats vanaf 1984 tot en
met 1989 bij de rassen Timperley Early, Frambozenrood en Goliath. De proeven zijn uitgevoerd
op het ROCte Meterik enop het PAGVte Lelystad.
De resultaten van de afzonderlijke proeven zijn opgenomen in de jaarverslagen van het ROC te
Meterik. Een overzicht van de gebruikte rassen en
de per proef opgenomen objecten zijn weergegeven
intabel 121.

Resultaten
De resultaten zijn per proef weergegeven in de
figuren 6 en 7. Een toelichting bij deze figuren is
hieronder weergegeven. Vervolgens worden van
een aantal objecten de resultaten samengevat over
dejarenweergegeven.

Resultatenperproef
Proef1
Metpollenvanacht maandenoudvanhet rasFrambozenrood eneen kunstmatige opgebouwde koudesom was de produktie in het traject 0-126 CCDD
minimaal. Bij 180 en 252 CCDD kwam de produktie
respectievelijk op 1,46en3,54 kgper pol.Uiteerder
onderzoek bleek de koudebehoefte via natuurlijke
wegvoordit ras 190-210eenhedentebedragen (zie
rassenlijst).
Proef2
Met zeven maanden oude pollen van het ras Fram-
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bozenrood bedroeg het traject van kunstmatige opgebouwde koudesom 110,220en275CCDD.Bijde
eerste twee koudesommen waren er tevens objecten met respectievelijk 10 en 20 mg GA3-behandeling. Het object 220 CCDD zonder GA gaf een produktie van 0,8 kg per pol. Deze koudesom met respectievelijk 10en20mgproduceerden 1,37en1,29
kg per pol. De beste productie gaf 275 CCDD met
2,96 kgperpol.
Proef3
Met zes maanden oude pollen van het ras Frambozenrood eneen kunstmatige opgebouwde koudesom bedroeg hettraject 110, 220 en 275 CCDD.Bij
de eerste twee koudesommen waren er tevens
objecten met respectievelijk 10 en 20 mg GA3behandeling.Verder waren er bij alle koudesommen
ook objecten met lichten van de pollen opgenomen.
Lichten had in deze proef geen produktieverhogende
werking. GA-behandeling met 10 mg per pol had
weinig effect; met 20 mg werkte GA wel produktieverhogend. De beste productie gaf 275 CCDD niet
gelicht met4,2 kgperpol.
Proef4
Met zes maanden oude pollen van het ras Frambozenrood eneen kunstmatige opgebouwde koudesom bedroeg het traject 110, 220, 275 en 330
CCDD. Bij alle koudesommen behalve de 330
CCDDwerdwelenniet lichtentoegepast. Bij 110en
220 CCDDwaren er objecten met 10 respectievelijk
20 mg GA toegediening in combinatie met lichten
vande pollen. Eenhogere koudesom gaf eenhogereproduktie,waarbij330CCDD met2,70 kgperpol
zonder lichten en geen GA de beste opbrengst gaf.
Toediening van GA hadbij 110CCDDweinig effect.
Bij 220 CCDD gaf 10 mg GA meer opbrengstverhoging dan 20 mgGA. Lichten had indeze proef
bij alle vergelijkende koudesommen een opbrengstverhogend effect.
Proef5
Bijéénjaar oude pollen vanTimperley Early eneen
kunstmatig opgebouwde koudesom bedroeg het
traject 110,220,275,330en425 CCDD. Daarnaast
was er een object met op natuurlijke wijze opgebouwde koude,die volgens metingen 66 CCDDbedroeg.Timperley Early iseenrasdatvolgenseerder
onderzoek met 115-150 van nature gevormde
CCDD goed forceerbaar is. Bij alle koudesommen

waren er objecten met en zonder GA-behandeling
(16mgperpol).
Bij alle koudesommen met GA-toediening kwam de
opbrengst uit op circa 1 kg per pol. Bij de koudesommen zonder GA-behandeling lag de opbrengst
ook op het 1 kg- niveau met uitzondering van 110
CCDD,waar de opbrengst slechts de helft bedroeg.
Het object met de natuurlijke koudesom en GA-behandeling produceerde 2 kg per pol. Dit object
zonder GA-behandeling gaf slechts een opbrengst
van 1 kgper pol.
Proef6
Met éénjaar oude pollen van Goliath en een kunstmatig opgebouwde koudesom bedroeg het traject
220,275,330en425 CCDD. Bijalle koudesommen
waren er objecten met en zonder GA-behandeling
(16 mg per pol). Goliath is een ras dat volgens
eerder onderzoek met 300-310 van nature gevormde CCDD goed forceerbaar is. De produktie nam in
de proef toe tot en met 330 CCDD. Bij 425 CCDD
steeg de produktie niet meer. Toepassing van GA
had tot 330 eenheden een produktieverhogend
effect, en over de hele linie een vervroegend effect.
De hoogst bereikte produktie was 2,9 kg per pol bij
het object 330 CCDD, in combinatie met GA. Bijdit
object wasvoor Kerstmis50%vandeoogstgerealiseerd.
Proef7
Met zes maanden oude pollen van het ras Frambozenrood werden 110 en 220 kunstmatige CCDD
toegediend. Per koudesom werden gelichte en niet
gelichte pollen beproefd.Verder werd bij 110CCDD
10en20mgGAtoegediendenbij220CCDD20mg
GA. De objecten met 110 CCDD gaven geen produktie. Bij 220 CCDD gaven de gelichte objecten
ruimdedubbele produktie invergelijking metdeniet
gelichte objecten. Toediening van 20 mg GA gaf
hierbij nog een lichte produktieverhoging. Dehoogste produktie van dit object was 1,2 kg, hetgeen
absoluutgezien laagis.
Proef8
Bijéénjaar oude pollenvanTimperley Early eneen
kunstmatig opgebouwde koudesom bedroeg hettraject 110, 220, en 275 CCDD. Bij de twee laatstgenoemde koudesommen werden ook tweejarige
pollen geforceerd. Daarnaast waren er één- en
tweejarig pollen met op natuurlijke wijze opgebouw-

de koude,die volgens metingen 77 CCDDbedroeg.
Timperley Early iseenrasdatvolgenseerderonderzoek met 115-150 van nature gevormde CCDD
goed forceerbaar is. Bij alle objecten werd GA-behandeling (16 mg per pol) toegepast. De eenjarige
pollengaveneen lage produktie metals hoogstehet
object 275CCDD,dat0,6 kgperpolprduceerde.De
tweejarig pollen van dit ras gaven zowel bij de
kunstmatig als natuurlijk opgebouwde koudesom
eenhogeproduktievan3,5tot4kg.
Proef9
Met één jaar oude pollen van het ras Frambozenrood werd een traject van kunstmatig opgebouwde
koude van 220,330en425 CCDD beproefd.Bijalle
objecten werd GA-behandeling toegepast (16 mg
per pol). De produktie steeg met een toenemende
koudesom en bereikte bij 425 CCDD en opbrengst
van2,96 kgperpol.
Proef 10
Met tien maanden oude pollen van het ras Frambozenrood werd een traject van kunstmatig opgebouwde koude van 220, 330, 440 en 530 CCDD
beproefd. Per koudesom waren er objecten die wel
en niet gelicht waren, zowel onbehandeld als behandeld met 20 mg GA. Bij 530 CCDD is geen GAbehandelingtoegepast.
Verhoging van de kunstmatige koude hadeen positief effect op de opbrengst tot 440 CCDD. Bij deze
koudesom reikte de produktie van gelichte pollen
zowel met als zonder GA tot 3,3 kg per pol.Bij 530
CCDD was er nog wel een vervroeging van de
produktie, maar de totale opbrengst nam niet meer
toe. Het lichten had geen eenduidig effect als geen
GA-behandeling werd toegepast. Bij alle koudesommen gaf lichten geen produktieverhoging behalve bij 330 CCDD. Behandeling met Gibberelline
had bij 220 CCDD een duidelijk effect. Bij 330
CCDD was dit positieve effect alleen in combinatie
met lichten aanwezig. Bij 440 CCDD had GA geen
effect meer.
Resultatenoverdejaren
Koudebehoefte
Voor het ras Frambozenrood is het verband tussen
de kunstmatige koudebehoefte en opbrengst per
proef weergegeven in figuur 7e. Dit betreft de objecten zonder GA3-behandeling die niet gelicht zijn.
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De proeven zijn aangeduid met het proefnummer.
Tevens is de optimale curve weergegeven die ontstaat uit de gegevens van de afzondelijke proeven.
Erisuitgegaanvanderelatieveopbrengsten.
Lichtenvandeplanten
Het vergelijken van lichten van de pollen met niet
lichten is uitgevoerd bij het ras Frambozenrood in
dejaren 1986totenmet 1988.
Deresultaten daarvan zijn per proefjaar opgenomen
in de figuren 6c, 6d, 7a en 7d.Weergegeven is het
verband tussen de relatie opbrengst en tegen de
gegevenkoude-eenheden.
ToedieningGA
Het effect van GA-behandeling is voor Frambozenroodeveneensweergegeven indefiguren6b,6c,7a
en 7d; voor Timperley Early in figuur 6e en voor
Goliath inafbeelding6f.
Plantleeftijd
Het effect van de plantleeftijd op de opbrengst is
voor Frambozenrood van de diverse proeven weergegegeven in figuur 7f. Het betreft de relatie tussen
het aantal groeimaandenen de opbrengst. Er isuitgegaan van de hoogste opbrengst van de onbehandelde objecten,dienietgelicht zijngeweest.Verder is bij Timperley Early een vergelijking gemaakt
met pollen van één en twee groeiseizoenen. De
resultaten daarvan zijn onder andere opgenomen in
figuur7b.

kunstmatige koudetraject gaf zonder GA3-toediening
425 CCDD de hoogste opbrengst. Met GA3-toediening werd rond de 330 CCDD de hoogste opbrengst bereikt. BijTimperley Early werd met pollen
van één groeiseizoen de optimale opbrengst met
kunstmatige koude-eenheden bereikt bij 330CCDD.
Met toepassing van GA3 is het beeld wisselend. Bij
120 CCDD werd een hoge opbrengst bereikt, die
vervolgens daalde bij 200 CCDD, en daarna weer
steegnaaroptimum bij330CCDD.
Lichten
Lichten werkte in 1986 bij alle koude-eenheden opbrengstverlagend; in 1987 werkte het over de hele
linie opbrengstverhogend. In de derde proef werkte
lichten alleen rond het optimale traject opbrengstverhogend.Bijdeproef teMeterik (1989) hadlichten
alleeneffect incombinatie metGA.Hetisnietduidelijk
waardoor de wisselvallige resultaten veroorzaakt worden. Hoewel inde meeste proeven lichten opbrengstverhogend werkte, is een duidelijk oordeel over het
lichtenaandehandvandezeproeven niettegeven.
ToedieningGA3
GA3 werkte in de proeven vervroegend, produktieverhogend, en nadelig op de kleur. GA3 bleek ook
bij pollen van één groeiseizoen werkzaam alseerst
eendeelvande(kunstmatige) koudesomwasopgebouwd. Bij voldoende opgebouwde CCDD heeft
GA3geeneffect meer.

Discussie

Leeftijdpol

Koudebehoeftekunstmatigtoegediend

Met Frambozenrood zijn in verschillende proeven
pollen geforceerd die 5 tot 12 maanden gegroeid
hebben. De5maanden-pollen zijn inmeigeplanten
inseptember gerooid en hebben derhalve het beste
deel van het groeiseizoen meegemaakt. De 12
maanden-pollen zijn in het najaar (september) geplant, omeenjaar later voor forcering tewordengerooid. Deopbrengst vandepollenstijgt aanvankelijk
metdeleeftijd.
Tussen pollen van 6,5 en 12 maanden is er geen
werkelijke produktietoename meer. Hieruit blijkt dat
voor een goede produktie van pollen van één
groeiseizoen het hele winterseizoen tot half maart
geplant kan worden (bij een geplande rooitijd van
half september).

Uitdeproevenblijktdatdegewenste koudebehoefte
behalve door natuurlijk verloop ook goed op kunstmatige wijze kan worden opgebouwd. Het aantal
eenheden, dat gegeven moet worden is wel aanzienlijk hoger dan bij natuurlijke koude. De extra op
te bouwen som is afhankelijk van het ras. Zo zijn
voor volledige rustbreking met kunstmatig opgebouwde koude bij Frambozenrood tussen de 330en
400 CCDD nodig voor pollen van ééngroeiseizoen.
De natuurlijke koudebehoefte voor volledige rustbreking is volgens eerder onderzoek 190 tot 210
CCDD. Bij Goliath is de natuurlijke koudebehoefte
300-310 eenheden. Bij het in de proef toegediende
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Samenvatting
Van 1984tot en met 1989zijn op het ROCteMeterik en op het PAGV te Lelystad proeven genomen
om het forceren van pollen van één groeiseizoen te
optimaliseren.
Het onderzoek is uitgevoerd met de rassenTimperley Early, Frambozenrood en Goliath. Objecten in
het onderzoek waren a) de benodigde hoeveelheid
koude-eenheden,diekunstmatigtoegediendwerden
(door bewaring in de koelcel nodig zijn voor een
optimaleforcering,b)deinvloedvan het'lichten'van
oollen bij rooi, c) invloed van GA3 bij pollen van 1
groeiseizoen d) optimale groeiperiode voor pollen
/an 1groeiseizoen en produktieverschil tussen polenvan 1envan2groeiseizoenen.
Inhetalgemeenkangezegdwordendat:
• Kunstmatige koude instaat is natuurlijke koudete
vervangen. Het aantal koude-eenheden daarvoor
is wel fors hoger dan via natuurlijk opgebouwde
koude-sommen en afhankelijk van het gebruikte
ras. BijTimperley Earlyisdegewenste kunstmatig
opgebouwde koudesom minimaal 330 CCDD;
voor Frambozenrood ligt dit eveneens op 330
CCDDenvoorGoliathop425CCDD.
Het lichten' van de pollen leidde in de meeste
proeventot produktieverhoging, maar inéénproef
tot produktieverlaging. Een duidelijke uitspraak
over het 'lichten'kan aande handvan dezeproevennietgedaanworden.
Gebruik van GA3 werkt ook in combinatie met
kunstmatige koude produktieverhogend. Evenals
bij van nature opgebouwde koudesommen moet
ook hierbijeendeelvandekoudesom opgebouwd
zijn voordat GA3 positief werkt. Het werkt tevens
vervroegend,maar heefteennegatieve invloedop
dekleur.
Bijde beproefde leeftijd van pollenvan ééngroeiseizoen nam bij Frambozenrood de produktie van
pollen van 6,5 tot 12 maanden niet meer toe. Bij
rooien in september dient dus uiterlijk half maart
geplant te worden. Bij Timperley Early was de
produktie van pollen van twee groeiseizoenen bij
natuurlijkekoude-opbouw bijnadriekeerzohoog.
.iteratuur
lommissie voor de samenstelling vande rassenlijst voor Groente-

gewassen. Rassenlijst voor groentegewassen 1986,p. 122-125.
Wiebosch, W.A. en J.E.Karsten.De invloed van kou en gibberelline op rustbrekingenopbrengst bijgeforceerde rabarber. PGVmededeling ,56 (1971),60p.

Summary
In '84 -'89 trials were carried out to improvethe
forcingofrhubarbbymeans ofartificialcold, givenin
a coldstore. The varieties used wereTimperley
Early,Frambozenrood and Goliath.Thetrialswere
mainlydonewithcrownswhich growoneseason. A
comparison with2-yearoldcrownswasalso made.
Theeffectof 'diggingthemup and leavingthemin
the field for a week', and the effect of GA3 on 1
season crowns were also investigated.Tosummarize:
- artificialcold wasenableto replacenatural cold.
Byartificialcoldtheacquirednumberofcoldunits
washigherthanwithnaturalcold.With Timperley
EarlytheCCDD, buildupinthecoolingroom must
be at least 300. With Frambozenrood thesame
quantity was necessaryandforGoliath 425CCDD
was optimal.
• 'digging them up en leaving them in the field'
increased the yieldin3of the 4trials;in 1trial the
yielddecreased. The effectof 'digging up'can not
beexplainedbythese trials.
- using GA3 increased the yield, also in
combination with CCDD buildup artificially. As
cold-units build up by nature, GA3 was only
effective ifa largeproportion oftherequiredcoldunits remained to be given. GA3 advancedthe
production, buthadanegative effectonthe colour
ofthestems.
- with Frambozenroodthe production of the one
season-crownsdid not increase if the agewas
between 6.5 and 12 months. This means that
when digging up around mid-September, the
crowns can be transplantedin the period from
September tomid-March.
In the comparison of one- and two season-old
crownsof TimperlyEarley with the cold-sumbuildup
by nature,theproductionof twoseason-old crowns
was 3 times higher than that of theone-season
crowns.
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Groeistofschadeinwitlof
Damage bychemical growth regulators (herbicides) inwitloof chicory
ir.G.vanKruistum,PAGVen ingC.vanderWel, PD

Inleiding

Samenvatting resultatenenconclusies

Om meer inzicht te krijgen in de schade die door
diverse groeistofachtige stoffen (herbiciden) kan
worden aangericht en de symptomen te kunnen
beschrijven en fotografisch vast te kunnen leggen,
zijndoor het PAGVinsamenwerking metdePlantenziektenkundige Dienst enkele proeven aangelegd.
Hierbij zijn diverse stoffen in met drift vergelijkbare,
lagedoseringentoegepast opeenveldgewaswitlof.

In het algemeen komen de effecten van een bespuiting meteengroeistof vooraltotuitinginhetharl
van de plant; bij de jonge, groeiende bladeren. De
mate waarin het witlofgewas reageert, hangt af van
het middel, het bespuitingstijdstip in relatie met hel
groeistadiumendedosering.
Voor eenvolledigoverzicht vanderesultatenvandil
onderzoek,wordtverwezennaarPAGVverslagnr.125.
Bijvoorkeur moet reeds op het veld of direct nahel
rooiendeaardenomvangvandeschade metgrote
zekerheidvoorspeldkunnenworden.
In dit onderzoek is het echter alleen mogelijk gebleken om het schadebeeld van 2,4-D en dicamba,
ofcombinatiesvandezemiddelen,reedsophetveld
te herkennen.Gezien het slechte forceerresultaat is
detrekvandezewortels nietzinvol meer.
Lage doseringen van MCPA of 2,4-D zijn echter op
het veld niet of nauwelijks zichtbaar, maar kunnen
tijdens detrek in een aantal gevallen wel aanleiding
geven tot een sterke vermindering van vooral hel
aandeel klasse Ilof.

Uitvoeringveldproevenentrek
De proeven zijn gedurende drie seizoenen (1986/
1987 t/m 1988/1989) uitgevoerd op het PAGV te
Lelystad op een lichte zavelgrond (23% slib). De
proeven zijn steeds als blokkenproeven in drievoud
aangelegd met een netto-veldgrootte van 9 m2.Als
proefras is in 1986de hybride Beagebruikt, in1987
enin1988dehybrideFaro.
Er is gerooid in oktober; vervolgens zijn de wortels
opgeslagen in de koelcel bij 0° Ctot aan de opzetdatuminfebruariofmaart.

Toepassingmiddelen
De volgende werkzame stoffen zijn op één tot drie
tijdstippen vanaf eindjuli tot begin oktober, over het
gewas gespoten in 500 of 250 liter water per ha;
meestalindrie lagedoseringen:
a. MCPA
b.2,4-D
c.dicamba (in de praktijk alleen gecombineerd met
onderandere2,4-D)
d.2,4-D/dicamba,alleenin1987en1988
e.glyfosaat
f. maneb/fentinacetaat
g.maleïnehydrazide (MH),alleen in1986en1987
h.mecoprop,alleen in1986
i. fluroxypyr, alleenin1988
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Naarmate later wordt gespoten en hoger is gedoseerd, neemt de lofopbrengst en lofkwaliteit in de
regel af. De schadebeelden komen het duidelijkst
naarvoren bijde hoogste doseringen vandelaatste
bespuiting.
Symptomen van een bespuiting met mecoprop
glyfosaat,maneb/fentinacetaat, MHoffluroxypyr zijr
alleen in geval van maneb/fentinacetaat en fluroxypyr op hetveld zichtbaar. Bijdoseringen vanaf 80 ç
w.s. eneenlate bespuiting,kanalleenvan glyfosaa
een sterke opbrengstderving tijdens de trek worder
verwacht.
De schadebeelden zijn afhankelijk van de stof, de
dosering en het tijdstip van bespuiting en kunner
zeer variabel zijn. Schadebeelden van verschillende
groeistoffen kunnen sterk op elkaar lijken,afhanke
lijkvandeomstandigheden.Anderzijdszijndeschade
beeldenredelijkgoedtekarakteriseren alszijndehe
gevolg van een bepaalde groep van herbiciden.He

verdient dan ook aanbeveling bij geconstateerde of
vermoede schade, een gericht residu-onderzoek te
laten uitvoeren om met zekerheid te kunnen vaststellen welk middel in het geding is. Het blijkt dat
residuen van MCPA, 2,4-D en dicamba, ook na het
rooien en zelfs na afloop van de trek nog aantoonbaar zijn. Men moet wel zo goed mogelijk aangevenopwelkestof geanalyseerdmoetworden!
Literatuur
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Summary
In ordertogainmoreinsightintodamage, causedby
severalchemicalgrowth regulators (herbicides) in
witloofchicory (CichoriumintybusL var. foliosum)
andto describeandphotographthisdamage, trials
werecarried out by PAGV in conjunctionwiththe
PlantProtection Service (PD) during theseasons
1986/'87-1988/'89. Severalherbicides wereapplied
3f low rates to the field crop witloof chicory to
simulate driftbywindasoccuringinpractice.
H ispreferable for thenatureandextentofdamage
'obeassessable inthefieldordirectlyafterdigging

uptheroots.Inthisresearch it wasshownthat this
couldonly be done withthecompounds 2,4-Dand
Dicambaor combinations of these. In view of the
poorforcingresults, itisnotworthwhile forcing these
rootsanymore.
LowratesofMCPAor2,4-D, however, are scarcely
visible in the field if at all, but during forcingcan
severelydecrease the percentageofclassIchicory.
Whenspraying is delayed and rate isincreased,
chicory yield and quality generally decrease.
Appearances ofdamage areseverest atthe highest
rateofthe lastappliedspraying.
From anapplication ofmecoprop, glyfosate, manebl
fentinacetate, maleine hydrazide (MH) orfluroxy-pyr,
onlysymtoms ofmaneb/fentinacetate andfluroxypyr
are visiblein thefield.Onlyfromglyfosateat alate
application,can a severe decreasein yieldduring
forcingbe expected.
Duringtheresearchit wasoftenfoundvery difficult
to give a good description of the symptomsofthe
observeddamage.The appearances of thedamage
aredependent on thecompound, therateandtime
of application and can be very variable.Appearances of damage caused by various compounds
can be very similar, depending on the circumstances. On the other hand, appearancesof damage canbereasonablycharacterisedasaresultof
aspecificgroupofherbicides.
It is therefore advisable to carry out residue
analysesto findoutexactlywhichcompoundisthe
cause when damage or suspected damage is
observed.It appearsthatresiduesof MCPA, 2,4-D
and dicamba can be present after harvestingthe
roots and even after forcing. It is necessary to
indicate as well as possible for which compound,
analysis hastobecarriedout.

nvloed van plastic tunneltjes opdeopbrengst en kwaliteit
ran groeneasperges
zffectofplastictunnelson the yieldandqualityofgreenasparagus(Asparagus officinalis!)
T.K.Poll,PAGV,ing. A.Embrechts,ROC Westmaasenir.E.SchijvensATO.

nleiding
Jit marktonderzoek blijkt dat er perspectief is voor
jroene asperges. Doordat groene asperges bovenjronds geoogst worden, kunnen deze op meerdere

grondsoorten geteeld worden.Omde perspectieven
van groene asperges te kunnen onderzoeken, zijn
behalve op het PAGVook proeven aangelegdopde
ROC's Westmaas, Zwaagdijk, Valthermond en
Kollumerwaard. In Lelystad is onderzoek verricht
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Tabel 122.Opbrengst (ton per ha) en gemiddeld stengelgewicht (gram) van groene asperges (lengte
22cm) met enzonder plastic bedekking. Resultaten 1988-1990 PAGV Lelystad.
Boonl m

Jersey Giant
bedekt
1988

1989

bedekt

onbedekt

gewicht t/ha

1,79

1,82

1,78

1,70

gem. stengelgewicht(g)

8,60

8,60

10,60

11,30

gewicht t/ha

3,44

3,28

2,46

2,25

12,30

12,80

14,90

16,20

4,49

3,82

3,14

2,48

12,80

13,10

15,90

15,80

gem. stengelgewicht(g)
1990

onbedekt

gewicht t/ha
gem. stengelgewicht(g)

Tabel 123 Gemiddeld percentage klasse Ivan ( derassen Boonlim enJersey Giant 1988-1990
PAGV Lelystad.
ras
Jersey Giant
Boonlim

percentage
klasse Ionbedekt

percentage
klasse Ibedekt

93,0
86,3

91,6
78,1

LSD 2,546
naar het effect van bedekking op groene asperges
met behulp van aardbeientunneltjes gedurende drie
jaren.

Materialenen methoden
In maart 1987 zijn perspotplantjes opgekweekt op
de proeftuin Noord-Limburg te Meterik. Degebruikte
rassenwarenJersey Giant(origine Prof. Ellison-New
Brunswick) en Boonlim (origine Proeftuin NoordLimburg). De planten zijn eind mei op het PAGV
uitgeplant op een zavelgrond naar 40.000 per ha.
De plantafstand in de rij was 50 cm. De plantdiepte
was 10 cm. Develdjes waren 5 meter lang. Deobjecten werden uitgezet in een blokkenproef metvier
objecten en acht herhalingen.Twee objecten waren
onbedekt; en de andere twee werden bedekt met
'multitect' kweektunnels (60 à 80 cm breed). De
tunnels werden aangebracht zodra de eerste
stengeltopzichtbaarwerd.
De temperaturen werden gemeten met behulp van
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een thermohygrograaf geplaatst onder een tunnel.
Buitenluchttemperaturen werden gemeten via hel
PAGV-weerstation. Zodra de stengels een lengte
van minimaal 22 cm bereikten, werden ze afgesneden meteen klein mesje.Nahetafsnijden op22
cmwerdendeaspergesgesorteerd engewogen. De
aangehouden sorteringen waren 8 - 1 0 mm, 10-12
mm, 12-16 mm,groter dan 16mm(Klasse I).Losse
koppen en kromme asperges kwamen in Klasse II
terecht.
Detunnelswerden naviertotzeswekenverwijderd
In 1988werd geoogst tussen 18april en20 mei(32
dagen) in 1989tussen 14aprilen28mei(44dagen)
en 1990tussen 1april en 10mei (40dagen).Zowe
bij de bedekte als bij de onbedekte objecten were
gelijktijdigmetdeoogstgestopt.
Het besluit om te stoppen met het oogsten were
genomen aande handvan de hoeveelheid stengels
en de dikte van de stengels. Gedurende de drie
onderzoeksjaren werden monsters genomen vande
objecten voor vezeligheidbepalingen volgens enzymatische methodeontwikkelddoor hetATO.

20 r

Vroegheid groene asperge Boonlim, PAGV 88-90

VroegheidgroeneaspergeJersey Giant, PAGV88-90
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Fig.8. De vervroeging in dagen, gemeten onder
plastic tunnelltjes, neemt aftenopzichte van
die van de onbedekte geoogste groene
asperge (cv Jersey Siant) gedurende het
oogstverloop (1988 -1990).

Fig.9. De vervroeging in dagen, gemeten onder
plastic tunnelltjes, neemt aften opzichte van
die van de onbedekte geoogste groene
asperge (cv Boonlim) gedurende het
oogstverloop (1988 -1990).

Resultaten

Amerikaanse ras een hoger percentage klasse Igeproduceerd heeft dan Boonlim. Dit komt hoofdzakelijkdoordemeervoorkomende lossekoppenbij
hogeretemperaturen. Ditkomttot uiting inde lagere
percentages klasse Ivoor debedekte objectenwaar
degemiddelde temperatuur ongeveer 6°C hoger ligt
dan bij deonbedekte objecten.Deze hogeretemperaturen bij de bedekte objecten hebben ook een
duidelijke invloed op de vroegheid van deze objecten ten opzichte van de onbedekte objecten. In de
figuren8en9wordtdevroegheid indagengegeven
vancvJersey Giant encv Boonlim onder bedekking
in vergelijking met dezelfde rassen zonder bedekkingbijeenbepaaldopbrengstniveau,gedurendede
periode 1988-1990. In de figuren is te zien dat het

Jit het driejarig onderzoek is naar voren gekomen
Jat er grote verschillen zijn tussen de rassen wat
Detreftopbrengstkwaliteit enstengeldikte.Tabel 122
geeft de opbrengst in ton per ha weer en het geniddeld stengelgewicht (gram) voor de jaren 1988I990 met en zonder bedekking. Decv Jersey Giant
gaf een significant hogere totaal-opbrengst, zowel
)edekt als onbedekt, dan de cv Boonlim. Het gejruik van de tunnels heeft de opbrengst doen
ïtijgen.Het gemiddeld stengelgewicht van cv BoonimwassignificanthogerdandatvancvJerseyGiant,
n tabel 123 worden de percentages klasse I van
)eide rassen vermeld. Duidelijk is te zien dat het

label 124. Sorteringspercentages van groene asperges (lengte 22 cm). Resultaten 1988-1990 PAGV
Lelystad.
Boonlim

Jersey Giant
;ortering

1988

1989

1990

1988

1989

1990

'o 8 - 1 0 mm
'o 1 0 - 1 2 mm
'o 1 2 - 1 6 mm
'o > 16 mm

46,6
37,8
15,2
0,4

24,4
33,1
34,4
8,2

24,5
28,2
39,3
8,1

28,0
28,4
38,0
5,6

10,5
25,0
41,3
23,2

13,5
24,9
40,5
21,1
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Het gebruik van plastictunneltjes bijvervroeging vangroene asperges
aantaldagenvervroeging groter wordt naarmate het
gewasouderwordt.
Bijcv Boonlimvarieert devervroegingtussen de2.5
en 12.5 dagen bij een opbrengstniveau van 500 kg
per ha,terwijl deze bij cv Jersey Giant varieert van
3-15dagenbijhetzelfdeopbrengstniveau.
Intabel 124worden desorteringspercentages weergegeven van de asperges over de periode 19881990. Zoals te zien is trad er gedurende de jaren
een verschuiving op naar de grovere sorteringen,
vooral van 1988 naar 1989. Dit is toe te schrijven
aan het ouder worden van het perceel en het vormen van dikkere knoppen. De meest gevraagde
maat in Engeland isde 10-16 mmgevolgd door 1620 mm. In samenwerking met het ATO zijn gedurende de proefperiode monsters geanalyseerdop
vezeligheid.

kunnen bij groene asperges verschillen in vezeligheidoptredentussen individuelestengels.
Het is daarom aan te raden de onderste 4 cm van
de stengels te verwijderen en hiervan soep te
maken. Het bovenste deelvan de stengel hoeft dan
nietgeschildteworden.
Intabel 125worden devezeligheidspercentages gegeven. Gemiddeld blijkt Jersey Giant vezeliger te
zijn dan Boonlim. Door de snellere groei onder de
bedekte objecten blijken de asperges bij beide
rassenmindervezeligtezijn.

Discussieen conclusie
Hoewel duidelijk gebleken is dat met afdekking een
vervroeging van de opbrengsten bij groene asperges verkregen wordt, is het niet vast testellen ofde
iederjaarvroegereoogsttewijtenisaanhetvroegei

Volgens buitenlandse gegevens hoeven groene
asperge niet of nauwelijks geschild te worden. Wel

Tabel125. Vezeligheidspercentage van groene asperges met en zonder plastic bedekking. Resultaten
1988-1990 PAGV Lelystad/ATOWageningen.
jaar
1989
1990

ras

bedekking

Jersey Giant

bedekt
onbedekt

0,15
0,25

0,53
0,91

0,25
0,57

0,33
0,58

'bedekt
onbedekt

0,24
0,21

0,53
0,55

0,24
0,35

0,34
0,37

Boonlim
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1988

gemiddeld

wordende voorjaar van de laatste drie jaren of het
ouder worden van het perceel. Het extreem warme
voorjaar van 1990heeft zeer duidelijk invloedgehad
op het vrij hoge aantal dagen vervroeging bij beide
rassen. De plastic tunneltjes moeten op tijd verwijderdwordenomdatdetemperatuur zeer hoog(tot
40°C) kan oplopen naarmate het seizoen vordert.
Deze hoge temperaturen hebben tot gevolg dat de
kwaliteit van de stengels, zoals de kopsluiting,
achteruit gaat. Dit is vooral van belang bij een ras
dat al een mindere kopsluiting heeft. Uit het onderzoek is gebleken dat cv Jersey Giant minder gevoelig is voor losse koppen dan cv Boonlim. Het is
dusvan belang omeen raste kiezen datweiniggevoelig is voor losse koppen indien men de asperge
wilvervroegendoor middelvantunneltjes.
Door de gemiddeld hogere temperaturen die optreden onder bedekking, groeit de asperge sneller,
wat leidttot eengemiddeld lager stengelgewicht. De
toename van hetgemiddeldstengelgewicht indetijd
is zeer waarschijnlijk toe te schrijven aan het ouder
worden vande aspergeplanten. Deze plantenzullen
hierdoor in staat zijn om zwaardere knoppen te
vormen.
Het optimale stengelgewicht voor groene asperges
zal afhangen van de exportwensen. In Engeland is
defijnere sortering gewenst,terwijl menin Duitsland
meervoordegroveresorteringenbetaald.
Enkele punten zoals de veel hogere vezeligheid in
1989 ten opzichte van beide andere jaren, vragen
nogommeerhelderheid.
Het gebruik van tunnels biedt ook voordelen ter
voorkoming of vermindering van nachtvorstschade.
Ook eventuele wildschade veroorzaakt door onder
andere konijnen en hazen kan voorkomen worden.
Door de vrij kleine veldjes is het niet mogelijk gebleken om de hoeveelheid benodigde arbeid bij de
oogst met tunneltjes te registreren. Uit een grotere
proef zonder bedekking bleekdearbeidsprestatie bij
groene asperges tevariëren tussen 25en45kgper
persoon per uur,exclusiefsorteren.
Rassenonderzoek, dat in 1991 van start zal gaan
voor groene asperges, zal moeten uitmaken wat de
beste rassenzijn.
Bij deze proef is cv Jersey Giant als beste van de
twee rassennaarvorengekomen.
Uit verder onderzoek zal moeten blijken wat het
perspectief van de teelt van groene asperges in
Nederlandis.

Samenvatting
Gedurende de periode 1988-1990 zijn gegevens
verzameld van een proef aangelegd in 1987metde
aspergerassen Jersey Giant en Boonlim. Elk voorjaar werden de helft van de veldjes afgedekt met
plastic tunneltjes. Uitdetemperatuurgegevensbleek
dat bedekking een verhoging van ± 6°C gaf. Dit
leidde tot verhoogde opbrengsten bij beide rassen
en een vermindering van het vezelgehalte. Ook het
percentage klasse I werd onder bedekking minder
door het sneller opengaan van de koppen. De cv
Jersey Giant was het meest produktief en had de
beste kwaliteit;cv Boonlim gaf een hoger gemiddeld
stengelgewicht. Door gebruikmaking van plastic
tunnels kan de oogst gemiddeld 6-12 dagen vervroegd worden en vermindert de kans op nachtvorstschade enschadedoorwild.
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Summary
Duringtheperiod 1988-1990, datawascompiled of
an experiment carriedout in 1987withthe asparaguscultivars JerseyGiantandBoonlim. Eachspring
half the plots were covered with plastic tunnels.
Temperature recordingsshowed an increase of ±
6PC whencovering was used.
Thiscausedan increasein yield for both cultivars
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andalesseningof the fibercontent.
The Class Ipercentage alsodecreasedunderplastic
coveringduetofasteropening of thespeartips. Cv
Jersey Giant was the mostproductivecultivarand
had the best quality. Cv Boonlim gave a higher

averagespearweight.
Bij using plastic tunnels, the harvest can be
advancedby 6-12days dependingon thecultivar
and there may be a reduction in possible frost
damageanddamagebyrabbits andhares.

Vervroegingvandeoogstvan suikermaïs
Advancement of theharvest ofsweet com
ing. C.A.Ph.vanWijk,PAGV,ir.C.F.G.Kramer,PAGV enJ. Lighthart,ROCZwaagdijk

Inleiding
Suikermaïs isintoenemende mateeengewaardeerd
produkt. De consumptie groeit van jaar tot jaar. De
aanvoerperiode van in Nederland geteeld produkt is
helaas vrij kort. Het gewas suikermaïs wordt (bij
zaai rond half mei) oogstrijp vanaf begin september
tot het invallen van de vorst. Dit is sterk afhankelijk
van het jaar. In warme jaren zoals 1990, was een
latere zaai dan half mei gewenst, om de markt in
oktober goedtekunnenvoorzien. Inkoudejarenkan
een late zaai een onvolgroeid produkt opleveren.
Doordat er buiten het aanvoerseizoen ook vraag
naar suikermaïs bestaat, is de import van dit gewas
forstoegenomen.
Tot enkele jaren geleden werd suikermaïs alleen
geteeld voor direkte afzet via de veiling. Vanaf 1987
ontstond er ook belangstelling van de verwerkende
industrie voor ditgewas.Verder vindt ercontractteelt
plaats voor de afzet op de verse markt door akkerbouwers.
De beperkte aanvoerperiode van suikermaïs is zowel voor telers, als afnemers en consumenten een
knelpunt. Daarom is getoetst in hoeverre vervroeging
van de aanvoer mogelijk is door vroegere zaai en
opkweek. Bijde keuze vandediverse vervroegingssystemen zijn de kosten mede in ogenschouw
genomen.

Plantkundigeeigenschappen
Suikermaïs is een warmteminnendgewas, dat goed
gedijt in warme zomers. Voor een goede kieming is
een minimale bodemtemperatuur nodig van 10° C.
Verder zijn tijdens de begingroei voldoende hoge
temperaturen gewenst. De optimale groeitemperaturenvoor maïsliggentussende24en29°C.
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Dewarmtebehoeftevansuikermaïs isgroterdanvan
de alom geteelde snijmaïs. De in Nederland geteelde suikermaïsrassen zijn zogenaamde extrazoete
rassen. Deze mogen niet bestoven worden door
gewone zoete suikermaïs, snijmaïs en siermaïs,
anders wordt het gewenste suikergehalte niet gehaald. Normaal bedraagt dat bij een oogstrijp
produkt ca 15-16%.Gewoonlijk iseenscheiding van
300metertussensuikermaïs enanderemaïssoorten
voldoende om geen ongewenste bestuiving te voorkomen. In de praktijk wordt suikermaïs meestal ter
plaatsegezaaid.

Proefopzet
Zoals het bovenstaande al aantoont, zijn de mogelijkheden voor vervroeging door zonder meer eerder te
zaaien, vrij beperkt. Dit zal steeds gepaard moeten
gaan met een voldoende hoge bodemtemperatuur
enredelijkeomstandigheden bijdebegingroei.
Rekening houdend metdeteeltkundige aspectenen
de kostenaspecten, isgekozen voor de objecten die
hiernawordenomschreven.
Er is gezaaid op drie tijdstippen namelijk rond 25
april, begin mei, en de standaard zaaitijd rond 15
mei. Op alle data is ter plaatse gezaaid zonder bedekking. Bijdeeerste endetweede datum istevens
ter plaatse gezaaid met afdekking van agrylendoor
maïsfolie. Maïsfolie is dun en dicht folie dat 1,35
meter breed is en eenmalig wordt gebruikt. Dit folie
wordt in één werkgang met het zaaien gelegd.Door
het zaai-element wordt op de plaats waar het zaad
komt, een gat in het folie gemaakt. De folie zorgl
voor eenverwarming vande grond,watdekiemomstandigen verbetert. Dit folie is enkelejaren geleden
in de snijmaïsteelt getoetst. Daar hielden de meerkosten en de meeropbrengst elkaar in evenwicht.
Bovendien ishetgebruikte folie nogonvoldoendeaf-

Tabel 126. Effect1) van zaai-en opkweekmethoden opvervroeging enopbrengst van suikermaïs, 19881990;ter plaatse zaai en niet bedekt.
vervroeging indagen
plaats/jaar
zaaiperiode
20-27 april
1-8 mei

opbr. -verschil kwal.l
L'88

L'89

L'90

2,6
1,9

(-)
1,5

-3,3
-2,1

L'88

L'89

L'90

Z'89

Z'90

L'88

32
25

(-)
6

14
7

19

0
-2

19
7

onbedekt
tpz 15-21/E

verschil %kwal.I

7/9

14/9

L'90

(-) -13
16 -4
% kwal. I

oogstdata
14/10

L89

19/9

27/9

44

82

46

Tabel127. Effect1) van zaai-en opkweekmethoden opvervroeging en
1990;ter plaatse zaai en bedekt met agryl.
vervroeging indagen
plaats/jaar
zaaiperiode
20-27 april
1-8 mei

L'88

L'89

L'90

44
34

(-)
13

20
14

onbedekt
tpz 15-21/5

Z'89

Z'90

35
19

35
17

L'88

L89

23
27

7/9

(-)
11

27/9

19/9

44
34

tpz 15-21/5

L'90

gem.

20
14

32
20

(-)
13

onbedekt

44

7/9

82

46

L'88

L'90

6,1
6,0

(-)
2,7

-3,6
0,1

9,2

L'89

L'90

(-)
-2
2 4 - 4

opbr.-verschil kwal.l
L'88
4,1
6,0

% kwal I

14/9

21/9

44

46

L'89 L'90
(-)
2,7

plaats/jaar
object
bedekt
onbedekt

L'88
56
45

onbedekt
tpz 15-21/5

L'89
22
16

L'90
26
20

Z'90

82

34
28

verschil % kwal.I
L'88
45
38

9,2

7,3

14/10

7/9

14/9

27/9

44

17,1
1988-

opbr.-verschil kwal.l

L89

L'90

L'88

L'89

L'90

36
22

13
-2

5,7
6,4

6,2
3,0

2,7
-1,3

% kwal.I

oogstdata

-1,7
0,1

kwal. I(t/ha)

Tabel129. Effect ) van zaai-en opkweekmethoden opvervroeging enopbrengst van suikermaïs,
1990; zaai inde kas periode 22-27 april, en nauitplant aldan niet bedekt metagryl.
vervroeging indagen

17,1

7,3

opbrengst van su kermaïs , 1988-

27
16

oogstdata
14/10

L'89

kwal.I (t/ha)

verschil % kwal.I

vervroeging indagen
L'88 L'89

-11
0

L'88

% kwal .I

14/9

17,1

opbr.-verschil kwal.l

L'90

Tabel128. Effect1) van zaai-en opkweekmethoden opvervroeging en
1990;ter plaatse zaai met maïsfolie.

plaats/jaar
zaaiperiode
20-27 april
1-8 mei

7,3

9,2

opbrengst van suikermaïs 1988-

verschil %kwal.

oogstdata
14/10

kwal.l (t/ha)

46

kwal. I(t/ha)
82

9,2

7,3

17,1
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Tabel 130. Effect1) vanzaai-en opkweekmethoden opvervroeging enopbrengst van suikermaïs, 19881990; zaai in de kas en ter plaatse periode 22-27 april, ter plaatse zaai begin mei; na
uitplant steeds afgedekt met agryl.
vervroeging indagen
plaats/jaar
object
kas 22-27/4
tpz 22-27/4
tpz 1-8/5

L'88

L'89

L'90

Z'89

Z'90

56
44
34

22

26
20
14

35
19

34
35
17

(-)
13

onbedekt
tpz 15-21/5

verschil % kwal.I

oogstdata
14/10

7/9

14/9

L'88

L89

L'90

L'88

L'89

L'90

45
23
27

36

13
-11
0

5,7
6,1
6,0

6,2

2,7
-3,6
0,1

(-)
11

% kwal.I

19/9

27/9

opbr.-verschil y(wal.l

44

46

(-)
2,7

kwal. I (t/ha)
82

9,2

7,3 17,1

1

) Heteffect indetabellen 1t/m 5is uitgedrukt indeverschillen ten opzichte vande standaard onbedekt- zaaiperiode 15-21 mei,waarvan dewerkelijke waarden onder aantabelstaan.
(-) =geenvervroeging enopbrengst vanwege slechte opkomst.
= nietwaargenomen.
Tabel 131. Overzicht van de meerkosten per kolf van de diverse vervroegingsmethoden (uitgaande
van 45000 kolven kwaliteit Iper ha)
opkweek inde kas 1 '
kosten opkweek
extra kosten planten (60 uur/ha xƒ25)
totaal

9,0et
3,3et
12,3et

zaai met maïsfolie
- zaai en leggen
- arbeidweghalen 3)

2,2et
0,7et

totaal

2,9et

afdekking agryl
- kosten agryl
- arbeid leggen enweghalen 2)
totaal

4,1et
0,7et
4,8et

Opkweek inkas +uitplant onder agryl 17,1et
1

) Kosten vergelijkbare opkweek Chinese kool (warm gedurende 14dagen) bedragen circa6cent per
plantje; bijoogstbaar kwaliteit Ikolven van 67%wordt dat 9cent per kolf.
2
) Kostenvergelijkbaar met plastic opbrengen enafhalen bij kropsla = 12.5 uur à25gulden.
3
) Voor weghalen maïsfolie is hetdubbele aantal arbeidsuren gerekend dan voor weghalen agryl,omdat per rij losgesneden enverwijderd moetworden.
breekbaar, zodat het handmatig verwijderd moest
worden. In de verwachting, dat de afbreekbaarheid
vandezefoliesoorten indetoekomst zalverbeteren,
isditobjecttochindeproevenopgenomen.

1988,1989 en 1990. In 1989 en 1990 iseen aantal
objectenookopdeproeftuinteZwaagdijkgetoetst.

Resultaten
Verder zijn begin mei planten uitgezet die gedurende veertien dagen inde kas waren opgekweekt. Op
het veld zijn deze planten voor een deel afgedekt
met agryl. Zowel de folie als agrylbedekking is tot
beginjuniblijvenliggen.
Deproeven zijn uitgevoerd op het PAGV indejaren
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De resultaten zijn steeds vergeleken met de standaardzaaitussen 15-20 mei,diegedurende deteelt
niet afgedekt isgeweest. Deoptimale oogstdatavan
destandaardzaai varieerdenvan7september tot14
oktober. Deresultaten zijnweergegeven indetabel-

Tabel 132. Verloop van de veilingprijzen per week aan het begin van het aanvoerseizoen van suikermaïs;gemiddelde over dejaren 1986-1990.
week van aanvoer
1
2
3
4
5
6
7
1

weeknummer1)

week beginnend met
zondag (in 91)

middenprijs
(ct/st)

31/32
32/33
33/34
34/35
35/36
36/37
37/38

28juli/4aug.

70
52
44
40
37
32
31

18aug./25aug.
15sept./22 sept.

)de week dat de eerste aanvoer plaatsvond is als uitgangspunt genomen;dat was afhankelijk van de
vroegheid van het seizoen week 31of week32.

len 126 tot en met 130. Hierin zijn naast de vervroeging ook belangrijke eigenschappen opgenomen als opbrengstpercentage kwaliteit I en de
opbrengst kwaliteit I in tonnen per ha. Bij de standaardzaai varieerden de percentages kwaliteit I
tussen de proevenvan46tot 82%ende opbrengst
kwaliteit I van 7,3 en 17,1 ton per ha. Omdat het
gewas suikermaïs sterk opde wisselendeomstandigheden in het (voor)jaar reageert, zijn de gegevens
per proefjaar, en per proefplaats weergegeven. De
cijfers in deze tabellen betreffen steeds deverschilleninvergelijking metgenoemdestandaardzaai.
In tabel 131 zijn de meerkosten per kolf van de
verschillende opkweekmethodenop een rijgezet. In
tabel 132 worden de veilingprijzen per week weergegeven die gemiddeld de afgelopen vijf jaar betaald
zijnperkolfaanhetbeginvanhetaanvoerseizoen.

Discussie

Vervroegingterplaatsezaaienmetafdekking
De afdekking heeft plaatsgevonden met agryl. De
resultaten vandezevergelijking zijnvermeld intabel
127. Eerder zaaien geeft een fors vervroegend
effect, mits de bodemtemperatuur bij zaai minimaal
10°Cis.Ditwas inhetvoorjaar van 1989te Lelystad
niet het geval, waardoor de opkomst onvoldoende
was. Eerder zaaien met afdekking kan, maar hoeft
geen meeropbrengst tegeven.Gesteld kanworden,
dat afdekking met agryl bij eerdere zaai leidttot een
aanzienlijke en betrouwbare vervroeging. Afdekking
metagryl isechter eenvrijdure methode. Dekosten
bedragen voor 1 ha circa ƒ 3700,=. Bij gebruik gedurendetweejaarzijndejaarkostenƒ1850,=.
Uitgaande van een 45000 veilbare kolven per ha
worden de kosten van agryl en extra arbeid voor
leggen en afhalen (4.1 cent + 0.7 cent) goedgemaakt als de primeurprijzen 4,8 cent hoger zijn.Agryl
heeft als bijkomend voordeel, dat wildschade wordt
voorkomen.

Vervroegingterplaatsezaaienzonderbedekking
Vervroegingmetzaaiendoormaïsfolie
Tabel 126 toont aan dat de vervroeging van de
oogst bij eerder ter plaatse zaaien aanzienlijk kan
zijn; in 1988 te Lelystad maar liefst 32 dagen. Ook
geeft het de risico's aan bijeen zaai inte koudebodem. In1989gingdevroegste onbedektezaaitotaal
verloren door een slechte opkomst. De opbrengsten
vertonen hetzelfde patroon als de vervroeging. In
een warme voorjaar werkt eerder zaaien positief; in
een koudvoorjaar isdeopbrengst lager dandievan
de zaai rond half mei. Met de vergelijking van deze
objecten is opnieuw aangetoond, dat vervroeging
zonder afdekkingterisicovolis.

Deze methode geeft gemiddeld dezelfde vervroeging als afdekking met agryl (zie tabel 128). Ookde
effecten opdeopbrengst liggen indezelfdeordevan
grootte. Een voordeel vormen de lagere kosten ten
opzichte vanagryl.Inclusief leggen komende meerkosten op circa 2,9 cent per kolf. Daar staan enkele
nadelen tegenover. Zo was de afbreekbaarheid van
hetgebruikte folie onvoldoende,waardoor hethandmatig verwijderd moest worden. Door verbrokkeling
bij verwijdering kan milieuvervuiling ontstaat. Verder
is het jonge plantje niet afgeschermd tegen wild-
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schade, zoals bij agryl. Een ander nadeel is dat bij
overvloedige regenval tijdens de kieming overtollig
water van het folie in het plantgat kan lopen. Hierdoor wordt de kieming benadeeld. Voor het zaaien
metmaïsfolieiseenspeciale machinenodig.
Vervroegingdoorzaaienindekas
Deze opkweekmethode geeft de grootste en meest
betrouwbare vervroeging, vooral als bij uitplanten
afgedekt wordt met agryl (zie tabel 129). Ook geeft
hetveelal eenopbrengstverhogend effect. Demeerkostenvanopkweek indekasbedragencirca6cent
per plantje. Bij een plantgetal van 67000 stuks per
ha en een veilbaar aantal stuks per ha van 45000
kolven,dientde hogere primeurprijs minimaal 9cent
plus 3,3 cent voor arbeidskosten van uitplanten te
zijn. Dit geld bij een onbedekte teelt op het veld,
zonder dat wordt uitgegaan van een opbrengstverhoging.Bijbedekking metagryl nauitplanten eneen
gelijkblijvende opbrengst moet de primeurprijs minimaal 17,1 cent hoger zijn om kostendekkend te
werken. Datzulke kostennoggoedgemaaktkunnen
worden door hoge primeur-prijzen bewijzen de
cijfers in tabel 132. Het verschil in prijs per stuk
tussen de eerste week en vierde week van aanvoer
bedraagt 30 cent en ten opzichte van de zevende
weekvanaanvoer zelfs39cent.
Vervroeging metagryl bijopkweek inde kasofter
plaatsezaaien
In tabel 130 is een vergelijking gemaakt met alle
objecten die op het veld zijn afgedekt met agrylen,
of in de kas, of ter plaatse op twee tijdstippen zijn
gezaaid. Deze tabel toont aan dat in de kas zaaien
de meestevervroeging geeft, enhet meest betrouwbaar is.Aanzienlijk goedkoper iszaaien inde laatste
decade van april met afdekking, waarbij toch nog
drie tot zes weken vervroeging wordt bereikt. Voorwaarde is dan een voldoende hoge bodemtemperatuur. Eenopbrengstverhogend effect isbijdezeteelt
niet gegarandeerd. Zaaien in de eerste decade van
meigeeft eenvervroegingvantweetotvijfwekenen
gaat niettenkostevandeopbrengst.

Samenvatting
Verlenging vandeaanvoerperiodevanverse suiker-
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maïs is wenselijk voor teler, afnemer en consument
ommarkttechnische enlogistiekeredenen.
Verlating van de aanvoer van vers produkt wordt in
Nederland begrensd door de slechte groei-omstandigheden in het najaar. Verlenging van de aanvoerperiode moet daarom vooral door vervroeging
bereiktworden.
Vervroegendoorzonder meereerdertezaaiengeeft
kansopeenslechteopkomstenlageproduktie.Vervroeging moet daarom gepaard gaan met verbeteren
vandeomstandigheden bijkiemingenbegingroei.
Er bestaan verschillende methoden ter verbetering
van condities rond opkomst en begingroei.Ter toetsing van de vervroegings- en opbrengsteffecten
hiervan zijn te Lelystad van 1988 tot en met 1990,
en te Zwaagdijk in 1989 en 1990 proeven uitgevoerd. De Objekten bestonden uit drie zaaidata,
namelijk in de laatste decade van april, de eerste
decade van mei ende standaard-zaaitijd tussen 1520 mei. Op alle zaaidata is ter plaatse gezaaid
zonder afdekking. Daarnaast werd op de twee
vroege zaaidata ook ter plaatse gezaaid met afdekking. Als afdekkingsmateriaal werd agryl gebruikt.
Te Lelystad werd bij de twee vroege zaaidata ook
maïsfolie alsafdekkingvandegrondgebruikt.Opde
vroegste zaaidatum isook inde kas gezaaid enopgekweekt. Dit plantmateriaal is rond 5 mei uitgezet,
zowel metalszonderagryl-afdekking.
Door de wisselende weersomstandigheden per jaar
waren ook de resultaten sterk wisselend. Toch leidde vroeger zaaien of planten steeds tot vervroeging
vandeoogst. Bijter plaatsezaaien moetdebodemtemperatuur voldoende hoog zijn (minimaal 10°C).
Vervroeging leidde nietaltijdtotopbrengstverhoging.
De meeste vervroeging (drie tot acht weken) werd
bereikt door opkweek indekas indelaatste decade
van april, gevolgd door buitenteelt met agrylafdekkingtot beginjuni. Deextra kostenvoor arbeid
en materiaal die hierbij nodig waren kwamen op
17,1 cent per veilbare kolf, als de opbrengstverhogingbuitenbeschouwinggelatenwordt.
Aanzienlijk goedkoper was ter plaatse zaaien gevolgd door afdekking met agryl. Een absolute voorwaarde voor een goede kieming is daarbij dat de
bodemtemperatuur minimaal 10°C moet zijn. Het
vervroegend effect van deze teeltmethode was drie
tot zes weken bij zaaien in laatste decade van april.
Demeerkosten kwamen (inclusief arbeid) globaalop
ruim 4,8 cent per kolf. Deze zaai onder agrylgarandeert niet altijd een opbrengstverhoging. Dit werd

wel bereikt metzaaien indeeerste decadevanmei,
enafdekking metagryl. Devervroegingwasdannog
tweetotvijf weken.Gebruikvanmaïsfoliegaf dezelfde vervroeging als agryl en is goedkoper. Eennadeel
is dat de afbreekbaarheid hiervan nog onvoldoende
bewezen is. Voor eventueel gebruik van het folie
moet eerst de afbreekbaarheid voldoende gewaarborgdzijn.
Literatuur
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Summary
In 1988-1990 trials were carried out to investigate
thepossibilities ofanearlierproduction ofsweetcorn
in theNetherlands. Thenormalsowing-time directly
intheopen isabout15th-20thofMay.
Theobjects were3 sowing-dates: aroundthe25th
April,at thebeginning ofMayandalsoaround 15th
Mayasastandard. Atthefirstandseconddates the
seed was coveredwith agryl (P17)and wassown
through thethinclearplasticmulch. At thefirstdate,

there was also a sowing under glass. The plants
were transplantedin the field at the beginningof
May,bothuncoveredandcovered with agryl.
The advancement achievedgreatlydepends onthe
weather-conditions inspring.Thegreatest advancement wasachievedby raising underglass (3 to 8
weeks), followed by transplantingin the fieldand
covering with agryl.Theextra costisf 0.14 perfirstquality-ear. This methodgaveanincrease inyieldof
between13and45%.
Much cheaperis sowing directlyin the open field,
followedbycovering with agryl. Forthismethod, the
first condition for succesfull germination is a soil
temperatureof at least 10 °C. The advancement
achieved was 3 to 6 weeksby sowing in thelast
week of April. The extra cost per quality l-ear is
approx ƒ 0.048. This method did not always
increasetheyield. Thisincrease is toobtainable by
sowing under agryl at the beginning of May.The
advancementofthe harvestisthen2to5 weeks.
Useoftheplasticmulchhasthesameeffectasthe
useofagryl-cover. Theextracostsarelow:f 0.029
per quality l-ear.A disadvantageof usingplastic
mulch is that this mulch is not sufficiently biodegradable under Dutch conditions.So it cancause
soil pollution. Furthermore, a specialsowing-machine isneededforsowingwith thismulch.

BestrijdingvanFusariuminprei
Effect ofapplication method ofchemical control ofFusarium culmorum in leeks
ing.J.G.M.Jeurissen,ROCNoord-LimburgenH.C.H.Pijnenburg,ROCNoord-Brabant

Inleiding
Ter voorkoming van een aantasting door Fusarium
culmorum kan een behandeling met een fungicide
worden uitgevoerd.Voor dezetoepassing zijn inNederlanddefungiciden benomyl,carbendazim enthiofanaat-methyl; toegelaten. Met deze middelen wordt
hetplantmateriaalontsmet.
Het plantenvan preigebeurt volledig handmatig.Als
gevolg van de dompelmethode komen de medewerkers die de prei planten in contact met het middel.
Dit is ongewenst. Een ander nadeel is de beperkte
capaciteit indien met een groot aantal planterstegelijk wordt gewerkt. Ook de verwerking van de ge-

bruikte dompelvloeistof vormt een probleem. Uitrijden op percelen waar nog geplant moet worden, is
niet altijd mogelijk of noodzakelijk. Daarom is een
methode ontwikkeld waarbij mendevloeistof kort na
het planten in het plantgat laat lopen. Dit wordt de
aangietmethodegenoemd.

Doelvanhet onderzoek
In dit onderzoek is getracht de effectiviteit van de
dompel-en aangietmethode te bepalen. Daarnaast
werd getracht de noodzakelijke dosering bij de aangietmethodetebepalen.
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Proefopzeten uitvoering
De proeven zijn uitgevoerd op ROC Noord-Limburg
(Meterik) en ROC Noord-Brabant (Breda). In Breda
betreft het een lemige zandgrond met ± 3,5% humus. Het is een oude tuinbouwgrond waar in het
verleden reeds vaak prei is geteeld. In Meterik is
sprakevaneenzwak lemigezandgrond met±2.2%
humus. Op deze grond is ook reeds vaker prei
geteeld. Het betrof inalle proeven eenteelt meteen
plantafstand van 50 x 12 cm. Er werd geplant in
ponsgaten van 18 tot 20 cm diep. De teelt is
uitgevoerdvolgenspraktijk-maatstaven.
De proeven zijn uitgevoerd in de jaren 1987 t/m
1989. Intabel 133 is een overzicht gegeven van de
proefveldgegevens over beide proefplaatsen en alle
proefjaren. Alle proeven zijn aangelegd in vier blokken. In het onderzoek is de geadviseerde methode

van dompelen vergeleken met de aangietmethode.
Bijdedompelmethode isalleendegeadviseerdedosering in het onderzoek opgenomen. Bijdeaangietmethode bestond geen inzicht in de toe te passen
dosering. Daarom zijn vijf verschillende doseringen
opgenomen in het onderzoek. In Breda zijn incidenteel enkele objecten toegevoegd. De opgenomen
objectenzijnvoorelkeproef vermeldintabel 134.
Dedompelmethode isuitgevoerddoordeplanten10
minuten rechtop metdewortels iseenoplossingvan
carbendazimte plaatsen.Dezeoplossing bevatte20
mlcarbendazim per 10liter oplossing (0,2%). Direct
na het dompelen zijn deze planten geplant. Het
aangieten isgebeurddoor dehoeveelheid middelop
te lossen in water. In Meterik is 2500 en in Breda
5000 liter water per ha gebruikt. Het aangieten is
uitgevoerd met een proefveldspuit na verwijdering
van de spuitdop op de spuitstok. Hierbij is 125 of
250 ml (afhankelijk van de lokatie) vloeistof gebruikt

Tabel133.Overzicht van de proefveldgegevens over beide proefplaatsen en alle proefjaren. Onderzoektoepassingsmethode bijfusariumbestrijding in prei.
proef

ras

zaaidatum

plantdatum

oogstdatum

B1987
M 1988
B1988
M 1989
B1989

Porino
Carina
Arkansas
Carina
Gavia

22
12
5
11
10

20 juli
14 juli
13 juli
11 juli
6 juli

16
5
3
9
7

april
april
april
april
april

augustus
december
januari
december
december

1988
1987
1989
1989
1989

M = ROC Noord-Limburg te Meterik
B = ROC Noord-Brabant te Breda
Tabel 134. Deobjecten per proef. Onderzoek toepassingsmethode bijfusariumbestrijding inprei.
code omschrijving object
0
D
C1
C2
C4
C8
C16
B2
T4
S

onbehandeld
dompelen carbendazim
aangieten carbendazim
aangieten carbendazim
aangieten carbendazim
aangieten carbendazim
aangieten carbendazim
aangieten benomyl (50%)
aangieten thiofanaat-methyl
planten goed selecteren bij het planten,niets chemisch

* =opgenomen in het onderzoek
M = ROC Noord-Limburg te Meterik
B = ROC Noord-Brabant te Breda
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1987
B

1
2
4
8
16
2
4

I
I
I
I
I
I
kg

/ha
/ha
/ha
/ha
/ha
/ha
/ha

*
*
*
*
*
*
*
*

1988
MB

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

1989
MB

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

vergelijking van de behandelingen onderling dient
een grotere LSD te worden gebruikt. Daarnaast is
een variantie-analyse uitgevoerd over alle proeven
(genstat REML).DoordatdeObjektenvarieerden per
proef dient bij vergelijking steeds een andere SED
endusook LSDgebruiktteworden.Bijde resultaten
zijnalleendekleinsteengrootste LSDopgenomen.
Een statistische analyse van de produktie was niet
mogelijk in verband met het ontbreken van de oorspronkelijke waarnemingen per experimentele eenheid.

per strekkende meter rij;er is dus niet per plantgedoseerd.
Het onbehandelde en het gedompelde object isdirect na het planten eveneens aangegoten (uitsluitend met schoon water). Dit is gedaan om effecten
van de extra watervoorziening te voorkomen. Er is
geen kunstmatige besmetting met Fusarium culmorumtoegepast.
Tijdens de teelt is regelmatig de stand van het gewas bepaald en zijn eventuele fytotoxische reakties
geregistreerd. Indien uitval optrad, is dit tijdens de
teelt regelmatig geregistreerd. Bij de oogst is zowel
het aantal planten dat licht aangetast was (bruine
voet) als het aantal planten met een zware aantasting bepaald. Het aantal zwaar aangetaste planten is opgeteld bij het aantal uitgevallen planten.
Daarnaast zijn bij de oogst de kwaliteit en het gewicht van de geoogste prei bepaald. Hierbij doorkruisten aantastingen door roest (Puccinia alii),
papiervlekkenziekte (Phytophthora porri) en trips
(Thripstabaci) dewaarnemingen.
Om een statistisch verantwoorde uitspraak te kunnen doen wat betreft het percentage uitval en het
percentage aangetaste planten iseenangulartransformation uitvoerd op de waarneming. Na deze
transformatie is per proef een variantie-analyse
uitgevoerd (genstat ANOVA). Doordatbijdeproeven
in Breda hetonbehandelde objekt dubbel voorkwam
in elk blok, is de LSD kleiner indien de behandelingen worden vergeleken met onbehandeld. Bij

Resultatenendiscussie
In de tabellen 135 t/m 138 is het percentage aangetaste en uitgevallen planten vermeld. In 1987 zijn
bijdeproef inBredageenwaarnemingen uitgevoerd
wat betreft licht aangetaste planten. Duidelijk is te
zien dat de mate van aantasting sterk wisselt door
jaar- enplaats-effekten. Hetpercentage uitval bijhet
onbehandelde objekt varieerde van 0 % in Breda
1988tot7,2 %inBreda 1987(zondertransformatie).
Het percentage licht aangetaste planten bij het
onbehandelde objekt varieerde tussen 2,6 % in
Breda 1989 tot 21,5 % in Meterik 1989 (zonder
transformatie). Uitdezecijfers blijktdatdevariatie in
aantasting vrij groot is. In enkele proeven (Breda
1987, Meterik 1988) bleek het onbehandeld objekt
zelfs beter dan de behandelde Objekten.Alleen met
betrekking tot de objecten onbehandeld, dompelen

Tabel 135. Percentage licht aangetaste planten per proef (waarden uigedrukt in procenten van het
aantal uitgeplante planten).Onderzoek toepassingsmethode bijfusariumbestrijding in prei.
object
O
D
C1
C2
C4
C8

C16
B2
T4

1987
B

1988

1989

M
2,9
4,1

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

M
4,0
1,5
3,1
0,6
0,3
1,5

-

21,9
10,6

15,6
11,9
12,2
7,2

3,1

S

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

0,0
0,3

- =Object niet opgenomen inonderzoek of waarneming niet uitgevoerd.
M =proef te Meterik
B =proef te Breda
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Tabel 136. Percentage licht aangetaste planten per proef na angular transformation inclusief de L.S.D.
per proef engemiddeld.Onderzoek toepassingsmethode bijfusariumbestrijding in prei.
1987
B
0
D
C1
C2
C4
C8
C16
B2
T4
S

-

LSD

1988

1989

M

B

M

B

7,8
9,7

10,9
6,1
9,4
3,2
1,6
5,0

27,8
18,2

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

14,9
11,4
14,0
10,1

23,0
19,8
20,0
15,1

-

-

8,7

9,91)

6,51)
5,62)

-

gemiddeld
effect 5)
13,6
8,5
12,6
10,8
8,6
11,0
6,7
10,3

-

-

0,0

-

-

1,6

9,4

6,81)

6,31)
5,52)

4,03)
9,04>

1

) LSD (0,05) tegebruiken bijvergelijking van object Dt/m Sonderling.
) LSD (0,05) tegebruiken bijvergelijking van object Oten opzichte van alleanderen.
3
) LSD (0,05) bijvergelijking van objecten die inalle proeven waren opgenomen.
4
>LSD (0,05) bijvergelijking van objecten die slechts één keer inonderzoek zijn geweest.
5
>Effect van het object, berekend nacorrectie voor verschillen tussen proefplaatsen,jaren enblokken.
- =object niet opgenomen inonderzoek of waarneming niet uitgevoerd.
2

Tabel 137. Percentage uitgevallen planten per proef. Waarden uitgedrukt in procenten van het aantal
uitgeplante planten.Onderzoek toepassingsmethode bijfusariumbestrijding in prei.
object
O
D
C1
C2
C4
C8
C16
B2
T4
S

1987
B
5,9
11,5
8,0
6,1
11,5
8,7

8,3

-

1988

1989

M

B

M

B

1,3
0,2

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

7,2
5,6

0,0
5,7
0,6
1,5
0,9
0,9

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

-

0,0

-

4,2
1,7
0,6
0,8

-

0,3

4,3

- =Object niet opgenomen in onderzoek.
en aangieten met 2, 4, of 8 liter carbendazim kan
een betrouwbare uitspraak worden gedaan. Deandere Objekten waren slechts in één of enkele proeven opgenomen. Hierdoor waren onvoldoende gegevens beschikbaar om een verschil aan te kunnen
tonen.
Uittabel 138blijkt dat alleen inde proef Breda1987
en Breda 1989 een statistisch betrouwbaar verschil
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werd gevonden in uitval tussen onbehandeld en
dompelen. Bij de vergelijking tussen dompelen en
aangieten werden incidenteel zeer geringe significante verschillen aangetoond. Uit de variantieanalyse over alle proeven bleek dat er geen betrouwbaar effect van de toegepaste behandelingen
kon worden aangetoond. Zowel dompelen als aangieten hebben geen betrouwbaar effect gehad op

Tabel 138. Percentage uitgevallen planten per proef na angular transformation, inclusief de LSD per
proef engemiddeld.Onderzoek toepassingsmethode bijfusariumbestrijding in prei.
object

1987

B
0
D
C1
C2
C4
C8
C16
B2
T4
S
LSD

13,9
19,7
16,2
14,0
19,9
16,9

16,3

4,81)
4,12)

1988

1989

M

B

M

5,6
1,4
-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

14,0
10,1

0,01)
0,02)

10,81)

11,3

6,1
3,6
6,5
6,61>

B

gemiddeld
effect5)

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

13,4

10,0

7,2
3,0
3,7
-

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

11,3

7,01)
6,02)

4,23)
10,44)

1

JLSD (0,05) tegebruiken bijvergelijking van object Dt/m Sonderling.
-) LSD (0,05) tegebruiken bijvergelijking van object Oten opzichte van alleanderen.
3
) LSD (0,05) bijvergelijking van objecten die inalle proeven waren opgenomen.
*) LSD (0,05) bijvergelijking van objecten die slechts één keer inonderzoek zijn geweest.
5
) Effect van het object berekent nacorrectie voor verschillen tussen proefplaatsen,jaren enblokken.
-=Object niet opgenomen in onderzoek.
Tabel139. Produktie inkgper aregeschoond produkt. Onderzoek toepassingsmethode bijfusariumbestrijding in prei.
1987
Dbject

0
D
31
32
34
38
316
32
R
3

1988

1989

B

M

B

M

B

208
182
211
201
200
206
205
-

302
328
213
288
382
303
-

235
229
229
248
227
221
244
-

326
345
341
327
338
324
-

360
348
369
342
378
375
357
402

gemiddeld

286
286
*
269
284
304
*
*
*

Object niet opgenomen in onderzoek.
:Berekening niet mogelijk zonder korrektie voor proefverschillen.
iet percentage uitval. Het percentage planten met
sen lichte aantasting (tabel 136) vertoonde evensens grote schommelingen. Inde proeven te Breda
I989 en te Meterik 1989 werd een statistisch berouwbaar verschiltussenonbehandeld endompelen
aangetoond. Deverschillen tussen dompelen en aangietenwaren in geen enkeljaar statistisch betrouw-

baar. Uitdevariantie-analyse over alleproevenI
alleen dompelen en aangieten met 4 liter carbendazimeensignificant lagereaantastingtegevendan
onbehandeld. Opvallend genoeg leidde verhoging
vandedosering naar8liter per habijaangieten niet
toteensignificantverschil metonbehandeld.
In tabel 139 is de produktie van de prei weerge-
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geven. Per proef worden in het algemeen relatief
kleine verschillen geconstateerd. Indien de gemiddelden over alle proeven worden berekend, blijkt er
geen verschil in produktie te bestaan tussen onbehandeldendompelen.Opvallend isdatbijdeproeven
in Breda onbehandeld steeds een hogere produktie
gaf in vergelijking met dompelen, terwijl in Meterik
onbehandeldjuist lager was. Aangieten met 2,4,of
8 liter carbendazim lijkt een verhoging van de produktie tot gevolg te hebben. Dit kon echter niet
statistischgetoetstworden.

percentage licht aangetaste planten. Verandering
van toepassingsmethode of dosering leidde niet tot
betrouwbare verschillen. Gezien de grote variatie
tussen de proeven moeten er onbekende factoren
bestaandieeengrotere invloed hebbenophetvoorkomen van Fusarium culmorum in prei dan het wel
op niet toepassen van een fungicide. Onderzoek
naardezefactoren isgewenst.

Conclusiesen aanbevelingen

Jeurissen, J.G.M. Jaarverslag Stichting Proeftuin Noord-Limburg
afdeling Vollegrond 1989 1edeel (1990).

Gezien de grote variatie in waarnemingsuitkomsten
kunnenslechts voorzichtig conclusies worden geformuleerd. Het uitvoeren van een behandeling, zowel
dompelen als aangieten, gaf geen betrouwbaar effect op het percentage uitval. Er kon slechts een
effect op het percentage licht aangetaste planten
worden aangetoond. Verschillen tussen dompelen
en aangieten hadden, ongeacht de dosering, geen
betrouwbaar effect op het percentage uitval of het
percentage licht aangetaste planten. Verhoging van
de dosering bij aangieten leek een gunstig effect te
hebben op de produktie; dit effect kon echter niet
worden getoetst. Hieruit blijkt dat aangieten geen
slechter resultaat gaf dan dompelen, ongeacht de
dosering bijaangieten.
Uitdegrote variatie tussen dediverse proeven blijkt
dat het uitvoeren van een behandeling tegen Fusariumculmorum nietaltijd noodzakelijk is,ook nietop
besmette percelen. Erzijn blijkbaar factoren die een
aantasting door Fusarium culmorum sterker beïnvloedendanhetwelofniettoepassenvaneenfungicide.

Samenvatting
In 1987 t/m 1989 zijn proeven uitgevoerd op de
proeftuinen in Breda en Meterik om de effectiviteit
van een aangietmethode te vergelijken met die van
dompelen ter bestrijding van Fusarium culmorum in
prei. Er kon alleen een statistisch betrouwbaar verschil worden aangetoond tussen het wel of niettoepassen van een fungicide (carbendazim) op het
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Summary
Trialshavebeencarriedoutat theregional experimentalstationsin Bredaand Meterikto investigate
the efficacyof twosystemsof controlling Fusariurr,
culmorum in leeks. Dipping plant material into a
solution of carbendazim before transplanting was
comparedwitha rowapplication after transplanting
withdifferentconcentrations of carbendazim, abenomyl object and untreated. Row application with
carbendazim only had a significant effect onthé
percentage ofslightlyinfectedplants.There were nc
significant differences between theconcentratior
rates of carbendazim and the other treatments. Ir
viewof thelarge variation betweenthe trials, othei
unknownfactors are involved which have a majoi
impact on thepreventionof Fusarium culmorum ir
leekscomparedwithchemicalcontrol.

Bewaarmogelijkheden van groenselderij
Storage of celery
ng. A. Embrechts, ROC Westmaas, ing. H.C.H. Pijnenburg, ROC Noord-Brabant, ing. C.A.Ph. van Wijk,
'AGV.

Inleiding

Proefopzet

Groenselderij is een gewas dat op beperkte schaal
in Nederland wordt geteeld. In 1990 bedroeg de
veilingaanvoer van devollegrond 4600ton.Meteen
middenprijs van 64 et kwam de omzet uit op 2,95
miljoen gulden. Van de veilingaanvoer wordt 36 %
uitgevoerd; Spanje en West-Duitsland zijn belangrijke afnemers. Deteeltvangroenselderij vindt voornamelijk plaats in de vollegrond. De aanvoer begint
inmei/juni,vindtzijntopindemaandenaugustustot
enmet november en loopt met kleine hoeveelheden
door tot in januari. In de wintermaanden vindt er
vanaf januari een behoorlijke import plaats. Deze
bedroeg in 1989 ruim 4200ton.Gezien deze import
is er buiten het seizoen duidelijk vraag naar groenselderij. Door bewaaronderzoek is getoetst of de
aanvoerperiodevangroenselderijindewintermaanden
i/erlengdkanworden.

Het onderzoek is uitgevoerd op de proefplaatsen
Breda en Westmaas en liep van 1987 tot en met
1989. Uit eerder onderzoek bleek dat met name
vochtverlies, waardoor het produkt slap wordt, een
probleem vormt. In de twee eerste proefjaren is
daarom de 'natte doorstroomkoeling ' getoetst (in
1987 op het Sprenger Instituut te Wageningen, in
1988 op de RBT te Breda). In 1988 is daarbij het
aspect 'al dan niet in folie verpakt ' betrokken. In
1989is ook naar de invloedvan het inbrenggewicht
gekeken. Het produkt werdsteeds geteeld op beide
proefplaatsen en was zodoende zowel van zandgrond (Breda) als van zavelgrond (Westmaas) afkomstig. Tevens zijn verschillende bewaarduren
opgenomen. Hettraject van bewaarduur datoverde
driejaar beproefd is,looptvan32tot 103dagen.Als
vergelijking heeft steeds gediend de normale be-

ïïabel140. Overzicht van gewichtspercentages kwaliteit Ina bewaring per proefjaar, proefplaats, bewaarduur en bewaarmethode.
DroefDlaats
3

bewaarduur
(weken)

bewaarmethode
2)

%

%

%

%

%

%

5

N
F
N
F

57
67
53
57

81
96
92
88

67
62
45
38

94
93
73
72

62
65
49
47

88
95
83
80

N
F
N
F

39
41
15
30

56
60
25
42

64
64
57
8

88
85
81
12

51
53
36
19

72
73
53
27

N
F

41
49

64
72

58
43

84
65

50
46

74
69

10/81)
N

5
10/81)

jem.

1987/1988
gew.
aantal

1988/1989
gew.
aantal

gerrïiddelde
gew.
aantal

3=Breda;W= Westmaas
) 10weken bewaring in 1987/1988
8 weken bewaring in 1988/1989
!
) N=normale koeling;F=natte koeling
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waring ineen geconditioneerde koeling bij 0tot 1°C
eneenhogeluchtvochtigheid (90 %).

Proefuitvoering
Voor het onderzoek is het groenselderij-ras 'Claret'
gebruikt. De zaai vond plaats tussen 25 mei en 10
juni enerwerdgeplant tussen 21juni en 14juli. Het
produkt is geoogst tussen 22 september en 24
oktober. Planting injuni leidde inde proeventoteen
oogst in september/begin oktober, wat voor bewaringfeitelijktevroegis.
Bij de oogst zijn de buitenste ombladeren en dezijspranten verwijderd. Invergelijking met een veilingklaar produkt hadden de geoogste struiken ongeveer één krans bladeren meer enwaren circa 5cm
langer.

Resultaten
De resultaten over de proefjaren 1987 en 1988van

devergelijking nattedoorstroomkoelingzijnweergegeven in tabel 140. Vermeld zijn de gewichten en
aantallen, uitgedrukt in procenten van het begingewicht. Dezegegevens zijn uitgesplitst perbewaarduur, plaats van herkomst, en bewaarmethode.
Tabel 141 geeft weer de resultaten van de in folie
verpaktebewaringweer.
Dit aspect is in 1988 zowel in de gewone bewaring
als in de natte doorstroomkoeling getoetst. Tabel
142en 143vermeldt deresultatenvandetoetsingin
1989, toen de gemiddelde inbrenggewichten centraalstonden.
Tabel 144 geeft de resultaten weer van de normale
bewaring perproefplaatsenperjaar.
Aande handvandegegevensvande 'normale'bewaring is tevens een samenvatting van de drie
proefjaren gemaakt, wat betreft de bewaarduur (zie
tabel 145). Deze is bekeken aan de hand van de
kenmerken inbrenggewicht, gewichts- en stukspercentagebijuithaalenstuksgewicht bijuithaal.

Tabel 141. Oogst enbewaargegevens groenselderij 1988.
bewaar- verpakduur
king
(weken)
5

%0

%2)

indroging

% rot+
bladafval

gem.
stuksgewicht I

%kwal.
v/h
aantal

773
824
791
859

7
4
2
2

67
62
62
60

24
30
36
36

507
537
525
545

94
93
93
95

los

N
F

W
W

1224
1170

4
3

64
64

23
23

888
876

88
85

los

N
F
N
F

B
B
B
B

737
778
828
785

9
5
2
4

45
38
49
31

35
45
42
45

451
408
487
406

73
72
83
60

N
F
N
F

W
W
W
W

1160
1142
1155
1125

5
3
0
0

57
8
59
4

27
28
30
52

808
819
807
843

81
12
85
5

los
folie
B = Breda
W =Westmaas

N = normale koeling
F = natte koeling

) percentage indroging;2) gewichtspercentage I
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na Dewaring

B
B
B
B

folie

1

stuksgewicht
voor bew.
(g)

N
F
N
F

los
folie

8

bewaarwijze

Tabel 142. Inbrenggewichten en gemiddeld stuksgewicht bij uitslag na schoning per bewaarduur, bewaarplaats en proefplaats. Groenselderij bewaarproef 1989.
bewaarduurin
dagen

40

bewaarplaats
Breda
inslag
uitslag

teeltplaats

B
W

bewaarplaats
Westmaas
inslag
uitslag

1150
1378

729
861

1292
1377

771
915

1219
1227

800
839

1238
1264

789
841

1105
1279

757
810

1320
1293

786
895

gemiddeld

gem.

50

B
W
gem.

60

B
W
gem.

inslag

uitslag

1221
1377
1299
1229
1245
1237
1213
1286
1250

750
915
833
795
840
818
777
818
797

Tabel 143. Gewichtspercentage en stukspercentage kwaliteit I na bewaring per bewaarduur, bewaarplaatsen proefplaats. Groenselderij bewaarproef 1989.
bewaarduur in
dagen
40

50

60

totaal

teeltplaats

bewaarplaats
Breda
gew.%st. %

gemiddeld

bewaarplaats
Westmaas
gew. % st. %

B
W
gem.
B
W
gem.
B
W
gem.

53
47

76
70

51
52

85

51
46

78
67

47
60

74
92

46
35

75
55

36
45

61
74

gem.

46

70

48

77

gew.% st.%

11

52
49
50
49
53
51
41
40
40

80
73
77
76
80
78
68
64
66

47

74

Tabel 144. Gewichtspercentage en stukspercentage kwaliteit I na bewaring per bewaarduur en proefplaats.Groenselderij bewaarproef 1987-1989.
Breda

1987
1988
1989
gemiddeld

gew. %

st.%

44
56
44
48

69
71
70
70

Westmaas
gew. %
st.%

gemiddeld
gew.%
st.%

281 )

36
56
44
45

56
43
43

380
87
68
65

54
79
69
67

') Septoria -aantasting,sterk doorgelopen indebewaring.
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Tabel 145. Berekende gemiddelde resultaten van de bewaarduur op gewichtpercentages, stukspercentages engemiddelde stuksgewichten bij uithaal.Bewaring groenselderij 1987-1989.
bewaarduur
indagen
32
37
40
50
54
60
66
70
98
103

stuksgew. bij
inbreng (g)

gew. %bij
uithaal

1055
1136
1217
1241
949
1260
1168
1038
1168
1136

61
57
50
52
51
41
47
22
2
4

Discussie
Bewaarcondities
De getoetste bewaarsystemen gaven per proefjaar
tegengestelde resutaten. In 1987 gaf de natte
doorstroomkoeling (los verpakt) het beste resultaat.
In 1988kwamde gewone koeling over de hele linie
beter uit. In 1988 zijn de pallets met plastic omhuld
geweest. Over de voorkeur voor één van beide bewaarmethoden kan aan de hand van deze proef
geen uitspraakgedaanworden.
Herkomst
In 1987 was de groenselderij van Breda (zand) na
bewaring beter dan die van Westmaas(zavel). In
1988 en in 1989 was het verschil tussen de proefplaatsen klein.Belangrijker dan grondsoort bleekde
conditievanhetingebrachteprodukt (ziektedruk).

stuks%bij
uithaal
86
81
74
79
77
66
79
37
6
2

stuksgew. bij
uithaal (g)
730
794
800
823
630
803
726
654
500
200

resultaat. Bij langere bewaring werd het beeld
wisselvallig. Het gemiddelde stuksgewicht bij uithalen naschoning kwamvoordegehele proef uitop
ruim 800 gram. Een hoger inbrenggewicht gaf eer
betrouwbaar hoger uithaalgewicht. Het gewichtspercentage kwaliteit Ibij uithaal verschilde weinigbi
40 en 50 dagen bewaren. Het gewichtspercentage
kwam uit op circa 50% van het inbrenggewicht
Bewaren gedurende 60dagen gaf eenbetrouwbaai
slechter resultaat.
Het stukspörcentage kwaliteit I lag met 74% gemiddeld aanzienlijk hoger dan het gewichtspercentage. De verklaring hiervoor is dat bij alle struiker
het omblad verwijderd en de lengte bijgesneder
wordt. Dit kost gewicht; er blijft wel vaak eengoede
struikover.
Het infolie bewaarde produkt gaf geen betrouwbaai
beter resultaatdanhet normaalbewaardeprodukt.

Rijpheid

Bewaarduur

In 1987 kwam het wat zwaardere produkt (10001200gram) alsgunstignaarvoren,temeeromdatna
de bewaring het produkt in de best betaalde
sorteringsklasse viel. In 1988 bleek dat de struiken
daarbij inwendig nog voldoende groen moeten zijn
omdat anders het produkt na schoning te licht
(bleek)vankleurwordt.

Samenvattend over de proefjaren bleek dat groen
selderij tot zes weken betrouwbaar kan worder
bewaard in een 'normale bewaring' (0 tot +1°C er
circa 90%relatieve luchtvochtigheid). Bij zesweker
bewaring was het gewichtspercentage kwaliteit Id(
helft van het inbrenggewicht; het stukspercentag«
kwaliteit I was een kwart lager. Bewaring tot ach
weken gaf geen afwijkend resultaat bij uithaal,maa
kan een kwalitatief onvoldoende produkt na het uit
stalleven opleveren. Langere bewaring deed he
bewaarresultaat snelteruglopen.

In 1989 stond het inbrenggewicht centraal. Bij een
wat zwaarder inbrenggewicht (> 1200gram) gaf bewaring gedurende 40 en 50 dagen een goed eind-
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Literatuur

Samenvatting
Van 1987 tot 1989 zijn diverse aspecten bij de bewaring van groenselderij getoetst. Er is nagegaan
wat de invloed was van de bewaarduur, de herkomst, het inbrenggewicht, de natte doorstroomkoelingten opzichte van normale bewaring enhetin
folie verpakt bewaren. Het produkt voor de proeven
werdgeteeldte Breda(zand) enWestmaas(zavel).
Bewaarduur
Logischerwijs neemt het bewaarresultaat af meteen
langere bewaarduur. Bewaring tot zes weken geeft
een gewichtspercentage van 50%van kwaliteit I en
circa 75%van hetstukspercentage kwaliteit I.Ditis
ten opzichte van het ingebrachte produkt. Deze
bewaarduur gaf tevens een acceptabel produkt na
hetuitstalleven.
Herkomst
De invloed van herkomst (Breda met
Westmaas metzavelgrond) wasgering.

zand en

Inbrenggewicht
In de beproefde reeks van gewichten (tussen 8001400 gram) gaf een hoger stuksgewicht een betrouwbaar hogerstuksgewicht bijuitslag.
Nattedoorstroomkoeling(Fillacel)
Dit aspect is in de eerste twee proefjaren getoetst.
Deresultatentussendejarenwarentegengesteld.

Sprenger Instituut. Produktgegevens groenten en Fruit
selderij. Mededeling nr.30,Produktbeschrijving.

Bleek-

Summary
In 1987-1989 trials were carried out to investigate
thestorageabilitiesof celery.Thefollowing storage
factors were investigated:influenceof thestorage
period,place of cultivation,weightat the beginning
of storage, 'Fillacel'storage(systemwith very high
humidity)in comparisonwith 'normal'storageand
the effect of storage in PVC-bags. The cropwas
cultivatedonsandysoil(Breda) andsandyloam soil
(Westmaas).
Storageperiod
Storingup to 6 weeksresuledof 50% weight-loss
and a 25% loss in the number of heads. This
storageperiod still resulted in a good shelf-life(7
daysat 12degreesC.). Storagefor 8 weeks also
produceda50%-result, buttheshelf-liferesult was
notacceptable.
Place ofcultivation
The difference between thecultivation-locations
Breda (sandy soil) and Westmaas(clay soil)was
small.
Weightatthebeginningofstorage
In therangeof 800-1400 gramper head,a heavier
weightalsogave a higher weightat theendofthe
storage time.

Bewareninfolieverpakking

Fillacel
This was tested for period of 2 years: theresults
between theyearswereopposite.

Het in folie verpakte produkt gaf geen betrouwbaar
beter resultaatdanhetnormaalbewaardeprodukt.

Storingcelery, packedin PVC-bags
Thisgavenobetterresultthanstoringunpacked.
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Bedekkingvankrulandijvieterverkrijgingvaneengeel hart
Covering curled endive toincrease the yellow-colouring ofthe heart
ing. C.A.Ph. van Wijk, PAGV, ing. H.C.H. Pijnenburg, ROC Noord-Brabant en ing F.M.L. Kanters, ROC
Noord-Limburg

Inleiding
Teelt van krulandijvie vindt van oudsher op grote
schaal inZuid-Frankrijk plaats. Het merendeel daarvan wordt afgezet op de lokale markt. De daar geteelde typen variëren van zeer grofbladige, volumineuze typen tot kleine en fijnbladige typen. Bij al
dezetypenwordt eengeelhartgewenst.
Krulandijvie is voor Nederland een teelt waarvoor
potentiële marktkansen worden gezien inDuitsland.
Verder zijn er in het voor- en naseizoen afzetmogelijkheden in België en Frankrijk. Ook wordt krulandijvie intoenemende mate verwerkt in gemengde
salades. De produktie hier te lande is gegroeid van
0.6 miljoen stuks in 1988tot circa 2 miljoen stuks in
1989 en 1990. De middenprijs bedroeg de laatste
drie jaar ruim 70 cent voor een produkt met een
stuksgewicht vanongeveer 250gram.
Bij de introductie van het gewas is na marktonderzoekgekozenvoor hetfijnetypekrulandijvie,aangeduidonderdenaam"Très FineMaraichère". Deteelt
daarvan is moeilijk, omdat juist het fijne type het
meestgevoelig isvoor randaantasting. Bespuitingen
met kalksalpeter zijn effectief om randaantasting te
beperken.
Eenandere eis dieaan hetprodukt gesteldwordt,is
eenvoldoende geelhart. Erwordt eenhartgewenst,
waarvan de straal voor minimaal 40% geel is. Van
nature voldoet krulandijvie daar niet aan. Bij maaiandijvie werd meer geel blad gerealiseerd door
afdekking met 50%zonweringsdoek 14dagenvoor
de oogst. Voor krulandijvie was deze mate van
geelverkleuring nog te weinig. Daarom is door
middel van diverse afdekmethoden kort voor de
oogst getracht krulandijvie met voldoende geel hart
teverkrijgen.

Proefopzetenuitvoering
In 1986, 1987 en 1989 zijn diverse afdekmaterialen
en-methodenbeproefd.
Bij gladbladige andijvie werd vroeger het gele hart
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verkregen door dichtbinden met elastiek, of het
afdekken met stenen potten op het hart van de
plant. Bijdestartvan hetonderzoek isgezocht naar
minder arbeidsintensieve methoden, die toch een
goede geelverkleuring en kwaliteit garanderen. In
het eerste onderzoeksjaar zijn de volgende methoden beproefd: witlofdekkkleed, windschermdoek,
zwart geperforeerd folie, stenen potten en plastic
manchetten. Een voorwaarde voor voldoende geelverkleuring door afdekking met doek is dat een
lichtwegnamewordt gerealiseerd van minimaal 90%.
Daarnaast moet het doek voldoende kunnen ventileren, om te hoog oplopen van de temperatuur te
vermijden. In 1987 zijn de arbeidsintensieve bedekkingen zoals stenen potten en plastic manchetten
achterwege gelaten en is zwart geperforeerdweedblockdoek toegevoegd. In 1989 is vervolgens een
aantal nieuwopdemarktverschenen afdekmethoden
in een herfstteelt beproefd, te weten witte kappen
(deksels), twee soorten aluminium afdekdoek,
stenen schotels, en agryldoek, zwart/wit gekleurd.
Ter vergelijking isdaarbij windschermdoek, alsmede
'onbedekt'toegevoegd.
De proeven zijn uitgevoerd op de ROC's NoordBrabant en Noord-Limburg alsmede ophet PAGVte
Lelystad, zowel ineen zomer- als ineen herfstteelt.
In de zomer vond de afdekking gedurende drie
dagen plaats, in de herfst varieerde dat van drie tol
vijfdagen,afhankelijkvandegroei-omstandigheden.
Ter bepaling van de resultaten is na afdekken de
hoeveelheid geel hart, het gemiddeld gewicht, de
kwaliteitssortering, alsmede het gemiddeld stuksgewicht vastgelegd. Verder is in het laatste proefjaai
de temperatuur in het hart van de plant onder hel
afgedekte materiaal via een datarecorder geregistreerd. In 1986 en 1987 is de proef uitgevoerd mei
het fijnbladige krulandijvie-type Très Fine Maraichère
en het grofbladige type 'Wallonne', omdat toen noç
niet beslist was,welk type geïntroduceerd zouworden. In 1989 is de proef alleen met het fijnbladige
type uitgevoerd. De gebruikte selecties warer
respectievelijk 'Nina'en 'President'.
Eenoverzicht vande beproefde materialen perjaar

Tabel 146.Overzicht gebruikte afdekmethodieken per proefplaats, proefjaar en perteelt krulandijvie.
methode van afdekking

proefplaats en proefjaar
Breda
Lelystad
1986 1987
1986 1987 1989

Meterik
1986 1987

witlofdekkleed
windschermdoek
(3x gelaagd)
zwart geperforeerd folie
(Stork)
agryl zwart/wit
zwart agryl
stenen potten
plastic manchetten
witte kappen
stenen schotels
PLS98
PLS70
onbedekt
z = zomerteelt
h = herfstteelt
per proefplaats en per teelt isweergegeven intabel
146.

Informatie afdekmaterialen
Witlofdekkleed. Dit kleedneemt 95 % van het licht
weg; er is gekozen voor dit materiaal omdat het
zacht, poreus, lucht- en waterdoorlatend is en ruim
voorhanden.
Windschermdoek. Dit doek (groen of zwart) werd
voor het aanbrengen drie lagen dik gevouwen,
neemt ruim 95% licht weg, is lucht- en lichtdoorlatendenveelalruimvoorhanden.
Zwart geperforeerd folie. Dit folie (weedblock) is
geperforeeerd met kleine trechtervormige gaatjes
van circa 1 mm doorsnee. De lichtreductie van dit
foliewaseveneens ruim95%.
Manchetten (tuben van netzakjes). Deze man-

chettenwerden nietgebruikt alsafdekking,maarom
de krop dicht te binden. Eerdere ervaringen bij
gebruik van breed elastiek voor het dichtbinden,
leerden, dat het elastiek te veel op het blad en de
hoofdnerf insnoerde. Daardoor ontstond bladbreuk,
gevolgd door smet/smeul. Om deze reden is
gezocht naar breder materiaal (manchetten) dattoch
goed kon ventileren. De manchetten werden vooraf
bij de jonge plant aangebracht. Het omleggen mag
niet te vroeg gebeuren,omdat anders door de wind
de manchetten omhoog geblazen worden en het
blad erin vastgroeid. Kort voor de oogst werden de
manchetten om de krop getrokken. De materiaalkosten zijn bedroegen 1,5-2cent per plant. Per uur
konden 250-300 manchetten worden aangebracht.
Detijd die nodig was voor het omhoog halen tegen
deoogst isnietexactgeklokt, maarbeliepzekereen
kwart van de tijd van het omleggen. Hoewel met
deze methode de geelverkleuring ruim voldoende
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was, is dit object vanwege de benodigde arbeid na
heteersteproefjaar achterwegegelaten.
Stenenpotten.Voor het fijne type krulandijvie werden bloempotten van 10 cm doorsnee gebruikt en
voor het Wallonne type potten met een doorsnee
van 13 cm. Voor het verkrijgen van geel hart voldoen stenen potten goed. Een nadeel is het risico
van omwaaien door de wind. Verder is gebruik van
stenen potten erg arbeidsintensief. Om deze reden
is dit object na 1986 niet meer in de proeven opgenomen.

Buitenschermdoek. Dit schermdoek bestaat uit
aluminium,waarvan om de 0,5 cm stroken doorstikt
zijn met plastic draadter versteviging. Voordeel van
dit materiaal isdesterk reflecterende werking,waardoor de temperatuur onder het gewas niet zou oplopen. Dit materiaal is leverbaar met een verschillende mate van lichtdoorlatendheid. In het onderzoek zijn gebruikt: PLS-70, wat maar 75 % van het
licht reflecteert, en tevens 65 % van de uitstraling
onder het gewas zou tegenhouden. Dit materiaal
weegt 115 gramperm2.Verder isgebruikt PLS-alu,
datvolgensopgave98%van het licht reflecteert,en
70 %van de uitstraling onder het gewas zoutegenhouden.Hetweegt 125gramperm2.
Witte kappen. Deze plastic kappen (klokvormige
deksels), hebben aan de bovenkant een open tuit.
Hiervan bestaan twee verschillende afmetingen,
namelijk 21 en 24,8 cm doorsnee. In het onderzoek
isdekleine maatgebruikt.

Zwart agryl (P60). Dit materiaal neemt 92 % licht
weg, isaanbeidezijdenzwartenweegt60gramper

nu*.
Agrylzwart/wit. Dit materiaal bestaat uit zwart enwit
doek,die opelkaar zijngehecht. Bijafdekking wordt
de witte zijde naar boven gelegd ter weerkaatsing
van de straling. Dankzij vooral het zwarte doek
wordt 97 % van het licht weggevangen. Het is het
zacht materiaal,water- en luchtdoorlatend enweegt
100gram perm 2 .
Stenen schotels. In het onderzoek zijn aardewerk
schotels gebruikt met een doorsnee van 13 cm en
een gewicht van 250 gram. De binnenkant was
geglazuurd.

Resultaten
De samengevatte resultaten van de eerste twee
proefjaren zijn voor de zomerteelt vastgelegd in

Tabel147. Krulandijvie-bedekkingsproef zomerteelt, samenvatting 1986en 1987.

obj ras

bedekking

stuksgew.

I

II

III

a.c.
rand

415
436
433
478
443
439

69
59
65
61
81
67

18
18
27
25
13
20

13
23
8
14
6
13

8,2
7,5
8,1
7,9
8,5
8,1

17,0
14,6
13,3
11,4

kwaliteif/o

(g)

1
2
3
4
5

President
President
President
President
President
gemiddeld

witlofkleed
windschermhoek
zwart geperf.folie
zwartagryl
onbedekt

geel hart
re.l
straal

opmerkingen

"geel hartrel."
"geel hartrel."
"geel hartrel."
"geelhartrel."

verschilt betrouwbaar vanobj.3,4 en 5(0,05)
verschilt betrouwbaar vanobj.3,4 en5 (0,05)
verschilt betrouwbaar vanobj. 1,2en 5(0,05)
verschiltbetrouwbaarvanobj.1 en2(0,05)en5(0,10)

12,8

46
48
38
34
26
38

"geel hartrel."
"a.c.-rand"
"geel hartrel."
"a.c.-rand"
"geel hartrel."
"a.c.-rand"
"geel hartrel."
"a.c.-rand"
"geel hartrel."
"a.c.-rand"

verschilt betrouwbaar vanobj.7en 10(0,10)
verschilt betrouwbaar vanobj.7,9 en 10(0,10)
verschilt betrouwbaar vanobj.6,8 en 9(0,10)
verschilt betrouwbaar vanobj.6,8 en 10(0,10)
verschilt betrouwbaar van obj. 10(10,0)
verschilt betrouwbaar van obj.7en 9(0,10)
verschilt betrouwbaar van obj.10(10,0)
verschilt betrouwbaar vanobj.6en8 (0,10)
verschilt betrouwbaar vanobj.6,8 en9(0,10)
verschilt betrouwbaar vanobj.6 en7 (0,10)

cm

7,9

6 Nina

witlofdekkleed

216

24

16

60

5,9

14,1

67

7 Nina

windschermdoek

231

57

36

7

7,9

10,4

53

8 Nina

zwart geperf. folie

216

24

25

51

6,3

12,1

61

9 Nina

zwart agryl

220

40

48

12

7,8

10,4

63

10 Nina

onbedekt

227

32

27

41

6,8

8,5

46)

gemiddeld

222

35

30

34

6,9

11,1

58

Decijferstussen de objecten verschillen niet significant tenzij apart vermeld bij"opmerkingen".
" a.c.-rand
= aantastingscoëfficiënt-rand=gewogen gemiddelde van randaantasting waarbij:
9
= geen rand
7
= licht rand (nogkwaliteit I)
5
= teveel rand (kwaliteit II)
3
= zware randaantasting
1
= zeer zware randaantasting
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Tabel148. Krulandijvie-bedekkingsproef herfstteelt,samenvatting 1986en 1987.

Dbj ras

1
2
3
4

President
President
President
President
gemiddeld

5 Nina
6 Nina
7 Nina
8 Nina

bedekking

witlofkleed
windschermhoek
zwart agryl
onbedekt

witlofdekkleed
windschermhoek
zwart acryl
onbedekt

stuksgew.

I

kwaliteits %
II
III

a.c.
rand

qeel art
rel.
straal

(9)

nr.

nr.

nr.

334
370
371
378

76
75
72
77
363

17
19
14
14
75

7
6
14
9
16

8,3
8,3
8,1
8,3
9

10,4

8,8
9,8
4,1
8,2

34
32
36
14
8,3

83
80
77
84
73

17
17
21
16
81

0
3
2
0
1

8,7
8,6
8,0
8,8
8,5

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

50
47
53
27
44

164
144
152
168
157

opmerkingen

cm

"geel hart"cmen "rel." verschillen betrouwbaar vanobj.4
"geel hart"cmen "rel." verschillen betrouwbaar van obj.4
"geel hart"cmen "rel." verschillen betrouwbaar van obj.4

29

Decijferstussende objectenverschillen niet significant tenzij apart vermeld bij"opmerkingen".
*a.c.-rand
= aantastingscoëfficiënt-rand= gewogen gemiddelde van randaantasting waarbij:
9
= geen rand
7
= lichte aantasting rand (kwaliteit I)
5
= te veel rand(kwaliteit II)
3
= zware randaantasting
1
= zeer zware randaantasting

tabel 147 en voor de herfstteelt intabel 148. Alleen
de objecten die beide jaren beproefd zijn, zijnopgenomen.

Discussie
Proefjaren 1986en1987

Van de in 1989 uitgevoerde toetsing met een aantal Algemeen. In beide proefjaren traden bijhetobject
nieuwe materialen zijn de resultaten vermeld intabel 'onbedekt' tussen dediverse proefplaatsen en teel149.
ten grote verschillen op qua opbrengst kwaliteit I en
Tabel 149.Gemiddeld stuksgewicht, randaantastingscijfer, engeelhart1) per bedekkingswijze enper
oogstdatum, krulandijvie-bedekkingsproef 1989.
object

(sogst 7se ptember
a.c
geel
gew.
rand
hart
(g)

witte kappen

240

9,0

51

269

7,0

73

303

0,7

80

schotels

203

8,0

49

266

5,6

75

358

1,9

73

PS98

226

7,7

52

260

4,5

69

331

2,0

77

agryl zwart/wit

189

7,6

51

262

4,2

68

318

1,8

78

PS70

200

6,5

51

269

4,7

63

305

2,0

74

windschermd.

208

6,7

53

245

6,5

63

301

1,6

70

onbedekt

219

8,7

36

265

5,3

47

328

1,8

54

gemiddeld

210

7,6

49

262

5,1

64

321

1,7

72

27

1,7

4

31

1,5

7

57

0,6

10

T(0,05)

oogst 11 september
a.c.
geel
gew.
rand
hart
(g)

oogst 14september
a.c.
geel
gew.
rand
hart
(g)

1

)%geel hart van de straal
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gevoeligheid voor randaantasting. Dit geeft aan dat
de groei- en weersomstandigheden de mate van
randaantasting, en dus het resultaat van de teelt
sterk bepalen.Hetgrofbladige ras 'President' haalde
gemakkelijk het minimumgewicht van 200 gram
voordat eventueel rand optreedt. Hetfijne ras 'Nina'
werd soms bij een lager gewicht dan 200 gram al
zwaardoorrandaangetast.
Geelverkleuring. Zowel in de zomer- als de herfsteelt hadafdekking eenduidelijk positief effect opde
geelverkleuring van het hart. Bij het ras 'President'
werddoor bedekking hetgeelverkleurde deelvande
straalruim70%groter. Indeherfstteeltverdubbelde
de geelverkleuring. De fijnbladige typen, zoals de
hier gebruikte selectie 'Nina', hebben van nature al
meer geelverkleuring van het hart dan de grofbladige typen. Toch is de geelverkleuring vaak
onvoldoende en blijft voor een hoogwaardig product
afdekking nodig. Afdekking bracht bij 'Nina'
gemiddeld 30 % meer geelverkleuring teweeg en in
deherfstteelt ruim70%meer.
Verband tussenafdekkingenaantastingdoor rand.
Het randgetal = a.c. (aantastingscoëfficiënt rand =
het gewogen gemiddelde van de randaantasting)
wasbijsommige bedekte objecten beter ofgelijkten
opzichte van onbedekt, maar in veel gevallen wat
slechter. Dit geldt ook voor de kwaliteit I-percentages, omdat die vooral beïnvloed worden door de
randaantasting. De verschillen waren niet betrouwbaar, zodat niet gezegd kanworden dat bedekking
randaantasting bevordert. Alleen in de zomerteelt
gaf bij de selectie 'Nina' bedekking met witlofdekkleed betrouwbaar (0.10) meer aantasting en bedekking met windschermdoek betrouwbaar (0.10)
minderaantastingdanonbedekt.
Opbrengst in relatie tot afdekking. De onbedekte
objecten werden in de herfst gemiddeld iets zwaarder dan de bedekte. De verschillen waren klein en
niet wiskundig significant. Hoewel dus in de meeste
gevallen de opbrengst bij bedekking lager uitkomt,
kan niet gesproken worden van betrouwbaar lagere
opbrengsten. In de zomerteelt verschillen de opbrengsten tussen de dekte en onbedekte objecten
niet.
Proefjaar 1989
In het laatste proefjaar is een aantal nieuwe materialen vergeleken met onbedekt en afdekking door
windschermdoek, waarbij ook gelet is op het

188

temperatuurverloop onder de bedekking. Het effect
op de geelverkleuring van het hart was bij alle objecten betrouwbaar beter dan bij onbedekt. Tussen
de verschillende materialen waren, wat geelverkleuring betreft deverschillen gering.Aangaande
de stuksgewichten waren er ook geen significante
verschillen tussen de objecten. Er was wel sprake
van verschillen tussen de objecten betreffende de
randaantasting, vooral bij de tweede oogst. De bedekking met witte kappen kwam daarbij significant
beter naarvorendandeandereobjecten.
Bij het temperatuursverloop was het opvallend dat
deze bij de bedekte objecten overdag lager bleef
dan bij onbedekt, en 's nachts iets hoger of gelijk
was metonbedekt. Bijdewitte deksels (kappen),en
bij het dichte PLS-alu werd de temperatuursstijging
overdag veel meer geremd dan bij de andere objecten. Tijdens dewarmste periode van de dagwas
het temperatuurverschil ten opzichte van onbedekt
respectievelijk 12 en 14 °C. Bij de andere afdekmaterialen bedroeg het temperatuurverschil slechts
3-5 °C. Het verschil in randaantasting tussen beide
objecten kan wellicht verklaard worden doordat met
witte deksels een betere ventilatie en dus droging
van het gewas plaatsvindt dan bij de gesloten
afdekkingmethetPLS-alu.

Samenvatting
Indejaren 1986,1987en 1989zijn afdekmaterialen
getoetst ter verkrijging van meer geel hart in krulandijvie.Daarbijismetnameuitgegaanvanmaterialen die voor 90 % het licht wegnemen, maar tevens
de mogelijkheid van lucht- en vochtventilatie toestaan. Debedekking heeft, afhankelijk van degroeizaamheid van het weer drie tot vijf dagen geduurd.
Deproevenzijn uitgevoerd in zomer- eneen herfstteelten op de ROC's te Meterik en Breda en op het
PAGV te Lelystad. Er zijn selecties/rassen gebruikt
van zowel het grofbladige 'Walonne' als het fijnbladige 'Très Fine Maraichère'-type. In 1986 en
1987zijn afdekmaterialen beproefd die vanoudsher
al gebruikt werden, en arbeidsbesparende afdekdoeken, die vanwege andere toepassing ruim voorhanden waren. In 1989 is een aantal nieuwe afdekmaterialen getoetst, waarbij ook het temperatuursverloop inhethartvandeplantgevolgdis.
Inhetkort kangesteldwordendat:

a) bedekking een positief effect heeft op de geelverkleuringvan hethart,
b) bedekking in de meeste gevallen geen extra
randaantasting oplevert,
c) het gemiddeld stuksgewicht door bedekking niet
significant lagerwordt,
d) het effect van de diverse afdekmaterialen onderlingniet nietveelverschilt.
Gemiddeld overdeeerstetweeproefjaren gafwitlofdekkleed meerenwindschermdoek minderrandaantasting dandeandere objecten .In 1989kwamende
witte kappen beter naar voren wat randaantasting
betreft.
In het algemeen moet worden opgemerkt dat de
fijne selectie 'Nina'veel gevoeliger isvoor randdan
het ras van het grovere type 'President'. Deselectie
'Nina' is door de tuinder niet zonder risico tetelen.
Uit ander onderzoek is gebleken dat randaantasting
beperkt kan worden door bepuitingen met kalksalpeter. Selecties van het fijne type die meer bestandzijntegenrandzijnechterdringendgewenst.

Literatuur
Poll, J.T.K. Invloed plantdichtheid op de kwaliteit en opbrengst
van maaiandijvie. Jaarboek 1988/1989, PAGV-publikatie nr. 49,
p. 181-183.

Summary
In 1986,1987and 1989 different covering-materials
weretestedto obtaina moreyellow heartincurled
endive.The materials havetointerceptatleast90%
of the light, but ventilationmust be possible.The
covering wasplaced on the crop 3-5 daysbefore
harvest. Thetrials tookplace duringsummer- and
autumn cultivation at the experimentallocations
Meterik and Breda (both sandy soil) andLelystad
(loam). The varieties used were'President'ftype
Walonne) and'Nina'(typeTrès Fine Maraîchère).
Thesummarisedresults werea)coveringgave more
yellow-colouring of the heart,b) in the mostcases
coveringdid not result in extra tipburndisease,c)
the mean weightdid not decreasesignificantly by
covering, d)between thedifferentcovering-materials
were no big differences. Averagesover 1986 and
1987 gave more tipburn disease with chicorycoveringclothandless withwindscreen covering in
comparison with theotherobjects.
In 1989 covering with white salad-clocks gave a
good result with regard to tipburn disease and
yellow-colouring.
Ingeneralitmustbesaidthattheselection'Nina"is
moresusceptibleto tipburn than 'President'. 'Nina'
cannot be cultivated without the risk of tipburn
disease.This riskcanbereducedby treatment with
Ca(N03)2. Howeverthebestsolutionis the advent
oftipburn-resistantvarieties.
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Wortel-,knol-enbolgewassen
Invloedvanvochtvoorzieningophetvoorkomenvanschurft inpeen
ing.J.A. Schoneveld, PAGV

Effectvandebewaarmethodeopdekwaliteitvanfijnepeen
ing.J.A.Schoneveld,PAGV

Hetoptredenvancavity spotinpeen
ing. Th. Huiskamp,ing.J.A. Schoneveldening.R.Meier(PAGV)

Invloed vanvochtvoorziening op hetvoorkomen vanschurft
inpeen
Effect ofirrigation ontheprevention ofscabies in carrots
ing. J.A.Schoneveld, PAGV

Inleiding
Gedurende het droge groeiseizoen in 1986 kwamin
noordoost-Nederland en Flevoland een zware aantasting van schurft in peen voor. Een oppervlakte
van enkele honderden hectares met bestemming
verwerkende industrie werdafgekeurd. Percelendie
optijdwaren beregend, haddenweinig last. Opeen
perceel waar de afstand van de beregeningspijpen
teruimwasgeweest,wasdeaantastingopdedroge
stroken ernstig en op de natte stroken beperkt. Er
waren echter ook percelen waar ondanks beregeningtochschurftvoorkwam.
Tot dan toe was er in Nederland geen zekerheid
over deveroorzaker van deze ziekte.Jansen (1988)
van de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen identificeerde Streptomyces sp. als veroorzaker van de schurft in peen. De isolaties vertoonden grote verwantschap met de isolaties bij
aardappelen van Elesawy en Szabo genaamd
Streptomyces scabies: een ziekteverwekker die tot
de orde van de Actinomicetales behoort (straalschimmels of draadvormende bacteriën). De soortnaam "scabies" kan eigenlijk niet gebruikt worden
omdat de naam sinds 1980 door procedurele
oorzaakgeenofficiële statusmeerheeft.
Debacterie veroorzaakt verkurkt weefsel,vaak ringvorming, beginnend rondom de wortelinplant. De
verkurking is bij een lichte aantasting oppervlakkig.
Bij ernstige aantasting verschijnen verkurkte, watachtige uitstulpingen op de peen. Later kan in deze
plekken secundair rot ontstaan. Bij peen zijn deze
verschijnselen en de veroorzaker genoemd door
Jones,Massfeiler, VakhrashevaenHanson.
Aantasting van Streptomyces scabies is ook waargenomen bij aardappelen,suikerbieten, rodebieten,
voederbieten, radijs, rammenas en pastinaak. Granen en akkeronkruiden zoals bitterzoet (Solanum
dulcamara) kunnen eveneens aangetast worden.
Vruchtwisseling biedt dus maar weinig mogelijkhedenomdeziekteverschijnselen tevoorkomen. Bij
aardappelen komt in Europa ook een andere vorm

van schurft voor,veroorzaakt door eenStreptomycessoort, namelijk netschurft. Dezetreedtjuist oponder
vochtige omstandigheden (Schilte).
Debacterie (Streptomyces scabies) isgevoelig voor
de zuurgraad van de grond. Uit een Canadees
onderzoek bleek bij aardappelen de aantasting van
0%toete nementot 90%tusseneenpHvan5,1 tot
6,0. De reactie op de zuurgraad kan voor de verschillende stammen iets uiteenlopen, maar op zure
grond komt weinig aantasting voor. Zuur werkende
meststoffen kunnen onder bepaalde omstandigheden de aantasting verminderen; basisch werkende meststoffen kunnen de aantasting juist verergeren. Opde lange duur biedt het aanzienlijk verlagenvandezuurgraad vandegrondgeensoelaas,
omdat de bacterie zich aanpast aan de zuurgraad.
Bovendien vermindert het produktieniveau van het
desbetreffende gewas. Op de jonge poldergronden
is een te grote buffer van kalk aanwezig om de pH
effectief te verlagen. Wel kan het op zandgronden
helpen een kalkgift uit te stellen tot na de teelt van
een gewas dat veel economische schade door de
bacterie lijdt.
De toepassing van groenbemesters en organische
bemesting voor de bestrijding van schurft is gebaseerd op stimulering van de micro-flora om de kans
op antagonisten en de concurrentie op voedsel te
vergroten. De resultaten zijn echter nogal verschillend, waardoor geen betrouwbaar advies kan
wordengegeven.
Reeds in de jaren dertig is onderzocht hoe de
bacterie bij aardappelen de knol binnendringt. Het
schurftorganisme dringt dejonge knol binnen viade
huidmondjes van de stolonen. Deze onderaardse
stengeldelen hebben huidmondjes die overgaan in
lenticellen bij het zwellen en uitgroeien van de uiteinden tot jonge knollen. Elke knol maakt een
gevoelige periode door die begint nadat de knol is
aangelegd en eindigt wanneer de knol een zekere
ouderdom (dichte lenticel) heeft bereikt (±2cmdik).
Per knol is de vatbare periode circa twee weken.
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Omdatde knollen niet allemaal tegelijk worden aangelegd en niet allemaal even snel groeien, duurt de
vatbare periode van het aardappelgewas ongeveer
vier weken, gerekend vanaf het begin van de groei
vandeeersteknol.
Een andere belangrijke ontdekking die men in die
jaren deed, was dat de aantasting in deze kritieke
periode van de knolgroei verhinderd kon worden
door het handhaven van een hoogvochtgehalte van
de grond. Er werd verondersteld dat de populatie
van Streptomyces scabies wordt teruggedrongen
door de grotere concurrentie van andere bacteriën
enofantagonisten invochtigegrond.
Labruyère (1972) bevestigde deze veronderstelling.
Bovendien voert hij aan dat door het hogere vochtgehalte van degrondook de infectiekans wordt verminderd door het versneld vormen van het vulweefsel in de huidmondjes, waardoor het voor de
pathogeen moeilijker wordt het inwendige van de
knoltebereiken.
Beregening gedurende de vatbare periode bleek bij
aardappelen een effectieve manier om aantasting
vanschurfttevoorkomen.
Peen (Daucus carota) bestaat voor slechts enkele
centimeters (de bovenste) uit stengelweefsel. Het
overgrotedeelbestaat uitwortelweefsel waaringeen
huidmondjes voorkomen.Wel ishetzodat dewortel
tijdens de eerste verdikking een kritieke periode
doormaakt.Tijdens hetverdikken barstdeepidermis
open en groeit de peridermis als nieuwe peenhuid
doordeoudehuid.Tijdelijkontstaandaarbijwondjes
en scheurtjes waardoor micro-organismen in de
wortel kunnen doordringen.Verondersteld wordt dat
in deze fase de pathogeen Streptomyces scabies
ook in de wortel kan komen. De peen heeft echter
eenveel minderdikkeenverkurkte huidalsdeaardappel. Hetisdanooknietuitgeslotendatdebacterie
doordepeenhuidkanpenetreren.
Het doel van het onderzoek is daarom na te gaan
wat de vatbare periode is voor schurft bij peen ,of
de aantasting beperkt kan worden via de vochtvoorziening, hoe hoog de uitdrogingsgrens mag zijn
en op welke tijdstippen beregening moet plaatsvindenomaantastingtevoorkomen.

Materiaalen methoden
Hetonderzoek isuitgevoerd inpottendieopverschil-
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lende tijdstippen en tijdsduur droog zijn gehouden.
Tevens zijn in het laatste onderzoeksjaar gewaswaarnemingen naar deverdikkingvandewortelsop
hetveldverricht,waarbijtevensdemateensnelheid
vanuitdrogenvandegrondzijnvastgelegd.
Degebruikte grondindepottenproeven isafkomstig
van een perceel waarop in 1986 een ernstige
aantasting van schurft op peen voorkwam. Het
betreft een veenkoloniale grond uit Ter Apel met:
pH-KCI 5,5, percentage humus 4,6, Pw-getal 44, Kgetal 10,KHCI7,en MgO 137.Door middelvan 1,5
gram Dolokal per kg grond is de pH in 1990 op 6,0
gebracht.
De gebruikte plastic potten hadden een doorsnede
van 16 en 20 cm, respectievelijk aan de onder- en
aan de bovenkant. De hoogte bedroeg 19 cm. De
inhoudbijeenvullingvan 17cmhoogteis4,3 liter.
Elke pot werd gevuld met omgerekend 5300 gram
drogegrond(volumegewicht van125).
De vochtspanningskarakteristiek (pF-curve) van de
grond is tot een pF-waarde van 2,7 bepaald aan
ringmonstersvan 100cm3entoteenpF-waardevan
4,2aanlossegrond.
Met behulp van deze pF-karakteristiek is berekend
welk gewicht aan potgrond, droge grond en water
overeenkomt met het gewenste vochtregime.Vochtaanvulling tot het gewenste gewicht vond elke dag
of omdedag plaats,afhankelijk vandeverdamping.
In de pot zelf ontstaat ook een vochtverloop van
onder naar boven dat door bemonstering van vier
lagen is bepaald (tabel 150). Tijdens de groei zijn
aparte potten bemonsterd om het potgewicht met
hetgegroeideplantgewichttekunnencorrigeren.
Inde proef van 1988warendevolgende objecten in
vierherhalingenopgenomennadeeersteverdikking:
a. degehele periode degrondop2-7 cmdiepte nat
houden:pF2,0-2,4.
b. de gehele periode de grond op 2-7 cm diepte
vochtig houden:pF2,4-2,9.
c. de gehele periode de grond op 2-7 cm diepte
drooghouden:pF2,9-4,2.
d. idem als C, maar de grond is gesteriliseerd: pF
2,9-4,2.
e. vanaf het begin van de verdikking van de eerste
plantendegrondop2-7cmdieptedrooghouden,
respectievelijk 10, 20, 30 en 40 dagen. De
overigetijddegrondnathouden.
g. 11 dagen na begin van de verdikking de grond
drooghouden,respectievelijk 10en20dagen.

h. 21 dagen na begin van de verdikking de grond
drooghoudengedurende 30dagen.
i. 31 dagen na begin van de verdikking de grond
drooghoudengedurende20dagen.
Degrondvanobject disop29januari gesteriliseerd
door deze tweemaal 10 minuten bij 105 °C in een
autoclaafteverwarmen.
Op 21 maart zijn 40zaadjes per pot gezaaid enmet
1 cm grond licht aangedrukt. Het zaad is van de
selectie Minicor van het ras Amsterdamse Bak
(fractie 1,2-1,4 mm, duizendkorrelgewicht 1,23
gram) enontsmet met iprodionenthiram.Op 12juni
ishetaantalplantentot20perpotgedund.
Gedurende de groeiperiode is eenmaal een
luisbestrijding uitgevoerd en eenmaal gespoten met
iprodion tegen Alternaria. Na de verdikking is de
plantvoet tweemaal aangegoten met een benomyloplossingtegen Fusariumspp.
Inde proef van 1990warendevolgende objecten in
vier herhalingenopgenomen:
e.gedurende 20,30 en50dagen,
g. gedurende20en40dagen,
h.gedurende30dagen.
k. Simulatie frequentie van beregening. De grond
rondom de peen droog houden vanaf het begin van
de verdikking. Daarna nat houden op dagnummer
10t/m 13 (K1), 10t/m 13en 17t/m20 (K2), 10t/m
13,17t/m20en24t/m27(K3), 10 t/m 13en24t/m
27(K4)en17t/m20(K5).
Op27 maart isdezaadfractie 1,6-1,8 mmmeteen
duizendkorrelgewicht van 1,88gramvan deselectie
Minicor uitgezaaid. Het zaad was ontsmet met
iprodionenthiram.
Op17aprilzijndepottenteruggedundtot20planten
per pot. Er is drie keer gerookt tegen luis met
lindaan op 4 april, 18 mei en 6 juni. Op 27 april is
een plantvoetbehandeling gegeven met een benomyl-oplossing tegen eventuele wegval van planten
door Fusarium spp. Op 1 mei en 15 juni is op de
schotel 0,4 gram N in de vorm van korrels kalkammonsalpeterperpotgegeven.
Alle potten stonden in de kas op een tablet. Nahet
wegen enaanvullen metwater werdende pottenop
een andere plaats gezet (rouleren), 's Nachts werd
de temperatuur op 15 °C gehouden. Overdag werden te hoge temperaturen voorkomen door schermenvande kas bij een lichtstraling boven 500Watt
aer m2. Daardoor werd een dagtemperatuur bereikt
/an 20-22°Cmeteenenkele uitzonderingtot25°C.

Destraling was echter ook 50%lager. Extrabelichtingmet 100Watt per m2werdgegeventussen6en
20uurbijeenlagerestralingdan 100Wattperm2.

Waarnemingen
Het opkomstverloop is door dagelijkse telling vastgelegd. Wekelijks is een aantal potten bemonsterd
op vochtgehalte in de potten en het gewicht van
wortelenblad. Daarmeekonookde periodevande
verdikkingwordenbepaald.
Aanhet einde vandeproef is hettotalegewicht van
blad enwortel gewogen. Vervolgens zijn de wortels
verdeeld in vier klassen; binnen elke klasse is het
aantalengewicht bepaald.Deklassenzijn:
1. geenschurftaantasting;
2. lichte schurftaantasting die voor de praktijk nog
geenbetekenis heeft;
3. matigeschurftaantasting;
4. ernstigeschurftaantasting.
Met behulp van deze gegevens isde aantasting uitgedrukt ineen percentage van hetaantal enhetgewicht van de aangetaste wortels. De intensiteit van
de aantasting is weergegeven met de zogenaamde
schurftindex op basis van aantal en gewicht. De
schurftindex op gewicht is berekend door het gewicht van de categorieën 2, 3 en 4 te vermenigvuldigen met respectievelijk 1, 2 en 3 en te delen
door 3 maal het totale gewicht x 100. Deze index
geeft goeddeschadevoordepraktijkweer.
Om de resultaten van de pottenproef te kunnen
overdragen naardesituatie ophetveld,zijn in1990
waarnemingen verricht naar de opkomst- en verdikkingsperiode en de snelheid van uitdrogen van de
bouwvoor. Dit is geschied bij een aantal zaadgrootte-objecten van de veldopkomstproef op de
lichte zavelgrond op het PAGV proefbedrijf te Lelystad. Deze proef is gezaaid op 26 april. Tijdens de
opkomst viel er eenzware bui.Tentijde van deverdikking was het 14 dagen droog. De andere waarnemingen zijn verricht op een schurftbestrijdingsproef op veenkoloniale grond op ROC 't Kompas in
Valthermond. Deze grond ligt meer dan twee meter
uit het grondwater en is gevoelig voor schurft. Ten
tijde van de verdikking viel er regelmatig een bui,
zodatbijdeobjecten metverschillende beregeningsfrequenties en de controle geen sprake was van
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schurftaantasting. Wel kon drie weken later gedurende een periode van droogte de snelheid van
uitdrogen en bevochtigenworden gemeten. Devochtspanningwerdgemeten opeendieptevan5-10,1015,15-20, 20-25 en30-35 cm metdrietensiometers
per diepte en afgelezen met de elektronische
datarecorder van Eijkelkamp(type14.50).
Voor het berekenen van de temperatuursom zijn in
de kas de etmaaltemperaturen van de desbetreffendeafdeling genomen.Ophetveldzijndeetmaaltemperaturen van de lucht op 1,5meter hoogte van
hetmeteostationvanhet PAGVenDeBiltgenomen.

Resultaten
Vochtgehalteenwaterverbruik
De potten van de natte objecten met een vochtgehalte tussen pF2,0 en 2,4 inde laag 2-7 cm,gerekendvandebovenkantvanpot,zijnaangevuldtot
een bruto-gewicht van 6900 gram (tabel 150). Inde
loop van degroeitijd werd dit gewicht bijgesteld met
het gewicht van de planten in de pot. Voor de
vochtige en droge objecten werd het gewicht met
water aangevuld tot respectievelijk 6550 en 6300
gram.
Om het vochtgehalte binnen de genoemde grenzen
te houden, moest bij grote verdamping dagelijks
water worden bijgevuld. De maximale verdamping
per dag bedroeg bijde natteobjecten 436 gramper
pot en bij de droge objecten 318 gram per pot. Het
waterverbruik bij de droge potten gevuld met gesteriliseerde grond is hoger dan bij de droge potten
met ongesteriliseerde grond. Door een veel hogere
produktie is het waterverbruik per gram verse en
drogestofvanditobjectveel lager.

Groeienontwikkeling
De opkomst begon 6 à 7 dagen na zaaien en was
11à 12dagen nazaaienvoltooid bijeenT-somtussen 115 en 200 graaddagen. Daarbij is de basistemperatuur van 0°C aangehouden. Een opkomst
van50%isbereikt na165graaddagen.
De eerste planten verdikten zich in 1988 en 1990,
respectievelijk 32 en 26 dagen na het zaaien. De
laatste planten verdikten zich na 40 en 36 dagen,
zodat de totale verdikkingsperiode 8 à 10 dagen
heeft geduurd. Als criterium van verdikking is een
worteldiameter groter dan 2 mm genomen. Het
verse wortelgewicht bedroeg toen circa 100 mg en
dewortelbegonlichtoranjetekleuren.Opdittijdstip
heeft zich het vierde echte blad ontwikkeld tot een
lengtevan 1cm.Dematevanverdikken is nietaltijd
regelmatig over de planten verdeeld waardoor 50%
verdikte planten gerealiseerd wordt bij een gemiddeldwortelgewicht vancirca 150gram.
In 1988 liet, aan het einde van de verdikkingsperiode, een aantal planten in de potten van het
natte object het blad toch weer slap hangen.Opde
overgang van lucht en grond was de wortel ingesnoerdenverrot. Uitderotteplekkenwerd Fusarium
spp. geïsoleerd. Door het dagelijkse water geven
bleef de grond bovenop kennelijk te nat en kregen
schimmels de kans om de plant aan te tasten. Dil
verschijnsel trad niet op inde gesteriliseerde grond.
Verdere uitval van planten is voorkomen door twee
keer aangieten met een benomyloplossing. In een
aantal potten was de uitval van planten te groot,
waardoor het aantal objecten ingekrompen moesl
wordentothetreedseerdergenoemdeaantal.
Schurftaantasting
In de gesteriliseerde en vanaf de verdikking droge

Tabel 150. Verband tussen pF-waarde en vochtgehalte in de verschillende lagen in de pot en het bruto
potgewicht ingrammen bij een vulling met 5300 gram droge grond,een volumegewicht var
125eneengewicht van 280gram aan materiaal.
pF-waarde
volumepercentage vocht
gewichtspercentage vocht

1,8
30,4
24,3

2,0
23,1
19,3

bruto-potgewichten ingrammen bijvochtregime inde laagvan:
2 - 7 cm
7270
6900
7 - 1 2 cm
6960
6700
1 2 - 1 7 cm
6760
6540
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2,4
17,7
14,2

2,9
12,8
10,2

3,4
10,0
8,0

6550
6440
6330

6300
6220
6160

6200
6120
6060

Tabel 151. Het effect van de start en de duur van de droogteperiode op de schurftindex op basis van
wortelgewicht.
begindroogteperiode inaantal
dagenvanaf begin
verdikkingen

1988

0

duur droogteperiode indagen
10
20
30
40 50

0,7

3
10
21
31

1990

6,3
6,3

44
14

52

41

44

duur droogtepe riode indagen
0 10
20
30
40 50
0,8 20

44
20

62

62
18

12

12

9

-SD 0,05

10,6

14,3

rabel152. Effect simulatie beregeningstijdstippen opschurftindex op basisvan wortelgewicht in 1990.
dagnummer vanaf beginverdikking (10%=0) waarop grond is natgehouden
Dt/m3
+
+
+
+
+
+

10t/m 13

17t/m 20

24t/m 27

17
17
14
17
29
52

+
+
+
+

grond is de kwaliteit van de peen heel goed. Er is
geen uitval van planten en de aantasting door
Streptomycesspp. is nihil. Het uitschakelen vanalle
Dathogenen heeft een gunstig effect op de kwaliteit
ndeproduktie.
m schurftaantasting te voorkomen (schurftindex
3,7), is in deze grond een vochtgehalte nodig van
neer dan 14 gewichtsprocenten of 18 volumejrocenten of eenvochtspanning van minder dan pF
2,4. Een drogere grond tot pF 2,9 geeft met een
schurftindex van26tochalteveelschade.
De gevoelige periode is bij peen betrekkelijk kort.
Eendroogteperiode,gestart meerdantiendagenna
30% verdikte planten geeft maar weinig aantasting
:ezien (tabel 151). Een droogteperiode, beginnend
)ij 30% verdikte planten mag minstens tien dagen
juren alvorens er grote schade optreedt. De aanasting wordt groter tot een droogteperiode van 20
iagen in 1988 en 30 dagen in 1990. Het verschil
ussen beide proeven kan worden verklaard uit de
logere pH in 1990 of door de nauwkeuriger meting
n 1990, omdat toen geen probleem met de uitval
'anplanten isvoorgekomen.Overigens heeft deuit-

schurftindex

val van planten in 1988 weinig invloed op de
resultaten gehad, gezien de grote overeenkomst
tussendetweeproeven.
In de periode van 30 dagen droogte na het begin
van de verdikking neemt de aantasting toe. De
vraagisinhoeverredeaantastingwordt verminderd
door verschillende perioden van nat maken van de
grond. De resultaten van de objecten die de frequentie van beregening simuleren worden vermeld
in tabel 152. Daaruit blijkt dat de aantasting aanzienlijk vermindert door in een vroeg stadium de
grond nat te maken. Alle objecten die bij het begin
van de verdikking en na een week drie dagen nat
zijn gehouden, hebben een lage aantasting ongeacht of er daarna wel of niet wordt natgemaakt.
Uitstel van het opnieuw nat maken tot twee weken
geeftduidelijk meeraantasting.
Periodevanverdikking
De periode van de verdikking van 10-90%van het
aantal planten was in de twee kasproeven respectievelijk van dag 32 tot 40 en 26 tot 36 na zaai. In
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Tabel 153. Verdikkingsperiode in aantal dagen vanaf zaaien en temperatuursom in graaddagen van
vier proeven.
proefplaats

zaaidatum

kas
kas
zavel
zavel
zavel
zavel
veenkol. gr.

21-3-88
28-3-90
26-4-90
26-4-90
26-4-90
26-4-90
09-5-90

zaadfractie inmm

1,2-1,4
1,6-1,8
1,0-1,2
1,2-1,4
1,4-1,6
1,6-1,8
1,5-1,75

gemiddeld

aantal dagentot
verdikking van:
10%
50%

opkomstpercentage

37
33
50
48
44,5
42
37

40
36
58
57
53
48
40

635
485
585
585
535
520
440

715
550
680
630
605
575
475

790
640
800
775
715
650
510

35,6

41,6

47,4

540

604

696

1nn

peratuur op 1,5 m hoogte laag, terwijl het klimaat
voordeontwikkelingvandejongeplantengoedwas.
Snelheidvanuitdrogenvan degrond
Behalvedeperiodevanverdikken isookdesnelheid
van uitdrogen van de grond van belang. Op de
zavelgrond met een behoorlijke capillaire opstijging
blijktdat het, naeen regenbui, 13dagenduurtvoordat devochtspanning op7,5 cmdieptevan50mbar
oploopt tot 245 mbar (pF 1,7tot 2,4) gedurende de
verdikkingsperiode (figuur 11).
Op een droogtegevoelige veenkoloniale grond die
meer dan twee meter uit het grondwater ligt, duurl
het slechts twee dagen dat de vochtspanning van
100oploopt naar 300 mbar (pF2,0 naar 2,5),gemetendrieweken nadeverdikkingsperiode. Hetgewas
is dan verder ontwikkeld. Deverdamping in dekaspercentage veraiwe woneis
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90%

32
26
43
39
37,5
36
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het veld kan deze periode langer zijn, waarbij de
zaadgrootte een rol speelt (tabel 153). De planten
van de grotere zaden kiemen doorgaans eerder en
maken ook een snellere ontwikkeling door. Ook de
temperatuur speelt een rol. Het verschil in dagen
vanaf zaaientot verdikken vandeworteltussenkas
en veld wordt bijna geheel verklaard uit temperatuursverschillen. Wanneer het verdikken van de
wortelwordt uitgezettegendetemperatuursom,dan
iserveelovereenkomst (figuur 10).Detemperatuursom is de som van de gemiddelde etmaaltemperatuur. Deontwikkeling van de planten op het veldop
deveenkoloniale grond is inrelatie metdetemperatuur veel sneller geweest. Vanzaaitot opkomstwas
er geen verschil. Nade opkomst moet deontwikkeling sneller zijn geweest. In deze periode was het
overdag zeer zonnig maar niet erg warm,terwijl de
nachten koud waren. Daardoor was de etmaaltem1 0 0 r

90%

T-som van zaaitot
verdikking van:
10%
50%

1988kas,zaadfractie 1,2-1,4mm;
veld,zavel,fractie 1,2-1,4mm;
veld,zavel,fractie 1,4-1,6mm;
1990veld,zavel,zaadtractie1,6-1,8mm;
veldveenkoloniale grond,zaadfractie 1,5-1,75mm.
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Fig. 10. Verband tussen het aantal opgekomen plaatsen en de temperatuursom in graaddagen als
medehetverbandtussen hetpercentageverdiktewortelsendetemperatuursom ingraaddagen.
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Verloop van de vochtspanning opverschillende dieptes inde bouwvoor gedurende een droge
periode tijdens de verdikking van de wortels. Links op zwavelgond, rechts op veenkoloniale
grond gedurende eendroge periode drieweken nade verdikkingsperiode.

proef was indit stadium 1,7 keer hoger dan tijdens
de verdikkingsperiode. Op deze grond kan het
vochtgehalte tijdens de verdikkingsperiode na 1,7x
2 = 3,5 dag na een regenbui al weer te droog zijn;
een periode overeenkomstig de beregeningssimulatieindekasvandriedagen.
Op deze grond blijkt de gehele bouwvoor op 19juli
weer op een vochtspanning van 100 mbar gebracht
te kunnen worden door een beregening met 17mm
water op 18juli. Navijf dagen (24juli) is de vochtspanning in de bouwvoor op 650 mbar (pF 2,8)
gebracht.

Bespreking
De resultaten van dit onderzoek komen in grote
lijnen overeen met de resultaten behaald bij aardappelen en rode bieten. Hoewel peen geen huidmondjes heeft, is de periode van verdikking tochde
kwetsbare periode, wanneer de peridermis door de
epidermis heen groeit. Als voldoende groei
aanwezig is,ontstaan blijkbaar wondjes inhet weefsel, diedebacterie maarookandere pathogenende
mogelijkheid geven naar binnen te dringen. Bij
onvoldoende groei in deze periode gaat de vorming
vanweefselvermoedelijk zogeleidelijk dat erweinig
wondjes ontstaan. Dit is mogelijk de oorzaak dat in
de proef van 1987 en 1989 geen verschil in aantasting isontstaan;in 1989doorgroeibelemmerende
factoren als te hoge zoutconcentratie en te veel
schermen en in 1987 omdat bij de overschakeling
naar hetdroge regimedepottengeenwaterkregen,

waardoor degroeisterkwerdgeremd.Inhetveldzal
dit niet gebeuren omdat tijdens de verdikkingsperiode de plant voldoende water uit de ondergrond
kan halen, terwijl rondom de peen de grond voldoendedroogkanzijnomaantastingtegeven.
Het criterium voor de verdikking is bij peen zeer
duidelijk. Wanneer de hoofdwortel zich gaat verdikken(>2mm),verkleurt deze licht oranje. Bovendien
is er een nauwe samenhang met het vierde echte
bladstadium.
Het moment en de duur van het verdikken hangen
samen met de ontwikkelingssnelheid van het
plantenbestand. Alle factoren die de opkomst ende
groei beïnvloeden, hebben dan ook invloed op de
verdikkingsperiode. In dit onderzoek is de invloed
van de zaadgrootte en de temperatuur gekwantificeerd. In de praktijk worden bij peen meestal de
grotere zaadfracties gebruikt. De verdikkingsperiode
valt dan tussen een temperatuursom van 475 en
625graaddagen of bij een normale zaai in april/mei
tussen 33 en 50 dagen na zaaien en duurt 8tot 14
dagen. Bijfijnere zaden valt deperiode iets later en
duurtooklanger (14-18dagen).
De duur van de gevoelige periode is bij peen met
gebruik van gefractioneerd zaad korter dan bij
aardappelenenrodebieten,waar3à4wekenwordt
genoemd. Bij aardappelen verdikken zich verschillende stolonen aan een plant, waar een tijd tussen
ligt. Bij rode bieten komen meer planten van verschillende grootte uit één zaadkluwen,waardoor de
spreiding van opkomsttijdstip en plantgrootte veel
groter isdanbijeenpartijgefractioneerdpeenzaad.
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Om schurftaantasting bij peen te voorkomen, moet
de grond rondom de peen gedurende de verdikkingsperiodeeneenweekdaarnavoldoendevochtig
(< pF 2,4) gehouden worden. Op droogtegevoelige
grond wordt verwacht dat bij aanhoudende droogte
met twee à drie beregeningen van 15 mm kan
worden volstaan, namelijk bij het begin van de verdikkingenvoorts meteenintervalvan5à7 dagen.
In hetveld hoeft mendoor het beregenen niet bang
te zijn voor een Fusarium spp.-aantasting, zoals
tijdens de proef plaats vond. In de eerste plaats
komt dit verschijnsel ook in regenachtige jaren op
hetveld nietvoor. Bovendien droogt de bovengrond
in de praktijk vrij snel weer op, terwijl in de pottenproef door bovengronds water geven de grond
dagelijksverslempte.

Conclusies
Dewratachtige meestal ringvormige uitstulpingenop
peen worden veroorzaakt door de bacterie Streptomyces spp. (scabies). Op het moment dat de
wortel zich verdikt en licht oranje van kleur wordt,
groeit de peridermis door de epidermis. Bij voldoende groei ontstaan bij dit proces wondjes in het
weefsel waardoor de bacterie kan binnendringen.
De gevoelige periode ligt tussen een temperatuursom van 475 en 625 graaddagen vanaf zaaien,
afhankelijk van de zaadgrootte. Gezaaid in april/mei
valt deze periode tussen de 33 en 50 dagen na
zaaien en duurt 8-14 dagen bij gebruik van gefractioneerd grootzaad.Bijfijnere zadenvaltde periode
ietslaterenduurtooklanger (14-18dagen).
Schurftaantasting kan sterkworden beperkt door de
grond rondom de peen gedurende deze tijd voldoende vochtig te houden. Hierdoor blijven andere
micro-organismen voldoende actief, zodat de bacterie voldoende concurrentie voor voedsel ondervindt of door antagonisten wordt afgeremd. Degenoemde periode is blijkbaar ook een kwetsbare
periode voor andere pathogenen, gezien de uitval
van planten bij de objecten die in deze periode of
continunatofdroogwerdengehouden.
Op droogtegevoelige grond zijn in de gevoelige periode twee à drie beregeningen met 15 mm water
nodig, met een interval van 5 à 7 dagen, om de
aantasting sterk te verminderen. Vooral op tijd beginnen met beregenen en tijdig herhalen, is daarbij
zeer belangrijk.
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Summary
Carrots can be attacked by the bacterian Streptomycesspp. (scabies).
Thesusceptible periodis duringthefirst thickening
of the storageroot. Theperidermisgrows through
the epidermis and this proces results in smal
wounds.A root is thickenedwhenthe diameter o\
therootislongerthan 2mm.At thattimethe coloui
is changing from white to light orange, thefresf
weightis> 100 mgandthefourthrealleafis more
than 1cm. Thesusceptibleperiod dependsonal
influences on growth. In this investigation,it wat
between475and 625degreedays fromthe sowinç
date or 33-50days after sowing in April andMay

The period takes 8-14 days in the case of large
fractioned seedsand 14-18 daysin thecaseoffine
seeds. Prevention ispossiblebykeeping thesoil wet
(<pf 2,4) duringthethickening periodby sprinkling

irrigation two or three times with 15mm waterat
intervals of5-7daysonasoilwhich issusceptible to
drought. Itis veryimportant tostart(first thickening)
andrepeatin time.

Effectvandebewaarmethodeopdekwaliteitvanfijnepeen
Effect ofstorage method on the quality of(fine) carrots
ing. J.A.Schoneveld, PAGV

Over dit onderzoek verschijnt in 1991 een PAGVverslag.
Inhetbestekvanditjaarboekwordtvoldaan meteen
samenvatting

Probleemendoelvanhetonderzoek
De afzet van fijne gewassen peen (waspeen) vindt
plaatsvan halfjunitoteindmeivan hetvolgendjaar.
Bijna een jaar rond. De peen voor levering na december wordt vorstvrij gehouden met een laag stro
van 4 kg per m2 afgedekt met doorzichtig plastic
folie, dat meestal vastgelegd wordt met stro van1,5
kgperm2.
Op deze wijze bewaard, blijft de peen een mooi
uiterlijk behouden. In de loop van het voorjaar
verdwijnt desmaakvandepeenechterwaardoor de
concurrentie met verse buitenlandse peen of winterpeen uit het koelhuis moeilijk is. In het verleden is
door onderzoek aangetoond dat ook de smaak van
deze peen beter behouden blijft wanneer deze in
een koelcel bij 0-1°C is bewaard. De peen verliest
daardoor echter wel demooie helder oranje kleuren
wordt dof bruin-grauw oranje, mogelijk als gevolg
vanvochtverlies. Dewijzevanbewaren indepraktijk
veranderdedaardoor bijwaspeenniet.
Sindsdien isde zogenaamde natte koeling inzwang
gekomen waarbij het vochtverlies lager is. Bij deze
koelmethode wordt deverdamper inde voorraadbak
water geplaatst, waardoor dit tot 0°C wordt afgekoeld. Ditkoudewaterwordt ineenwarmtewisselaar
fijn verdeeld. Door middel van een ventilator wordt
deluchtdoordewarmtewisselaargestuwd.
In dit onderzoek is nagegaan of het uiterlijk van de
fijne peen bij deze koelmethode behouden kan
blijven.

Opzetvandeproeven
In de seizoen 1986/1987 en 1987/1988 zijn twee
rassenophetveldenindenatte koelingbewaarden
op verschillende tijdstippen (0-7 maanden) beoordeeld, met een nabewaring van één week bij 15°C
en een relatieve luchtvochtigheid van 95%. Op het
veld zijn, naast de traditionele bedekking, tevens
zwart enmelkwit folie gebruikt alof niet direct ophet
loof. Heteerstejaar werdde helft vande peen inde
natte koelingvooraf gespoeld.Toen bleekdatookin
de natte koeling het uiterlijk niet geheel behouden
bleef, isdoor middelvanschuren (wassen metzand)
geprobeerd de peen weer helder te krijgen. In het
tweede jaar is in de koelcel het vochtverlies nog
meer tegengegaan door de poolfust-kisten te omhullen met geperforeerd en dicht folie of de peen
wekelijkstebesproeien.

Resultaten
Gedurende heteersteseizoenmetzwarevorstbleek
het direct op het loof leggen van het plastic wel de
loofontwikkeling in hetvoorjaar te remmen maarook
onvoldoende bescherming tegen de vorst tebieden.
Melkwit plastic op stro bleek in het voorjaar minder
en bleker loof te geven dan het nu veel gebruikte
doorzichtige plastic.
Het vochtverlies in de gedeeltelijk gevulde natte
koelcel bedroeg toch nog 0,9-1% per maand van
ongespoelde en 1,5% van vooraf gespoelde peen.
Verpakt in geperforeerd plastic was het vochtverlies
0,5%per maand,indicht plastic 0,1%per maanden
besproeid met water was er een gewichtstoename
van 3%ongeacht de bewaarduur, vermoedelijk door
vochtopname indeaanhangende grond.Het uiterlijk
van de peen uit de natte koeling was minder mooi
naarmate meer vochtverlies optrad. Na de na-
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bewaring was deze peen meestal onvoldoende. Het
wegschuren vandedoffe huid lukte plaatselijk (aanrakingsvlak) wel, waardoor de peen een vlekkerig
uiterlijk vertoonde. Langere schuurtijden dan vijf
minuten verbeterden het effect op het uiterlijk niet.
Wel werd de baardvorming gedurende de nabewaring minder bij langer schuren maar de kans op
rot (Erwinia carotovora) nam eveneens toe. Vooral
de op hetveld bewaarde en geschuurde peenwerd
sterk door de bacterie aangetast, vanwege de zeer
dunne huid.
Eenverklaring voor dedoffe huid is door DenOuter
van de LUW gegeven die monsters van de proef
heeft onderzocht. Het blijkt dat het vocht vooral
onttrokken wordt aan de bijna niet verkurkte cellen
(4-7e laag) in de huid; waardoor deze inklappen en
afsterven. Als reactie daarop gaan diepere cellagen
zichverkurkenwaardoor erals hetware eentweede
huidwordtgevormd.
Wat betreft de innerlijke kwaliteit komen de resultaten overeen met voorgaand onderzoek. De zoetheid vermindert bij de bewaring op het veld en blijft
in de koelcel beter op niveau. Daarbij zijn er rasverschillen aangetoond. Ook bleek er een redelijke
correlatie tebestaantussen desensorisch bepaalde
zoetheid en de refractometer-waarde. Bitterheid is
detegenpoolvanzoetheid.Hetneemt ophetveldin
deloopvandetijdtoe.PeenvanhetrasNanturadie
in de koelcel wordt bewaard, is duidelijk minder
bitter. Debeoordelingvan het peenaroma komtveel
overeen metdezoetheid.Hetpeenaromadaalt inde
loop van de tijd; het ras Nantura ligt daarbij op een
hoger niveau dan de andere rassen. Naast deze
smaakcomponentenbleekvoor degebruiker ookde
sappigheid en hardheid of knapperigheid van belang. Dit is niet verder onderzocht. Het caroteengehalteblijft indekoelcelbeterbehouden.
In de seizoenen 1987 en 1988/1989 is de invloed
van het ras onderzocht op het uiterlijk van de peen
nadebewaring op hetveld enindekoelcel.Daarbij
kwam vast te staan dat er duidelijke rasverschillen
zijn. Weliswaar werd de kleur van de peen in de
koelceldonkerder, maarvanéénras(Nantuket) was
deze inbeidejaren ruimvoldoende.

Conclusie
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat
hetbewaren vanpeen inde natte koeling hetvochtverlies in onvoldoende mate beperkt om het uiterlijk
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vandepeenvolledigtebehouden.
Door het omhullen van de kisten met plastic folieof
door bevochtigen met water werd het vochtverlies
aanzienlijk verminderd. Het uiterlijk van de peen
werd er echter onvoldoende door verbeterd. Meer
perspectief lijkttezitteninde rassenkeuze. Demate
waarin het uiterlijk achteruit gaat, is afhankelijk van
het ras. Het zou gewenst zijn de rassen daarop te
beoordelen naast andere bewaareigenschappen.
Ook is er invloed van het ras op de smaak. Beginnend met een hoog niveau in de herfst blijft de
smaak in hetvoorjaar langer opeen redelijk niveau.
Uiteindelijk belandt hettochopeen (te) laagniveau.
Literatuur
Anonymus. Produktgegevens Groenten en Fruit. Sprenger Instituut, mededeling nr.30.
Apeland, J. Storage quality of carrots after different methods of
harvesting.Acta Horticulturae 38(1974),p.353-357.
Apeland,J.en H. Banger d.Factors affecting eight lossincarrots.
Acta Horticulturae 20 (1971), p.92-96.
Bauwmann, H. Preservation of carrot-quality under various
storage conditions.Acta Horticulturae 38 (1974),p.327-338.
Blackbeard, J. Which covering for overwintered carrots. Arable
farmingjuli 1986,p.65.
Bouwman, H. Koelkracht bepaalt matevan indroging. Vollegrond
10(1988), p. 12en13.
Cassidy, J.C. Field storage of carrots. Horticulture Research Report 1983-1986. DurbanIreland.
Crisp, A.F. Control of wastage in cooled storage-carrots. Acta
Horticulturae 38 (1974),p.389-396.
Davies, J.S. Proefverslagen veldbewaring Arthur Richwood EHF.
Report86/80,86/83,88/06,89/1.
Deenen, H. Los gestort produkt bewaren met zuigend
ventilatiesysteem.Groenten enFruit44 (1988) 6,p.46en47.
Embrechts, A.J.M. en J.A. Schoneveld. Smaak waspeen beter
door bewaring innattekoeling.Groenten en Fruit44 (1989) 27,p.
52 en 53.
Gätzke, E.en P. Bastian. Möglichkeiten undVoraussetzungen zur
Kühllagerung van Speisemöhren. Gartenbau 33 (1986), p. 264266.
Gulik, Th. van der. Met alleen een goede koelcel ben je er nog
niet.Vollegrond9(1987) 11, p. 14en 15.
Harney, P.M., A. Lal en M.H. Dickson. An abnormal Periderm
character in carrots. Horticulturae Science Vol 2, (3) autumm
1967,p. 112-114.

Jones, S.R. Achieving a compromis between old and new stock.
Grower 23december 1982,p.25-27.
Martens, M., B. Fjieldsenden en H. Russwurm jr. Evaluation of
sensory and chemical quality criteria of carrots and swedes. Acta
Horticulturae93 (1979),p. 21.
Nilsson, T. Carbohydrate composition during longterm storageof
carrots as influenced by the time of harvest. Journal Horticultural
Science 62 (1987) 2,p. 191-203.
Outer, R.W. den.Discolourations of carrot (Dancescarota L.) during
wetchilling storage.Scientia Horticulturae 41(1990),p.201-207.
Outer, R.W. den. Verkleuren peen bij natte koeling. Hogere
temperatuur of plantaardige olie mogelijke oplossingen. Groenten
en Fruit44(1988) 15,p.66-69.
Phan, C.T. Use of plastic folies in the storage of carrots. Acta
Horticulturae38 (1974),p.345-350.
Schoneveld, J.A. Betere rassen moeten uitkomst bieden. Vollegrond 11(1989)10, p.28en29.
Schouten, S.P. Onderzoek naar de invloed van de bewaarmethode op de smaak van waspeen. Rapport nr. 1962, Sprenger
Instituut,Wageningen 1976.
Schouten, S.P., A.J.M. Embrechts en G. van Kruistum. Lagere
lofopbrengst bij groter vochtverlies. Vollegrond 11 (1989) 11,p.
14en 15.
Tucker, W.G. The effect of mechanical harvesting on carrot
quality and storage performance. Acta Horticulturae 38 (1974), p.
359-372.
Vis, P.de en K. van Nerum. Studie van uitdroging bij witlofwortels
en de gevolgen ervan in de forcerie. Landbouwtijdschrift 41
(1988)2, p.395-402.
Weichmann,J. Post harvest physiology of vegetables. New York,
M. Dekker inc. 1987. Yeshoshua, S.B. p. 113-172. Berg, L van
den, p.203-260.Longheed,E.C.enL.W. Argue,p.285-304.

Summary
Carrotsstoredinsituinthefieldpreserve theirbright
orangecolourverywell.In thespringhowever, the
flavour deteriorates with reduced sweetnessand
more bitterness.On the other hand the flavourof
carrots storedinthecoldstore atatemperature of01°C isbetterinspringbuttheappearance isnotso
good, probablyduetothelossofmoisture.
In this investigation,a comparison was made of
storageinsituin thefieldandina wetcooling system(icebankcooling)foraperiodof two seasons,
1986/1987and 1987/1988 withMinicor (Amsterdam
forcing) and Nantura, a hybrid with an excellent

internalquality. Duringthestorage period the internalandexternalqualitywereexamined on different
datesaftera shelflife of sevendaysat a temperature ofWCand 95% relative humidity. Inthefieldit
wasendeavouredthetraditionalcoverofpolyethene
film on 4 kg/m2 straw,black and milkwhite polyethene was also used on strawand directlyonthe
leaves. In the first year, half of the carrotswere
washedbefore storage in the wet coldstore. After
storage to improve the appearanceof thecarrots
from the ice bank cooling by washing withsand
duringdifferenttimes.
In thesecondyear it wasendeavoured to minimise
the loss of moistureby lining the boxes with perforated and unperforatedpolyethene film and by
weeklysprinkling withalittle water.
During the heavy frost in the first season, the
covering with filmdirectlyontheleavesledtosevere
frostdamage ofthecarrots.The developmentofthe
newleaves understrawwith milkwhite filmwas less
than under black and transparent polyethenefilm.
Thewaterlossin the wetcoolingstoragewas 0,91%per month of unwashedcarrots and 1,5%of
washedcarrots. Whencovered with film the water
losswas 0,5%permonth forperforatedand0,1%per
month forunperforatedfilm.When sprinkling with water, theweightwas3%more, independentofthetime.
Theappearance of thecarrotsfromthe wetcooling
storagewasnot so brightas from the field insitu.
Andit couldnotbe improvedby washingwith sand
for 5 to20 minutes.Theold skin can be partlyremoved but that makes the carrots spotty and
susceptible tothebacterium Erwinia carotovora.
The flavour of the carrots from the wet cooling
system was better than from the field. They were
sweeterandmore aromaticandlessbitter. This was
also the case with Nantura in comparison with
Minicor.In the season 1987/1988 and 1988/1989
theeffectofthevarietyontheappearance ofcarrots
was examined. It was proved that there are significant interactions between the storagemethod
and the appearanceof the varieties. The appearance of the carrots from the cold store wasless
bright than from the field but Nantucketscored
adequatlyduringthetwoyears, alsointhecoldstore.
So in futureit is importantto testthe varieties also
on appearanceafter the storage. This is alsothe
case for theinternalquality. In addition sweetness,
bitterness and aromatic flavour, crispness and
fruitinessarealsoimportanttotheconsumers.
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Hetoptredenvancavityspot inpeen
Theoccurrence andcontrol ofcavity spot ofcarrots
ingTh.Huiskamp,ing.J.A.Schoneveldening.R.Meier(PAGV)

Zowel inNederlandalsindiverse andere landenkan
cavity spot bestempeld worden als het belangrijkste
kwaliteitsprobleem in peen. De naam cavity spot
werdvoor heteersttoegekendaaneenschadebeeld
zoals dat in Massachusetts - U.S.A. werd aangetroffen (Guba et al.). Perry en Harrison beschreven
desymptomen alsvolgt:'Eénof meer lesies kunnen
op elk deel van het worteloppervlak van rijpe wortelen ontstaan.Zezijn aanvankelijk licht ingezonken
en ellipsvormig met een doorsnede van 2-15 mm,
gesitueerd in de breedterichting van de wortel.
Naarmatedepeenouderwordt,vergroot de lesieen
kan het periderm scheuren, wat resulteert in een
open holte met een gerafelde rand. Secundaire
rottingsbacteriën en (saprofytische) schimmels kunnen dan binnentreden en vergroting en verkleuring
van de holte geven. Rond de aangetaste plek en
aandebasisdaarvanwordtwondkurk afgezet'.
Theorien over de oorzaak van cavity spot hebben
gevarieerd van calciumgebrek (Maynard et al.),
anaerobe pecto-lytische bacteriën (Perry en
Harrison),bodemammonificatie (Scaife et al.),vreetschade door larven van de rouwmug (Hafidh en
Kelly) en alifatische zuren (Perry). Lyshol et al.verkregen echter vermindering van cavity spot-aantasting door de toediening van metalaxyl en andere
Oömyceet-actieve fungiciden. Vervolgens werd de
bestrijdende werking van metalaxyl eveneens in
praktijkvelden aangetoonddoor Gladders enCrompton, Perry en Wheatley et al. Groom en Perry alsmedeWhitetoonden aandatopcavity spotgelijkendelesieskondenwordengeïnduceerddoorwortelen
te inoculeren met Pythium violae. White kreeg
eveneens symptomen op wortelen die in gesteriliseerde grond groeiden, waarin een scala van
Pythium-soortenwas ingebracht. Metname Pythium
violae en Pythium sulcatum speelden een belangrijke rol bij het optreden van cavity spot. De relatie
tussen de aanwezigheid van Pythium spp. in de
grond en het optreden van cavity spot werd bevestigddoorWagenvoortetal.
De combinatie van abiotische aspecten van de
bodem en een infectie met Pythium spp. werd
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gesuggereerd het meest karakteristiek te zijn voor
eencavity spot-uitbarsting (Montfort en Rouxel).Het
optreden van cavity spot is vaak geassocieerd met
waterverzadiging, bodemverdichting, hevige regenval of andere factoren die leiden tot beperkte
bodemdoorluchting (Guba et al., Goh en Ali,
Soroker et al. en Wagenvoort et al.). Ook eigen
onderzoekweesindezerichting.
Weinig was echter nog bekend over de exacte
relatie tussen Pythium spp. en de aantasting
initiërende abiotische (bodem)factoren. Het in dit
verslag beschreven onderzoek had als doel de
ontwikkeling van cavity spot te bestuderen in relatie
tot eventuele initiërende omstandigheden zoals tijd,
groeistadium van de peen (ouderdom) en klimatologische condities (neerslag, temperatuur). Toegepaste behandelingen metmetalaxylzijneropgericht
geweest om het momentvan cavity-spotinitiatie vast
te stellen. De proeven zijn er tevens op gericht
geweest een geïntegreerde bestrijdingswijze van
cavity spotteontwikkelen.Doelwasdaarbij,viaeen
minimale hoeveelheid metalaxyl op het juiste moment, te komen tot een maximale bescherming van
depeen.Overigens ismetalaxyl niettoegelatenvoor
gebruik inpeen!

Materialenenmethoden
In het kader van het onderzoek naar het optreden
van cavity spot is in 1988,1989 en 1990 een aantal
veldproeven uitgevoerd op ROC De Waag in Creil
(Noordoostpolder). De proeven zijn telkens aangelegd op lichte, fijnzandige zavelgrond met 7 à 8%
slib, 2% organische stof en een pH-KCI van circa
7,5. Deze grond bevat bij veldcapaciteit (pF 2,0)
bijzonder weinig lucht, na het zaaien en aanrollen
namelijk circa 18 volumeprocenten in de laag 0-5
cm, 9% inde laag 5-12 cm en slechts 2%beneden
30cmondermaaiveld.
De voorvrucht bestond in 1988, 1989 en 1990
respectievelijk uit pootaardappelen (+grasgroenbemester),wintertarwe eneerstejaarsplantuien.

Bij alle proeven is gebruik gemaakt van de peenselectie Minicor van het ras Amsterdamse bak. De
teeltwijze betrof fijne peen,waarbij gestreefd isnaar
circa 500 planten per m2. Er is gezaaid volgens het
rijpadensysteem (paden op 150 cm met acht rijtjes
peen 16cm uit elkaar). Hetzaaizaad,fractie 1,4-1,6
mm, is ontsmet met iprodion (3,5 gram per kg
Rovral) en thiram (5 gram per kg AAtiram). Juist
voor inzaai is de grond telkens circa 20 cm diep
gefreesd.
Bemesting en (chemische) onkruidbestrijding zijn
volgens in de praktijk gebruikelijke methoden en
adviezenuitgevoerd.
Proefin1988
In 1988 zijn in een veldproef volgens splitplotschema in viervoud, drie zaaitijden van peen gecombineerd met diverse metalaxyl-bespuitingen.
Inzaaivondplaatsoprespectievelijk 22april(Z1),16
mei(Z2)en 16juni(Z3).
Beregening zou worden uitgevoerd zodra de grond
in de laag 0-25 cm een vochtspanning van pF 2,6
had bereikt. Het regelmatige neerslagpatroon
maakteberegeningechteroverbodig.Devochtspanningwerddoor middelvantensiometersvoortdurend
gecontroleerd.
Per zaaitijd zijn vijf spuitobjecten gerealiseerd, te
weten: 1,2 kg metalaxyl per ha 0, 4 of 8 weken na
opkomst vande peen;1,2 kg metalaxyl per ha4en
8wekennaopkomsteneencontrole (onbehandeld).
Aan de eerste zaaitijd zijn bovendien nog toegevoegd: 1,2 kg metalaxyl per ha 12 weken na
opkomsten4+8+12wekennaopkomst.
Metalaxyl is telkens toegediend in de vorm van
spuitpoeder (25%actievestof) enin2000literwater
per havolveldsverspoten.
Proefin1989
In een splitplotschema in viervoud zijn twee zaaitijden van peen gecombineerd met een vijftal
metalaxyl-behandelingen, vrijwel gelijk aan die in
1988. De zaaitijden van de peen waren 2 mei (Z1)
en30mei(Z2).Deproef isregelmatig beregend.Het
streven was erop gericht de vochttoestand van de
bodem in de laag 0-25 cm ongeveer op veldcapaciteit te houden inde eerste twee maanden na
opkomst van de peen. Aan de hand van tensiometers isdevochttoestand indetijdgevolgd.Bijhet

bereiken van een vochtspanning van 25 mbar (pF
2,4) werd een beregening uitgevoerd. In het warme
en droge 1989 bleek dit zeer regelmatig nodig.Van
17tot 21juli is,vanwege hetachterwege blijvenvan
cavity spot, zelfs zeer intensief beregend. Beregeningen zijn uitgevoerd op: 19 juni, 28 juni, 17juli,
19 juli, 20 juli en 21 juli. Telkens is circa 20 mm
verstrekt.
Proevenin1990
Dit laatste proefjaar zijntwee proeven aangelegd.In
de ene proef (proef A) is er door middel van kunstmatige beregening voor gezorgd dat de vochttoestand van de grond gedurende de eerste
maanden van de teelt op veldcapaciteit (pF 2,0 2,2) bleef. De tweede proef (proef B) is juist niet
beregend en overgelaten aan de natuurlijke vochtvoorziening.
In proef A zijn in een splitplotschema in vijfvoud
twee zaaitijdstippen van peen gecombineerd met
een reeks metalaxyl-behandelingen, vergelijkbaar
met die in de vorige proefjaren. De zaaitijdstippen
waren 12april(Z1)en17mei(Z2).
De metalaxyl is telkens in granulaat-vorm (5% actieve stof) en nauwkeurig over de desbetreffende
veldjes uitgestrooid.Omvergelijkbaarheidtehouden
met voorgaande jaren is één object toegevoegd,
waarbij metalaxyl in de vorm van spuitpoeder (25%
actievestof) is verspoten.
Zodra, via tensiometers, een vochtspanning van
circa 16 mbar (pF 2,2) werd gemeten, is een
beregening uitgevoerd met telkens circa 20 mm
water. Na het uitvoeren van een behandeling met
metalaxyl is bovendien altijd een beregening
uitgevoerd (ingevalhetnietvannatureregende).
Aldus zijn beregeningen uitgevoerd op 4 mei, 22
mei, 1 juni, 13juni,28juni,20julien26juli.
Indetweede proef zijn dezelfde twee zaaitijden van
peen als in proef A gecombineerd met enkele
metalaxyl-behandelingen. In deze proef is de
metalaxyltoegediend indevormvanspuitpoeder en
verspoten in2000literwaterperha.
Op grond van de resultaten in 1988 was in deze
proef een object opgenomen waarin metalaxyl pas
werd toegepast zodra de grond (als gevolg van
neerslag) vochtig werd, nadat het stadium van
eerste peenverdikking bereikt was. Deze behandeling is alleen bij de eerste zaai tot uitvoering
gebracht en wel op 6 juni, een week na de eerste
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verdikkingvandepeen.
Inpeenismetalaxyl niettoegelaten.
Waarnemingenenbepalingen
Vanaf enkeleweken naopkomst (in 1990circatwee
maand na opkomst) zijn alle parallellen van de
controle-objecten om de twee à drie weken bemonsterd. Per veld werd een oppervlakte van 0,56
m2 gerooidvan devier binnenste rijenvan eenbed.
Aan 100 à 150 wortelen per veld is het aantal
wortelen metsymptomenvancavityspotbepaald.
Deandereobjectenzijnopdezelfde wijzetweemaal
gedurende het seizoen bemonsterd, namelijk circa
15weken naopkomstvandepeenenallezaaitijden
tegelijk aan het eind van het groeiseizoen in
oktober/november. Om een indruk te geven van de
spreiding van de gevonden waarden zijn LSDwaarden berekend over dewaarnemingen indetijd,
c.q. over de behandelingen heen. Daarbij moet
worden bedacht dat bij lage aantastingcijfers de
spreiding geringer isenbij hogere cijfersjuist groter
kanzijndandeLSD-waardenaangeven.
In1988en 1989zijnbijdedrieweekse rooiingenper
monster ad random 10 (gemiddelde) wortelen genomen enonderzocht opgevoeligheid voor inoculatie met Pythium violae. Voor het inoculeren werd
gebruik gemaakt van op Difco-maisagar (12 gram
per liter water) gekweekte Pythium violae (isolaat I.
Blok, IPO). De gevolgde methode is gelijk aan die
zoals door het NIAB (Cambridge) is ontwikkeld

(Sweetetal.).
Bij de beoordeling na zeven dagen is het aantal
geslaagde inoculaties bepaald ende grootte vande
ontstane "cavities" gemeten. De cavities zijn ingedeeldnaardevolgendeklassen:
1=kleinerdanponsgrootte (4mm),
2=gelijk aanponsgrootte,
3=ietsgroterdanponsgrootte,
4=tweemaalponsgrootte,
5=groterdantweemaalponsgrootte.
Uit deze klassen is een index berekend die de
hevigheid/gevoeligheid van de geslaagde infecties
weergeeft, namelijk:
gevoeligheidsindex = som van de klassen/aantal
geslaagdeinoculaties.

Resultaten
Proefin 1988
De peen van alle drie zaaitijden vertoonde al ineen
vroeg stadium cavity spot (tabel 154 en figuur 12).
Voor alle zaaitijden geldt dat het traject van 0 tot
rond 30 % aantasting in circa drie weken tot stand
kwam. Het tijdsverschil in zaaitijd (c.q. opkomst)
tussen Z1 (22april) enZ2 (16 mei),zijnde circadrie
weken, kwam nauwelijks naar voren in de cavity
spot-ontwikkeling. Met andere woorden de cavity
spot-ontwikkeling is bij Z1,Z2 en Z3 respectievelijk
circa9,8en6wekennaveldopkomstgeïnitieerd.

Tabel 154. Percentage wortelen met cavity spot symptomen en gemiddeld wortelgewicht (g) in onbehandelde peen bij drie zaaitijdstippen in 1988 met respectievelijk circa 550, 460 en 650
planten perm2.
monsterdatum

2 juni
13 juni
27 juni
18 juli
8 augustus
29 augustus
16 september
10 oktober
31 oktober
21 november
LSD (0,05)
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Z1 (22april)
gewicht
percentage
cavity spot
0,05
0,5
2,8
10,8
15,2
18,4
21,4
21,5
22,2
23,8

0
0
1
9
40
45
40
55
78
57
20

Z2 (16 mei)
gewicht
percentage
cavity spot

0,2
5,2
11,6
20,0
21,5
24,6
24,1
27,9

0
2
32
26
42
50
65
42
24

Z3 (16juni)
gewicht
percentage
cavity spot

0,1
2,5
8,8
12,5
15,6
14,1
12,9

0
5
30
41
37
40
14

80.

Cavityspot
=zaaitijdZ1- onbeh.
= zaaitijdZ2-onbeh.
=zaaitijdZ3-onbeh.

70.
80.

Neerslag
60.

50.

20.

0

1

l

"

•

•I I . I

Bodemtemperatuur

Fig. 12. Verloop cavity spot-aantasting in de tijd, bij drie zaaidata in 1988; natuurlijke neerslag (mm) per
decade op ROC De Waag; gemiddelde bodemtemperatuur (°C) per decade in de laag 5-10
cm (onbeteelde grond) te Swifterbant.
Bijde eerste entweede zaaitijd namdecavity spotaantasting nogtoe nahalfseptember,terwijldezebij
dederdezaaitijdconstant bleef.
Mw. ir I. Blok (IPO) wist uit de aangetaste plekken
diverse malen Pythium violae te isoleren. Slechts
eenenkelemaaltrofzijPythiumsulcatumaan.
De inoculatie-proeven in het laboratorium hebben
aangetoond dat peen (selectie Minicor) het gehele
seizoen infecteerbaar is met Pythium violae. Het
slagingspercentage van de inoculaties (figuur 13) is
voortdurend 90à95%.Slechts zeerjonge peen(Z3
-8augustus) scoordeietslager.

De gevoeligheidsindex, een maat voor de grootte
van de ontstane 'cavities', nam tot 28 augustus toe
in de tijd en naarmate dewortelen ouder waren.Na
28 augustus nam de index bij peen van alle drie
zaaidataechter af.
Inoculatie op de onderste helft van de peen (jonger
weefsel!) leverde een iets hogere index op dan
inoculatie op de bovenste peenhelft. Verschillen
tussen in het veld al dan niet met metalaxylbehandeldewortelenwarenverwaarloosbaar klein.
In tabel 155 is de cavity spot-aantasting weergegeven op een tweetal rooidata. Mits op hetjuiste
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= zaaitijdZ1-onbeh.
= zaaitijd Z2•onbeh.
= zaaitijdZ3 -onbeh.
%vantotaalaantal inoculaties

index {opbasis geslaagde inoculaties)
4.0 .3.6
3.2
2.8
40. _

2.4 _
2.0
1.6
1.2
_l_

8-8

28-8
datum

7-10

27-10

Fig.13. Slagingspercentage Pythium violae inoculaties op het laboratorium (bovenste drie lijnen) en
infectie-intensiteitsindex van de geslaagde inoculaties (onderste lijnen) in relatie tot zaai- en
rooidatum vande peen in 1988.
moment gespoten vrijwaarde een éénmalige bespuiting met metalaxyl (1,2 kg actieve stof per ha)
de peen tot 20 à 25 weken na opkomst van cavity
spot. Voor peen die half april, in mei en in juni is
gezaaid golddat behandeling respectievelijk binnen
8, binnen 4 en binnen 4 weken na opkomst een
effectieve bestrijdinggaf.
Indien de peen langer dan 20-25 weken na zaaien

werd gerooid,gaf alleeneen herhaalde behandeling
metmetalaxyl afdoendebescherming.
Proefin1989
Cavity spot is dit jaar vrijwel geheel achterwege
gebleven.Zelfs het regelmatig beregenen en hetop
een gegeven moment overmatig beregenen heeft

Tabel 155. Cavity spot-aantasting uitgedrukt in percentage wortelen met symptomen op twee rooitijdstippen (15à 16weken naopkomst enop 15 november) in 1988. Metalaxyl-dosering 1,2kg
actieve stof per ha per bespuiting.
behandeling

spuit1

tijdstip )
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
LSD (0,05) =
1

onbehandeld
0
4
8
12
4+8
4+8+12

zaaitijd:
rooitijd1):

Z1

Z2

Z3

15

15

16

38
6
10
1
40
0
0

25
2
2
23

50
3
10
49

0

3

16

16

12

) Spuittijdstip en rooitijdstip zijn uitgedrukt inaantal weken naveldopkomst peen.
Inpeen is metalaxyl niettoegestaan.
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Z1
27

Z2
25

Z3
20

57
35
29
17
51
6
1

42
23
5
17

40
3
2
39

1

2

24

24

13

= zaaitijdZ1
=zaaitijdZ2
% vantotaalaantal inoculaties
index (opbasisgeslaagde inoculaties)
4.0^
3.6
3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
_i

!

i
-6

I
i
29-6

I
i
19-7

!

i

L
28-

8-8

7-10

27-10

16- 11

Fig.14. Slagingspercentage Pythium violae inoculaties op het laboratorium (bovenste drie lijnen) en
infectie-intensiteitsindex van de geslaagde inoculaties (onderste lijnen) in relatie tot zaai- en
rooidatumvande peen in 1989.
geeneffectgehadophetontstaanvancavityspot.
De inoculatie-proeven in het laboratorium hadden
welsucces. Evenals in 1988bleekdepeen hethele
seizoen door infecteerbaar met Pythium violae. Het
slagingspercentage van de inoculaties (figuur 14)
wasopnieuwcirca90-95%.
Uitzondering vormde de bepaling van 24 juli toen
alle inoculaties, mogelijk als gevolg van de vitaliteit
van de schimmel, een lager slagingspercentage en
een geringere infectie-zwaarte opleverden. De

infectie-gevoeligheidsindex vertoonde bij de eerste
zaai (2mei) ongeveer hetzelfde patroonals in1988,
terwijl de tweede zaai opvallend genoeg het niveau
vandeeerstenietbereikte.
De inoculatie op de onderste helft van de peen gaf
evenals vorig jaar gemiddeld een wat hogere index
dan inoculatie op de bovenste peenhelft. Het aldan
niet behandeld zijn met metalaxyl (in het veld) had
geen effect op de hevigheid van de infectie. Het
maakteooknietuitoferaldannietberegendwas.

Tabel 156. Percentage wortelen met cavity-spot-symptomen in onbehandelde controlevelden proef A
('beregend') en proef B('niet beregend') bijtwee zaaitijdstippen (Z1 op 12april enZ2 op 17
mei) in 1990.
monsterdatum
12juli
25juli
10augustus
23 augustus
11 september
01 oktober
31 oktober
LSD (0,05)

Z2

Z1
proef:

A

B

18
31
26

18
24
13

23
33
45
10

17
31
37
16

A

B

5
9
12
12
16
11
8

20
22
16
14
13
24
9

gemiddeld
Z1
Z2
18
27
20
20
32
41

12
15
14
13
15
17
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Tabel 157. Cavity spot-aantasting uitgedrukt in percentage wortelen met symptomen op twee rooitijdstippen (14à 15weken naopkomst enop31 oktober) in 1990.
behandeling1)

R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

behandelings-

zaaitijd:

tijdstip

rooitijd2):
beregening:

onbehandeld
bij opkomst
2weken naopkomst
bijeerste verdikking
4weken naverdikking
bijverdikking +4weken later
als R2,maar spuitpoeder
navoldoende neerslag

LSD (0,05)
1

Z1

Z2

Z1

15

26
wel niet

22
wel niet

45
21
17
8
4
1
18

37

11
9

24

0

1

1

6

11

14
wel niet

wel

niet

26
3
0
2
13
1
0

12
3
1
2
6
3
2

14

13

5

2

8
3

10

Z2

6
5

7

10

9

) 1,2kgactieve stof per ha metalaxylals granulaat, met uitzondering van R6en niet-beregende proef
waarin spuitpoeder isgebruikt.

2

> Rooitijden zijn uitgedrukt inaantal weken naveldopkomstpeen.
Inpeen is metalaxyl niettoegestaan.

Veldproeven1990
Uittabel 156 blijkt dat al bij de eerste bemonstering
een forse cavity spot-aantasting in de peen van de
eerste zaai aanwezig was. De spreiding in aantastingwasgroot. Dematevanaantasting indeberegende ende niet beregende proef verschilde niet,
wat gezien de hoeveelheid natuurlijke neerslag ook
te verwachten was. De aantasting van de peen van
de tweede zaai bleef bijna constant op hetzelfde
niveau.
In tabel 157 zijn de gemiddelde cavity spot-aantastingen bij de diverse metalaxyl-behandelingen
weergegevenopeentweetaltijdstippen.
Behandeling op het moment dat de eerste peen het
verdikkingsstadium bereikte, gaf een goede bestrijding van de cavity spot. Afgaande op de waarneming 14 à 15 weken na opkomst, heeft ook een
eerdere behandeling nogeen goed resultaatgehad.
Uit de eindbeoordeling blijkt echter dat dit toch te
vroeg was. Dewerkingsduur van de behandeling is
dankennelijktekort.
Overigens gaf alleen een tweemalige behandeling
(R5)eenvrijwelvolledigebestrijding.
Behandeling met metalaxyl-spuitpoeder in plaats
van granulaat bleek gemiddeld genomen nauwelijks
vaninvloedtezijnophetresultaat.

208

Inde niet-beregende peen bleek behandeling bijhet
beginvande peenverdikking inhetalgemeengoede
resultatentegeven.
Debehandeling "bij voldoende neerslag"(Z1R7)gaf
vergelijkbare resultaten metbehandelingopmoment
vaneersteverdikking.

Bespreking
In 1988 zijn tussen de drie zaaidata verschillen geconstateerd bij het begin van de cavity spot- aantasting. Op de peen van de eerste twee zaaidata
werd bijna op dezelfde datum de eerste aantasting
geconstateerd. Dit betekende derhalve in een verschillend stadium van de peengroei! De aantasting
opdepeenvandederdezaaidatumwerd later inde
tijd geconstateerd, namelijk in hetzelfde gewasstadiumalsdepeenvandetweedezaaidatum.
Hieruit is de hypothese ontwikkeld dat voor een
aantasting met Pythium spp. aan drie voorwaarden
moet worden voldaan. De schimmel moet in de
grond aanwezig zijn, de wortel moet het begin van
hetverdikkingsstadium zijngepasseerd endegrond
moetenigetijd(over)verzadigd zijn metwater.
Onder een verdikte wortel wordt overigens een
wortelverstaan van meerdan 2mmeneengewicht
vancirca200mg.

Bij de gedachtengang voor deze hypothese wordt
het verschil in aantasting tussen de drie zaaidata
gecombineerd met de gewasgroei (stadium), de
hoeveelheid neerslag per periode met de daarbij
behorende tensiometerwaarden en de aantasting in
de onbehandelde en behandelde veldjes bij 0, 4, 8
en12wekennaopkomst.
Deredenering isalsvolgt. Erzijndrie regenperiodes
geweest:van 1 tot 11 juni,van 1 tot 10julienvan15
tot30juli.
Bij de eerste zaai begint de eerste aantasting inde
onbehandelde veldjes circa 16 juli. Een bespuiting
met metalaxyl bij 0, 4 en 8 weken na opkomst,
respectievelijk op 11 mei,2juni en 29 juni, gaf een
effectieve bescherming tegen cavity spot, zo bleek
uit heteerste rooitijdstip (tabel 155).Behandelingop
28 juli (12 weken na opkomst) bleek niet effectief.
Hieruit is af te leiden dat de besmetting tussen 29
juni (8 weken na opkomst) en 16 juli (eerste
aantasting) heeft plaatsgevonden, zijnde de tweede
regenperiode.
Detijdtussen het begin van de regenperiode ende
9erste aantasting bedroeg 15 dagen. Bij het begin
i/anderegenperiode washetgewasreeds28dagen
i/oorbijhetbeginvanhetverdikkingsstadium.
Bij de tweede zaai (16 mei) begon de aantasting
Dngeveer op 18 juli. Alleen de behandelingen bij 0
sn4weken naopkomst,teweten26 meien24juni,
gavenvoldoende bescherming. Debesmetting moet
jus hebben plaats gevonden tussen 24 juni (4
weken na opkomst) en 18 juli (eerste aantasting),
3veneens vallend in de tweede regenperiode. De
Deenvandezezaaiwasopdat momentaanhetverdikken. De periode tussen besmetting en eerste
aantastingwascirca 17dagen.Bijdederdezaaivan
16juni isde eerste aantasting ongeveer 8augustus
Degonnen. Tijdens de hele opkomstperiode tot de
aantastingsdatum was de grond verzadigd met
water. De behandelingen bij 0 en 4 weken na opkomst, op 30 juni en 27 juli, gaven een goede tot
•edelijke bescherming, terwijl 8 weken na opkomst
[20 augustus) geen bescherming meer gaf. Besmetting moet derhalve rond 27juli hebben plaatsgevonden. Deeerste peen bereikte het verdikkingsstadium rond 23 juli, ongeveer 15 dagen voor de
sersteaantasting.Om aangetast te kunnenworden,
s behalve de vochttoestand van de grond ook van
Delangdatdewortelvoldoendegrootis.
In 1990 kon de beschreven hypothese nogmaals
worden getoetst. Uit de gegevens blijkt dat de ont-

wikkelde theorie van 1988 geheel klopt met de
resultatenvan1990.
Dat het verdikkingsstadium een gevoelig stadium
van de peen inluidt, is ook uit onderzoek naar het
ontstaanvanschurft inpeen(Streptomycesscabies)
gebleken (Schoneveld). In dit stadium groeit het
opslagorgaan, met als huid de peridermis, door de
onderhuid (epidermis). Hierbij ontstaan overlangse
scheuren. Het tijdstip van het verdikken van de
wortel wordt beïnvloed door groeibepalende factoren; temperatuur en zaadgrootte spelen daarbij
eengrote rol.Devariatie indepopulatie van peenis
vrijgroot.Deperiodevanopkomstenverdikkingvan
de wortel kan zich onder normale omstandigheden
uitstrekken over een periode van acht tot veertien
dagen van het eerste tot het laatste plantje. De
periodevan zaaientot eerste verdikking duurt onder
invloedvangenoemdefactorenviertotzesweken.
Uit de inoculatie-proeven in het laboratorium
dat peen na de verdikking het hele seizoen (weliswaar bij toediening van een overdosis Pythium
violae) aangetast kan worden. Jonge peen en later
gezaaide peen lijkt minder hevig te worden aangetast danoudere envroeggezaaide peen.Meestal
neemt de hevigheid van aantasting echter weer wat
aftegenheteindevandegroei.
Duidelijke verschillen in bodemtemperatuur tijdens
de eerste ontwikkelingsweken van de peenvormen,
tesamen met het grillig voorkomen van cavity spot
(spreiding in inoculumdichtheid?) en een verschil in
voorvrucht (pootaardappelen engrasgroenbemester
in 1988 en plantuien in 1990) zo mogelijk de
verklaring voor de verschillen in aantastingsniveau
tussenjarenenzaaitijden.
Op grond van de resultaten van dit jaar en die van
1988 kan worden gesteld dat een eenmalige behandeling met 1,2 kg actieve stof per ha aan
metalaxyl de peen ruim 20weken kanbeschermen.
Voor een langere periode is een tweede, aanvullende behandeling noodzakelijk. Voor eenzolang
mogelijke bescherming kan de behandeling worden
uitgesteld tot het moment van verdikking of nadeze
periode tot er voldoende neerslag valt. Daarbij ontstaat wel een praktisch probleem wat betreft de
uitvoering. Voor eengoedewerkingdient het middel
namelijk ingeregend te worden, dus voor/tijdens de
regen toegepast te worden,terwijl bij aanhoudende
regenhetperceelslecht begaanbaar kanworden.
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Met metalaxyl in granulaatvorm zijn dezelfde resultaten bereikbaar dan met spuitpoeder. Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat een verlaging van
de metalaxyl-dosering een verminderd effect geeft.
Zaadbehandeling bleekonvoldoendetotvrijwelgeen
beschermingtebieden.
Inpeenismetalaxyl niettoegelaten.

Samenvatting
In de periode 1988-1990 heeft het PAGV op ROC
De Waag onderzoek gedaan naar de ontwikkeling
van cavity spot in relatie tot eventuele initiërende
omstandigheden zoals het groeistadium van de
peenendevochttoestandvandebodem.
De proeven zijn er tevens op gericht geweest een
geïntegreerde bestrijdingswijze van cavity spot te
ontwikkelen.
In 1988 en 1990 vertoonde de peen al in eenvroeg
stadium cavity spot. Aan de hand van het neerslagpatroon, het verloop van de cavity spot-aantastingen en het effect van behandelingen met
metalaxyl in verschillende stadia van de peen, kan
aannemelijk gemaakt worden dat voor initiatie van
een cavity spot-aantasting aan drie voorwaarden
moetwordenvoldaan:
1. ErdientPythiumspp. aanwezigtezijnindebodem.
2. Devochttoestandvandebodemdient gedurende
enigetijdtenminste opveldcapaciteit tezijn.
3. Depeendient minimaal in het stadium vandiktegroeiteverkerenvoordataantastingkanoptreden.
Vanaf het stadium van diktegroei kan peen altijd
worden aangetast, zo bleek uit inoculatie met
Pythium violae op het laboratorium. De intensiteit
van de aantasting was echter bij zeer jonge peen,
laat gezaaide peen en meestal ook oudere peen
(meerdanvijf maandennazaaien) minder.
In de veldproeven op ROC De Waag werd cavity
spot voornamelijk veroorzaakt door Pythium violae
enincidenteeldoor Pythiumsulcatum.
Aangetoond werd dat door middel van een behandeling met metalaxyl (1,2 kgactieve stof per ha)
de peen ruim 20 weken kan worden beschermd
tegen cavity spot. Behandeling dient dan wel juist
voor of inhetstadium vandiktegroeivandepeente
worden uitgevoerd. Uitstel van behandeling kan
echter plaatsvindentot het momentvanneerslagna
het bereiken van de eerste verdikking. Overigens
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heeft metalaxyl geen toelating in Nederland; dit is
ook nietteverwachten.
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Summary
In theperiod 1988-1990 thedevelopment ofcavity
spot incidencewasstudiedin field trialsat the"De
Waag" experimental farm in Creil. The incidence
was relatedto initiatingcircumstances such asthe
growthstageofthecarrotcrop andthesoilmoisture
content.Development of an integratedcontrol methodbymeansofmetalaxyl-treatments wasasecond
objective ofthe experiments.
In 1988and 1990carrotsshowedcavityspot incidence atanearlystage.Bymeans oftheprecipitation-pattern, the courseofcavityspotincidence and
the effects of metalaxyl-treatments at different
growthstages,it is shownthatthreeconditions are

necessarytoiniatecavityspot:
1. Pythiumspp. (esp. P. violae and P.sulcatum)
shouldbepresentinthesoil
2. Soil moisture content should be above field
capacityforsome time
3. Carrots shouldbeatleastatthestageofstorage
rootthickening
(4-6 weeks after sowing), before they can be
infected
Inoculation of carrots with Pythium violae in a
laboratory test showed that the carrots were
sensitiveto infectionduringtherest of the growing
seasonafter thefirstthickening of thestorage root.
Theinfectionintensitywas less however with very
young, late sown carrots and mostly with older
carrots (over5monthsafterfieldemergence).
In the field experimentsat "De Waag"cavityspot
mainly was caused by Pythium violae and only
occasionallybyPythiumsulcatum.
A metalaxyltreatment(1,2kg/haa.i.)protected the
carrots for about 20 weeks. Carrots should be
treated in the stage of storage rootthickening,
although treatmentmay be delayed until the first
precipitation following thisstage.
Theuseof metalaxyl in carrotsis notauthorized in
The Netherlands and is not expected to be
authorizedin future.
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Versepeulvruchten
Na-oogstvertsruiningstamsfabonen
J.deKraker, PAGV

Na-oogstverbruining stamslabonen
Russeting ingreen beans
J.deKraker,PAGV

Zoals eertijds de opkomst van plukmachines bij de
teelt van slabonen voor de verwerkende industrie
grote veranderingen veroorzaakte, zo dat ook het
geval is geweest bij teelt voor de verse markt. De
teelt is er veel grootschaliger door geworden wat
ook gevolgen heeft gehad in het klaarmaken voor
aflevering.Ditheeftdoorgewerkt indekwaliteit.

Teeltverschuiving
Toen de slabonen nog handmatig werden geplukt,
teelde men overwegend grofpeulige rassen. Soms
waren bij de oogst nog niet alle peulen voldoende
uitgegroeid, zodat het gewas daarna nog enige
keren werd geplukt. Bij deze werkwijze waren de
bonendirect klaarvooraflevering.
Met de opkomst van de plukmachines moesten de
eisen aan de rassen bijgesteld worden. Dit gold
onder andere voor de stevigheid van het gewas en
de draaghoogte van de peulen, maar ook voor de
uniformiteit van de afrijping omdat de machine in
één keer de gehele plant afritst. Dit maakte het
noodzakelijk dat de geplukte partijen geschoond en
zelfsgewassendiendenteworden.
Intussenwerdbij hetgebruikswaarde-onderzoek nagegaanwelke rassen het meestvoordezeteeltwijze
in aanmerking kwamen. Bij dat onderzoek werden
de rassenook machinaalgeplukt, geschoond engewassen. Tevens werd als eis gesteld dat de bonen
daarna onder natuurlijke omstandigheden eenweek
goedmoestenblijven.

Kwaliteit
Mede in verband met het reeds uitgevoerde onderzoek ten behoeve van de verwerkende industrie
konden teelttechnisch gezien spoedig diverse rassen voor teelt voor de verse markt worden aanbevolen. Daaronder kwamen ook diverse fijner
peulige rassenvoor dan eerder voor deverse markt
werden geteeld. De houdbaarheid van de bonen

was in het algemeen goed maar soms liet dat ook
veel te wensen over. Gedurende de bewaring tekendenzichdangrijsbruine puntjes opdepeulenaf,
die naarmate de aantasting erger werd tot vlekken
samen vloeiden; in het ergste geval verkleurden de
peulenzelfsgeheelbruin.
Hetwisselvallige optredenvandeverkleuring maakte
hetmoeilijk omeengoedrassenadvies optestellen.
Temeer daar soms de indruk werd gewekt dat bepaalde rassen extra gevoelig waren voor genoemd
verschijnsel. Het soms achterwege blijven van verbruining of juist het onverwacht optreden, maakte
het noodzakelijk eerst meer kennisteverkrijgenomtrentdeoorzaakvan hetoptredenvandeverkleuring.

Onderzoek
Er werden diverse mogelijkheden bezien om de
bruinverkleuring te kunnen verklaren. Zo is de invloed nagegaan van de bij het machinaal plukken
vrijkomende plantesappen; daartoe werden handgeplukte bonen in uitgeperst sap van de bonengedoopt. Ook is de invloed van in het waswater aanwezige zouten nagegaan, waarbij dezelfde werkwijze werd gevolgd. De invloed van de temperatuur
van het waswater is eveneens bij het onderzoek
betrokken. Daarbijwerdentemperaturengevolgddie
bij aanvang 3, 10, 15, 17, 20 en 30°C bedroegen.
De temperatuur van de bonen varieerde bij dit
onderzoekvan 12°tot18°C.
Spoedig werd duidelijk dat geen van deze zaken
verantwoordelijk was voor de bruinverkleuring of
daar invloed op uitoefende. Welwerd bij dit in 1986
uitgevoerde oriënterende onderzoek de indruk gewekt dat vocht een rol speelde bij het al of niet
optreden van bruinverkleuring. Inde volgende jaren
is het onderzoek daarop dan ook toegespitst. Daartoe werden op het PAGV op meerdere tijdstippen
bonen gezaaid om regelmatig over produkt te kunnen beschikken. Aanvankelijk was de rassenkeuze
willekeurig. Later,toenzich gevoeligheidsverschillen
tussen de rassen aftekenden, werd gekozen voor
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eenzeer gevoelig (Arena),matiggevoelig(Montano)
eneenbijnaongevoelig ras (Masai). Debonenwerden met een éénrijige machine, merk Pix All,
geplukt. Met deze plukmachine wordt plukbeschadiging tot een minimum beperkt en kan een
produkt worden verkregen dat heel geschikt is voor
afzetopdeversemarkt.

zetten. Al deze situaties zijn een bron voor bruinkleuring zoals tabel 159aantoont. Het betreft bonen
van het ras Pros die op 8 september 1988 zijn geplukt. Datgebeurde 's morgens vroeg van eendauwnat en 's middags van een droog gewas. De bonen
zijn daarna al of niet gewassen envervolgens weggezet bij een temperatuur van 20°C met een lage
(85%) eneenhogerelatieve luchtvochtigheid(95%).

Vochtinvloed
Drogen
Niet altijd kan worden vermeden dat onder natte
omstandigheden moet worden geplukt. Intabel 158
wordt een voorbeeld gegeven van de invloed van
natte omstandigheden op de bruinkleuring. Dit betreft de indrie herhalingen bewaarde bonen vanhet
ras Fran dat op 23 september 1987 onder natte en
droge omstandigheden werd geplukt. De bonen zijn
ongewassen weggezet bij 21°C en een relatieve
luchtvochtigheidvan95%.
Het is bijna altijd nodig dat machinaal geplukte
bonen worden gewassen. Inde praktijk gebeurt het
wassenindezelfdewerkgangalshetschonen;bijde
uitgevoerde proeven werd dat gedaan door de
bonen in geperforeerde manden in bakken water te
plaatsen.
Om verdroging te voorkomen, is het gewenst de
bonen bij een vrij hoge luchtvochtigheid weg te

Erisaangetoonddat bruinkleuringgrotendeels voorkomen kanwordendoor de bonen nahetwassente
drogen. Ditiseeningrijpende maatregelomdatdoor
het wassen het gewicht van de bonen met 4 à 5%
toeneemt. Toch moet al het aanhangende vocht
weggenomenworden.
Hetdrogen blijkt het meest effectief teverlopendoor
het vocht met gebruik van warme lucht te verdampen. Deze methode gaf geen nadelige effecten.
Hetisweleenvereistedatnahetdrogendevochtigheid van de bonen nauwlettend in het oog wordt
gehouden daar de droge lucht gemakkelijk tot
verdrogingvandebonen leidt.Tevochtige luchtkan
het droogeffect echter weer teniet doen en alsnog
aanleiding tot verbruining geven. Dit wordt gedemonstreerd intabel 160waar drie rassen naalof

Tabel 158. Invloed van de weerssituatie bij de oogst op de mate van bruinkleuring, beoordeeld zeven
dagen na de oogst op 23 september 1987 bij het ras Fran, uitgevoerd en weergegeven in
drie herhalingen.
bruinkleuring1)

object
natte oogst
droge oogst
1

3,5
6,5

4
6

) 9=geheel geen bruinkleuring; 1=geheel bruin gekleurd

Tabel159. Invloed van de weerssituatie bij oogst, het wel of niet wassen en de vochtigheid bij
bewaring opde mate van bruinkleuring,acht dagen naoogst op8september 19881).
object
droog geplukt en niet gewassen
drooggeplukt enwel gewassen
natgeplukt en niet gewassen
natgeplukt enwel gewassen
1

relatieve luchtvochtigheid
85%

relatieve luchtvochtigheid
95%

7
5,5
4
4,5

5
4,5
4
3,5

) 9=geheel geen bruinkleuring; 1=geheel bruin gekleurd
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Tabel 160. Invloedvan het al of niet drogen met koude of warme lucht opde mate van bruinkleuring bij
drie rassen nazevendagen bewaring bij hogeen lage relatieve luchtvochtigheid1).
object

niet gedroogd
gedroogd met koude lucht (21°C)
gedroogd metwarme lucht (33°C)
1

lage
realtieve luchtvochtigheid
Masai
Montano Arena
8
9
9

3
4,5
5,5

hoge
relatieve luchtvochtigheid
Masai Montano Arena
7,5
8
8,5

2,5
4
4,5

2,5
3
4

1,5
3
3,5

) 9=geheelgeen bruinkleuring; 1=geheel bruin gekleurd

Tabel 161. Waamemingscijfers voor bruinkleuring zeven dagen na de oogst van drie onder vochtige
omstandigheden geplukte rassen die naverschillende perioden nawassen zijn gedroogde.
object
Arena
wassen endrogen na 0uren
wassen endrogen na 6uren
wassen endrogen na 12uren
wassen endrogen na 18uren
wassen endrogen na24 uren
wassen en niet drogen
1

7
7
7
6
4
3

ras
Montano

Masai

6
6,5
6
5
4
3

8
8
8
8
7
5

) 9=geheel geen bruinkleuring; 1=geheel bruin gekleurd

Tabel 162. Invloedvan het nawassen al of niet drogen van bonen opde matevanverbruining enrotaantasting nazeven dagen bewaring van het ras Masai bij 10°Cen hoge relatieve vochtigheid.
object
nietdrogen
wel drogen
1

bruinkleuring1)

rotaantasting1)

3
8

4
7

) Dewaarderingscijfers zijn lager naarmate de aantasting erger is.

niet drogen in cellen bij 15°C zijn weggezet; in het drogen beter niet direct maar enige uren na het
enegeval bijeenlage eninhetanderegeval bijeen wassen plaatshebben. Tabel 162 geeft hiervan een
hoge relatieve luchtvochtigheid. Proefondervindelijk beeld. Het betreft drie rassen die nat werden
werd vastgesteld dat het tijdsbestek tussen wassen geplukt. Na het wassen werden de bonen bij een
en drogen niet onbeperkt is. Het drogen hoeft niet hoogvochtgehaltebewaard.
direct nahet plukken en/of wassen maarwelbinnen
12urentegebeuren (zietabel 161).Gebleken isdat
onder heel extreme omstandigheden (situaties Neveneffecten
waarbij de kans op optreden van bruinkleuring zo
gunstig mogelijk is), het drogen niet langer dan tot Een bijkomend voordeel van het drogen van de
zes uren na hetwassen magworden uitgesteld.Tot bonen is de positieve uitwerking op het voorkomen
dat tijdstip moeten de bonen voorzichtig worden van rotaantasting in de na-oogstfase. Dat komt het
behandeld; het langs elkaar schuren van niet ge- meest duidelijk tot uiting in een met het ras Masai
wassen en niet gedroogde bonen verergert het ver- uitgevoerde proef. Dit ras werd op 14 september
bruinen sterk. Wellicht kan om deze reden het 1990 nat geplukt, waarbij de temperatuur van de
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Tabel163. Waarneming van de bruinkleuring nazeven dagen bewaring van de rassen Arena en Montano die bijtwee watertemperaturen zijn gewassen en vervolgens al of niet zijn beschadigd
respectievelijk alof niet zijn gedroogd1'.
object
Arena
waswater 20°C,wel schudden2)
waswater 20°C,niet schudden
waswater 3°C,wel schudden
waswater 3°C,niet schudden

niet drogen
Montano

5
7
4
8

Arena

5
8
5
8

wel drogen
Montano
9
9
9
9

9
9
9
9

1
2

) 9=geheel geen bruinkleuring; 1=geheel bruingekleurd.
) Hetschudden van de bonen simuleert een mechanische beschadiging.

bonen 8°C bedroeg. Na wassen in water van 10°C
werden ze al of niet gedroogd. In tabel 162 wordt
vermeldwelke invloed dat hadopde verbruining en
derotaantasting.
Zo lang de bonen nat zijn, moeten ze voorzichtig
worden behandeld en kunnen ze beter niet worden
vervoerd. Nadroging worden ze veel minder kwetsbaar. Om dat te illustreren zijn niet gedroogde
bonen in de bij het wassen gebruikte manden
geschud, waarmee dus het langs elkaar schuren
vandebonenwerd geïmiteerd.Tabel 163toont aan
welke invloed dat opde bruinkleuring heeft. Daaruit
blijkt tevens dat het nadelig effect van het langs
elkaar schuren door drogen praktisch opgeheven
wordt, waardoor ook verbruining wordt voorkomen.
Voorts blijkt dat de temperatuur van het waswater
nietvaninvloedis.

Rasgevoeligheid
Uit detabellen 160en 161 blijkt reeds een duidelijk
verschil inrasgevoeligheid.Alsalle omstandigheden
ongunstig zijn, kan bij al te gevoelige rassen het
drogen niet altijd alle bruinkleuring voorkomen. Het

telen van dergelijke rassen wordt daarom ontraden.
Om over de gevoeligheid van de rassen meer
duidelijkheidteverkrijgen,ishetgangbare sortiment,
inclusief enkele beloftevolle nieuwerassen,getoetst.
Debelangrijkste uitslagenzijnintabel 164vermeld.
De toetsmethode is geheel geperfectioneerd en
momenteel worden dan ook alle rassen uit het
gebruikswaarde-onderzoek op gevoeligheid getoetst.
Ook de kweekbedrijven maken overigens volop
gebruik van deze methode. Het komt er globaal op
neer dat liefst dauwnat geplukte bonen direct nade
oogst gewassen worden en terstond bij circa 10°C
eneen hoge realtieve luchtvochtigheid wordenweggezet waarbij opdrogen, eventueel door gebruik te
makenvanplastic hoezen,wordtvoorkomen.
Inhetsortiment isookhetvroeger alomgeteelderas
Dubbele Witte op gevoeligheid voor verbruining
getoetst. Dit ras bleek uiterst gevoelig. Datdit inhet
verleden niet is geconstateerd, zal waarschijnlijk
verband houden met het feit dat toen de oogst nog
geheel in handpluk werd uitgevoerd en geen gewassen bonen op de veiling aangevoerd mochten
worden.

1
Tabel164. Groepsgewijze indeling van slaboonrassen naar gevoeligheid voor bruinkleuring ).

bijna
ongevoelig

weinig
gevoelig

Masai
Forum
Fiësta
Verona

Almere
Mirage
Prevato

1

iets
gevoelig

tamelijk
gevoelig

zeer
gevoelig

Flotille
Fran
Groffy
Utopia

Lasso
Montano
Pros
Tuf

Odessa
Autan
Arena

) Per groepzijnde rassen geplaatst involgorde vantoenemende gevoeligheid.
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Oorzaak
De situatie waarbij bruinkleuring optreedt mag
duidelijk zijn, maar de werkelijke oorzaak van het
euvel blijft nog onduidelijk. Wel isdoor de vakgroep
Plantencytologie en -morfologie van de Landbouw
Universiteit te Wageningen vastgesteld dat de
bruine kleur wordt veroorzaakt door afgestorven
plantecellen. De verbruining begint allereerst in de
epidermes en zet zich voort in het collenchym- en
parenchymweefsel. De hieronder liggende chlorenchymcellenwapenen zichdaartegen door wondkurk
(periderm) aante maken.Ditperidermdraagtookbij
aan de bruine kleur. Door deze verkurking wordt
verdere aantasting mogelijk voorkomen,maar heter
buitenliggendeweefselwordtgeïsoleerdensterft bij
gevolgaf.
Uit de bruine plekken zijn grote hoeveelheden
bacteriën geïsoleerd, die de plantecellen aantasten,
die afsterven en vervolgens bruin kleuren. In hoeverre nudebruinkleuring eengevolgisvaneenaantastingdoor bacteriëndieondervochtigeomstandigheden via beschadigd weefsel naar binnen kunnen
dringen of dat de bruinkleuring een gevolg is van
een natuurlijke reactie op een mechanische beschadiging en de bacteriële aantasting puur secundair is,isnietduidelijk.

Conclusies
De mate van bruinkleuring is sterk afhankelijk van
de weerssituatie. In het algemeen zal een afgehard
gewas minder hindervanbruinkleuringondervinden.
Een gewas dat in een vochtige periode isgegroeid,
isveelgevoeliger. Hetverdient danook aanbeveling
om dergelijke bonen zo mogelijk onder droge omstandigheden te plukken. Het is altijd zinvol om te
lettenopdegevoeligheidvanhetras.
Machinaal geplukte bonendienen altijdgewassente
worden. Omde kans op bruinkleuring teverkleinen,
is het noodzakelijk om de bonen te drogen. Omdat
natte bonen zeer gevoelig zijn voor beschadiging,
moet het drogen bij voorkeur pas zes uren na het
wassen worden uitgevoerd. Het tijdsbestek tussen
oogsten en drogen mag echter niet langer zijn dan
12 uren.Vooralsnog is de oorzaak onbekend. Wel
zijn in de bruingekleurde plekken grote hoeveelheden bacteriën aangetroffen. Het is echter on-

duidelijk of deze aantasting primair is of dat deziekte
eengevolgisvaneenfysiologische afwijking.

Samenvatting
Verreweg de meeste voor de verse markt geteelde
bonen worden momenteel machinaal geoogst. Terwille van de kwaliteit is het noodzakelijk dat deze
gewassen worden.Gebleken is dat de bonen die er
aanvankelijk gezond uit zien, reeds binnen 24 uren
kunnen verkleuren. Er tekenen zich dan grijsbruine
puntjes af op de peulen die kunnen uitvloeien tot
vlekken die de hele peul bedekken. Soms tekent dit
verschijnselzichpasnaenkeledagenaf.
Gebleken is dat bruinkleuring optreedt wanneer de
bonen onder natte omstandigheden worden geplukt
en/of na het wassen te lang nat blijven. Om de
goede kwaliteit te behouden,is hetdaarom gewenst
droog te oogsten maar zeker noodzakelijk om de
bonen nahetwassentedrogen.
De oorzaak van het euvel is nog onbekend. Wel is
duidelijk dat er binnen het huidige rassensortiment
grote verschillen bestaan in gevoeligheid voor verbruining.
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Summary
Green beans (Phaseolus vulgaris L) for fresh
market are nowadays cultivated in large areas.
Handpicking has given way tomechanical picking.
To achieve a good quality thebeans have tobe
washed and generally speaking a good product is
the result. However since the introduction of
mechanical harvesting for fresh market, problems
have arisen with regard to russeting of thepods.
This discoloration occurs within 24hours orin the
first days after picking. The brown areas are
irregular in shape and without definite margins. The
dead tissuesarenot useallysunken.
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Trials have been carried out to investigate the
impact ofweather conditions during harvesting, the
effect of washingandartificial drying ofthebeanson
russeting andto investigate differences insusceptibility between varieties. It is concluded that harvesting under wet weather conditions and washing
of thepods enhanced susceptibility to russeting.
Considerable differences in susceptibility to russeting werefoundbetween thevarieties.
Occurrence ofrusseting intheshelflifeperiod canbe
prevented by good variety choice, harvesting under
dry weather conditions and artificially drying the
beans within 12 hours of wet picking and/or washing. Itisnotclear whatcauses russeting: isitcaused
byabacterial attackorisitaphysiological problem.
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Invloedvanbouwplanvernauwing opdeopbrengst vanpootaardappelen, suikerbieten en wintertarwe, op de bodemgezondheid endebodemvruchtbaarheid. VruchtwisselingsproefveldFH82ProefboerderijFeddemaheerd,Kloosterburen
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Inleiding
De invloed van de vruchtwisseling op de opbrengst
en de gezondheid van de gewassen is alvelejaren
een onderwerp van onderzoek. Algemeen wordt
aangenomen dat een ruime vruchtwisseling goed is
voor de opbrengst en de bodemvruchtbaarheid.
Door de hoge aardappelprijzen in de jaren 1975 1976 gingen veel akkerbouwers over van een één
op vier-teelt naar een één op drie-teelt van pootaardappelen.
De vraag die nog beantwoord moest worden was:
wat is de invloed van bouwplanvernauwing en
grondontsmetting op de opbrengst en kwaliteit van
de gewassen en op de bodemvruchtbaarheid en
bodemgezondheid? De vruchtwisselingsproeven in
het centrale kleigebied lieten sterke opbrengstdalingen zien voor consumptie-aardappelen (Hoekstra
enLamers).
In het najaar van 1976 is toen op de proefboerderij
Feddemaheerd te Kloosterburen een vruchtwisselingsproefveld aangelegd om de effecten van
vruchtwisselingssystemen met en zonder grondont-

smetting bij de teelt van pootaardappelen, suikerbieten enwintertarwe in eentwee-,drie- envierjarige rotatie te onderzoeken. Te Westmaas werd een
soortgelijke proef met consumptie-aardappelen opgezet. Opdezewijze konworden nagegaan inhoeverredevruchtwisselingseffecten regio-specifiekwaren.

Opzetvanhetonderzoek
Het proefveld lag op een kwelderafzettingszavelgrond. Er zat verloop in de zwaarte van de
bouwvoor over hetproefveldvan 16tot33%slib,1,7
tot 2,2%organische stof en 7,6 tot 9,3%CaC03. In
de proef waren vijf bouwplannen opgenomen (tabel
165).
Ter bepaling van de produktiecapaciteit van de
gewassen zijn in alle bouwplannen drie stikstoftrappen aangelegd. De praktijkgift (N2) werd mede
bepaald door de uit grondonderzoek verkregen
cijfers. De beide andere stikstoftrappen waren de
praktijkgift minus 20% (N1) en de praktijkgift plus
20% (N3). De stikstoftrappen lagen elk jaar op
dezelfde plaats.Deproef lagintweevoud.

Tabel165.Overzicht vande proefvarianten.
code

rotatie

grondontsmetting

vruchtopvolging

iiiA
HIB
IVA
IVB

driejarig
driejarig
vierjarig
vierjarig

niet
ontsmet
niet
ontsmet

pootaardappelen-suikerbieten
pootaardappelen-suikerbieten-wintertarwe1)
pootaardappelen-suikerbieten-wintertarwe1)
pootaardappelen-wintertarwe-suikerbieten-wintertarwe1)
pootaardappelen-wintertarwe-suikerbieten-wintertarwe1)

1

' +grasgroenbemester (Engels raaigras)
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van de variabelen van dat gewas meegenomen. Bij
aardappelen was het verband tussen de opbrengst
en het slibgehalte negatief (figuur 15), bij suikerbieten positief, terwijl bij wintertarwe geen verband
aanwezigwas.

Correctie voor slibgehalte pootaardappelen Feddemaheerd

IVA

IVB

Aardappelen

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

% slib

Fig. 15. Het verband tussen het percentage slib
endenetto-opbrengst bijpootaardappelen.
In de wintertarwe, voorafgaande aan aardappelen,
werd een grasgroenbemester (Engels raaigras)
onder dekvrucht ingezaaid. Op het proefveld waren
allegewassen elkjaar aanwezig. Debemestingmet
fosfaat en kali vond plaats op basis van grondonderzoek.

De aardappelen zijn steeds na een warmtestoot in
kiembakjes voorgekiemd. Telkens is uitgegaan van
ontsmet pootgoed, klasse E. De aardappelen zijn
volautomatisch gepoot, waarbij kiembeschadiging
zoveelmogelijkwerdvoorkomen.Deloofvernietiging
(looftrekken en indien niet mogelijk loofklappen en
spuiten) was afhankelijk van de door de NAK
gestelde rooidatum.Verder ishetpercentage rhizoctoniagedurendedelaatstezesjaarvastgesteld.
Resultaten
De relatieve totale en netto- pootgoedopbrengst
over periodenvanvierjaar zijn indetabellen 166en
167vermeld.

Statistischeanalyse

In de totaalopbrengsten kwamen geen verschillen
tussen de bouwplannen naar voren. Er lijkt een
trendaanwezigtezijnnaar lagere totaalopbrengsten
voor de tweejarige rotatie bij het voortduren van de
proef. Bij de hoogste N-trap was de opbrengst het
hoogst.

Om de opbrengsten niet door het verloop van de
zwaarte van de grond te laten beïnvloeden, werd
hiermee bij de verwerking rekening gehouden. Dit
omdat de tweejarige rotatie beide keren wat meer
op lichtere grond voorkwam en de andere rotaties
een keer op lichtere en een keer op zwaardere
grond.Wanneer hetslibgehaltevandegrondalscovariabele een betrouwbaar effekt had bij devariantieanalyse van de opbrengst, is deze bij alle analyses

Het blijkt dat de ontsmette driejarige rotatie betrouwbaar 4% lager uitkomt in netto-opbrengst dan
de vierjarige rotatie,terwijl de tweejarige rotatie 6%
lager uitkomt gerekend over de hele proefperiode
van 12jaar. Voor beide bouwplannen is geen trend
aanwezig, die wijst in de richting van toenemende
lagere opbrengsten indetijd gezien. Er is ookgeen
sprakevan eenontsmettingseffect. BijdelaagsteNtrapwasdenetto-opbrengst hethoogst.

Tabel166. Relatieve totale opbrengstpercentage per bouwplan. De LSD-waarde voor verschillen
tussen bouwplannen binnen een period« 3 van vierjaar is 8,3%enover 12 aar 5,4%.
rotatie
1977-1980
1981-1984
1985-1988
1977-1988

II

UIA

1MB

IVA

103,9
102,1
95,7
100,0

100,6
101,2
98,8
100,0

101,7
101,8
96,5
99,5

102,6
100,5
99,2
100,6

IVB
100(=292)
100(=306)
100(=433)
100(=344)
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Tabel167. Relatieve netto-opbrengst (28/45 mm) per bouwplan. De LSD-waarde voor verschillen
tussen bouwplannen over een peri Ddevan vierjaar is6,0%enover 12jaar 3,6%.
rotatie
1977-1980
1981-1984
1985-1988
1977-1988

II

UIA

1MB

IVA

92,0
98,0
93,4
94,2

94,5
98,3
92,4
94,7

96,2
99,3
93,3
95,9

100,0
99,6
98,7
99,4

Suikerbieten

IVB
100(=20ï)
100(=182)
100(=269)
100(=217)

Tussen de bouwplannen kwamen in de drie
perioden betrouwbare verschillen naar voren (tabel
168). In de eerste periode was de suikeropbrengst
van de driejarige rotatie lager dan van de vierjarige
rotatie en in de derde periode hoger dan de
vierjarige rotatie (betrouwbare interactie).

De eerste jaren is geen granulaat toegepast; al vrij
vlot kwamen er echter problemen met bietekevertjes, vooral in de veldjes naast voorvrucht bieten.
Vanaf 1981 is een granulaat bij het zaaien toegepast. Na het zaaien werd een bodemherbicide
gespoten, eventueel gevolgd door een naopkomstbespuitingenschoffelen.

Ook was er geen betrouwbaar grondontsmettingseffekt aanwezig, hoewel de grond in de tweejarige
(om de vier jaar) en driejarige rotatie (om de drie
jaar) inde voorgaande herfst ontsmet was. Eenbetrouwbare invloedvandestikstof wasnietaanwezig.
De covariabele slib had over de hele proefperiode
eenbetrouwbare invloed.Hiervoor isgecorrigeerd.

Desuikeropbrengst
Desuikeropbrengst bedroeg gemiddeld 87,7 kgper
are. Over 12jaar isdeopbrengst van de tweejarige
rotatie weliswaar net betrouwbaar hoger (3,9%) dan
de ontsmette vierjarige rotatie, maar dit is vooral
veroorzaakt door één jaar in de tweede periode
(1983),toenpasbeginjuni konwordengezaaid.

Wintertarwe
Na de zaai van wintertarwe werd meestal een

Tabel 168. Relatieve suikeropbrengst (percentage) per bouwplan. De LSD-waarde voor bouwplanverschillen over een periode van vierjaar is6,4%enover 12jaar 3,8%.
rotatie
voorvrucht
1977-1980
1981-1984
1985-1988
1977-1988

aardappelen

UIA
aardappelen

1MB
aardappelen

IVA
tarwe

IVB
tarwe

98,0
99,3
105,0
100,8

98,8
101,6
104,0
101,5

105,5
103,3
100,4
103,0

100(=81,7)
100(=90,9)
100(=85,8)
100(=86,1)

102,7
105,9
102,8
103,9

Tabel 169. Relatieve korrelopbrengst (percentage) per bouwplan. De LSD-waarde voor verschillen
tussen bouwplannen over een periode vanvierjaar is3,9%enover 12jaar 2,2%.
voorvrucht
rotatie

IVA

aardappelen
IVB

1977-1980
1981-1984
1985-1988
1977-1988

94,4
95,3
96,8
95,5

96,5
98,5
95,1
96,8

suikerbieten
IVA
IVB
95,6
99,6
98,6
98,0

93,1
100,0
100,1
97,8

De hoogste stikstofbemesting gaf de hoogste opbrengsten (betrouwbaar).
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IIIA

suikerbieten
IIIB(kg/ha)

96,7
101,0
100,2
99,4

100(72,8)
100(82,3)
100(72,3)
100(75,8)

bodemherbicide gespoten tegen duist. Verder
werden breedbladige onkruiden bestreden en werd
tegen afrijpingsziekte gespoten. In mei werd de
grasgroenbemester ingezaaid, terwijl de velden
zonder groenbemesterwerdengeëgd.Hetstrowerd
doorgaansafgevoerd.
In tabel 169 zijn de relatieve opbrengsten over
vierjaarlijkse perioden vermeld, waarbij rotatie HIB
met voorvrucht suikerbieten op 100 is gesteld. De
gemiddeldeopbrengst komtuitop74kgperare.
Verschillen in de vruchtopvolging zijn betrouwbaar
aanwezig bij de analyse over 12 jaar. Deze
verschillen zijnhetgevolgvaneenhogereopbrengst
na de voorvrucht suikerbieten (bietenblad) en een
lagere teeltfrequentie. Grondontsmetting leidde niet
tot betrouwbare opbrengstverschillen. Ook was er
geen interactie metdevoorvrucht, hoeweldegrondontsmetting naaardappelenwerduitgevoerd.
Bodemvruchtbaarheid
Organischestof
Jaarlijkswordt gemiddeld 1,5-2%vande indegrond
aanwezige organische stof afgebroken. Om het
organische stofgehalte van 2-3% te handhaven, is
een jaarlijkse toevoer van 1200-1500 kg effectieve
organische stof nodig.Ditwordtbijde 1 op4en1 op
3 rotatie gehaald (1600 kg effectieve organische
stof). Doordat de 1 op 2 rotatie achterblijft met de
aanvoer van organische stof (1075 kg effectieve
organische stof), daalt het organische stofgehalte
betrouwbaar met0,3%.
Destikstofhuishouding
De stikstofbemesting is vastgesteld op basis van
grondonderzoek in de winter, waarbij is uitgegaan
vaneenadviesvoordepraktijkgift (N2)van:
pootaardappelen 140 - 0.6 x bodemvoorraad van060 cm.
suikerbieten220-1.7xbodemvoorraadvan0-60cm.
wintertarwe 140 - bodemvoorraad van 0-100 cm +
60kgNinstadiumF6.
De andere trappen zijn hiervan afgeleid (N1=minus
20%,N3=plus20%).
Uit de variantie-analyse (met jaren als herhaling)
over devoorraad aan bodemstikstof inde laag 0-60
cm bleek dat er duidelijke jaareffekten waren. Er
waren ook betrouwbare verschillen tussen de

voorvruchten. Nade voorvrucht suikerbieten waser
21 kg Nper haaanwezig in de laag 0-60 cm,terwijl
dit na aardappelen 26 kg per ha was en na
wintertarwe van de vierjarige rotatie, die na suikerbieten geteeld27kgper ha. Eenanalyse metalleen
aardappelen en suikerbieten leverde geen betrouwbareverschillentussendebouwplannenop.
De geadviseerde bemesting bleek te hoog voor de
aardappelen (N1 hoogste netto-opbrengst), goed
voor de suikerbieten ente laag voor de wintertarwe
(N3hoogste korrelopbrengst).
Aaltjes
Een volledig aaltjesonderzoek werd uitgevoerd door
de PD.
Vrijlevende aaltjes blekengedurende de looptijdvan
de proef bij de gevolgde rotaties geen direct aanwijsbare problementehebbenveroorzaakt.
Tijdens de proefperiode zijn er geen aardappelcysteaaltjes aangetroffen, ook niet bij de niet-ontsmettebouwplannen.
Bij de laatste bemonstering (oktober 1988) werden
de eerste bietecysteaaltjes (Heterodera schachtii)
gevonden. De tweejarige rotatie was in een herhaling besmet. De besmetting is geconstateerd
ondanks de vierjaarlijkse grondontsmetting. Het
havercysteaaltje (Heterodera avenae) werd op twee
veldjes met de 1 op 2 rotatie van wintertarwe
(bouwplan IV)gevonden.

Discussie
De bouwplannenproef was aangelegd op een
heterogeen proefveld. Door bij de statistische verwerking rekening te houden met het slibgehalte
konden vruchtbaarheidseffekten en bouwplaneffektengescheidenworden.
De driejarige rotatie suikerbieten- wintertarwe
(+groenbemester) -pootaardappelen geeft metname
indelaatstevierjaren ten opzichte vande vierjarige
rotatie een tendens naar een 4% hogere suikeropbrengst, een 3,5% hogere wintertarwe-opbrengst
(vergeleken met 1op2wintertarwe naaardappelen)
en een 6% lagere netto-aardappelopbrengst. De
hogere opbrengsten van bieten en tarwe kunnen
voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan
een betere voorvrucht in de driejarige rotatie. De
lagere aardappelopbrengst is te wijten aan een
grovere groei van de aardappelen gedurende de
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hele proefperiode. In de totaal opbrengst kwamen
geen verschillen naar voren. Door een vroegere
rooidatum en/of een hoger plantaantal en/of een
lagere N-bemesting kunnen de lagere nettoaardappelopbrengsten wellicht wordenopgevangen.
Er moet dan wel een bestrijding van Rhizoctonia
zijn uitgevoerd, want zonder bestrijding is de lakschurftbezetting van het pootgoed in een driejarige
rotatie onacceptabel hoog. Dit leidde in de proef
bijnatoteenverdubbelingvandesorteerverliezen.
Detweejarige rotatie suikerbieten -aardappelen met
grondontsmettinggaf over de hele proefperiode een
4% betrouwbaar hogere suikeropbrengst dan de
ontsmette vierjarige rotatie als gevolg van een
hogerewortelopbrengst.
De hogere suikeropbrengst kan worden toegeschreven aan de aardappel als voorvrucht.
Hoekstra (1992) vond op het proefveld De Schreef
daarentegen een 3% lagere suikeropbrengst na
voorvrucht aardappelen en cultivateren als hoofdgrondbewerking.Ophetproefveld PAGV 1opzware
zavel werd geen verschil gevonden tussen ploegen
of cultivateren na aardappelen voor suikerbieten
(Lamers 1987), zodat het niet duidelijk is waar het
positieve voorvruchteffekt aan moet worden toegeschreven. Op lichte gronden kunnen grote opbrengstdepressies optreden als gevolg van aantasting door Aphanomyces en Rhizoctonia. De
netto-aardappelopbrengst was over de hele proefperiode 6% lager als gevolg van een grovere groei
van de aardappelen. De totale knolopbrengst verschilde niettussendebouwplannen.
Delagerenettoaardappel-opbrengst zouaanRhizoctonia solani en/of aan Streptomyces spp kunnen
worden toegeschreven. In de tweede periode was
de lakschurftbezetting van de knollen in de tweejarige rotatie aanzienlijk hoger, terwijl in de laatste
periodedelakschurftbezettingen naarelkaar toezijn
getrokken. In de totaal-opbrengst of in de nettoopbrengst komen deze verschuivingen niet terug.
De netto-opbrengst is over de hele proefduur lager.
Ook was de reactie van het voor netschurft vatbare
ras Bintje gelijk aan die van het resistente ras
Prevalent. Het is dan ook waarschijnlijk dat Rhizoctonia en Streptomyces slechts een gering effekt
hebbenopdequantiteit, maareengrooteffekt opde
kwaliteitvanhetprodukt innauwebouwplannen.
Grote opbrengstredukties kunnen optreden als gevolg van het witte bietecysteaaltje. Na zes teelten
werden in de 1 op 2 teelt de eerste cysten ge-
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vonden, ondanks de grondontsmetting. Bij voortzetten van de proef zou de suikeropbrengst gaan
dalen, omdat hoge aaltjesbesmettingen door de
grondontsmetting onvoldoende worden gereduceerd. Door de talrijke grondontsmettingen raakt de
grond eerder geadapteerd voor het versneld afbreken van de grondontsmettingsmiddelen (Lamers
enDeMoei).
Het organische stofgehalte was in de tweejarige
rotatie betrouwbaar afgenomen. Om dit gehalte op
peilte houdenzouextraorganisch materiaal moeten
worden aangevoerd. Het Pw gehalte was in de
tweejarige rotatie betrouwbaar toegenomen door de
hogere geadviseerde fosfaatbemestingen voor
aardappelenensuikerbieten.
Duurzaam lijkt hetvolgende 1op4bouwplan:
aardappelen - suikerbieten -wintertarwe - graszaad
(of diversen) waarbij rekening is gehouden met de
goedevoorvruchteffekten.

Conclusie
De opbrengsten van pootaardappelen, suikerbieten
entarwedaalden nietofnauwelijks bijteeltintensiveringvan 1op4naar 1op2.Oplangeretermijnmoet
rekening gehouden worden met opbrengstverlaging
als gevolg van bieten-of aardappelcysteaaltjes bij1
op2 en mogelijk 1op3vruchtwisselingen. Deresultaten zijn in overeenstemming met andere regio's,
gezienhet(niet)voorkomenvanziektenenplagen.

Samenvatting
Op een lichte mariene zavelgrond te Kloosterburen
werd van 1977 tot en met 1988 een vruchtwisselingsproef uitgevoerd oppraktijkschaal. Devierjarige
rotatie wintertarwe- suikerbieten- wintertarwe
(+groenbemester)- aardappelen en de driejarige
rotatie suikerbieten- wintertarwe (+groenbemester)aardappelen werden alof niet met grondontsmetting
aangelegd, evenals een tweejarige rotatie suikerbieten- aardappelen met grondontsmetting. Elk gewas was ieder jaar aanwezig met drie stikstofniveaus pergewas enalle Objekten intweevoud.De
aardappel- en suikerbietenopbrengsten moesten
gecorrigeerd worden voor het slibgehalte. Intensiveringvandeaardappelen van 1op4naar 1op3of1

op 2 gaf geen verlaging van de totaalopbrengst te
zien, maar wel een 6% lagere netto-aardappelopbrengst. De aardappelen waren meer doorgegroeid in een hogere sorteerklasse. De kwaliteit
van de aardappelen was in de nauwere bouwplannenafgenomen door een hogere lakschurftbezetting
ennetschurftaantasting.
De suikeropbrengst steeg bij intensivering met
ongeveer 4%wellicht doordat in de nauwere bouwplannen aardappelen in plaats van wintertarwe aan
de suikerbieten vooraf gingen. De wintertarweopbrengst na suikerbieten daalde bij 1 op 2 ten
opzichte van 1op 3 met ongeveer 2%en navoorvrucht aardappelen ook met ongeveer 2%. De
grondontsmetting had overwegend geen effekt en
ookbijoptimale N-bemesting kwamendeopbrengstverschillen tussen de bouwplannen niet dichter bij
elkaar.
De bodemvruchtbaarheid was in de tweejarige
rotatie afgenomen door een daling van het organische stofgehalte. Aaltjes-problemen deden zich op
hetproefveld nognietvoor.
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Summary
Onamarinecalcareous sandyclayloamlocatedin
theNorthernpartoftheNetherlands, acrop rotation
experiment wascarriedoutforaperiodof 12years.
Three croppingplanswere compared: a four-course
crop rotation, winter wheat - sugar beet -winter
wheat(+greenmanure)-potatoes;a three-course
crop rotation, sugar beet - winter wheat (+ green
manure)-potatoesanda two-course crop rotation,
sugarbeet -potatoes.Theeffectof soil fumigation
with nematicideswas evaluatedin the three-and
four-course rotations, whileall treatments contained
3N-fertilisationlevelsintworeplications.
Itwasconcluded thattheyieldofseedpotatoes and
sugar beet depended on the differences in clay
content of the soil within the experiment.After
dissemination of these differences by means of
covariance analysis, thetotalyieldofseedpotatoes
was unaffected, while thenetyieldofpotatoes in the
three- and two course rotations were 4 and 6%
lower as there were more over-largepotatoes in
these cropping plans. The potatoes in the twocourseand three-course rotationswereclean potatoesincreasedto 12or22%comparedto the fourcourserotations. Nettedscabalsopredominated in
thetwo-course rotation.The sugaryieldofthesugar
beets in two- and three-course rotations increased
by 4%probablybecauseof thedifferent preceding
crop i.e. potatoes. The winter wheat yield of the
three-course rotations after sugar beet was 2%
higherthanthewinterwheatyieldofthe four-course
rotations (lowercroppingfrequency) andanother2%
higher than after potatoes (mineralisation of the
sugarbeetleaves).The soilfumigation andnitrogen
fertilisation did notinfluence thedifferences inyield
betweenthecropping plans. Thesoil fertilityinthe
two-course rotation decreasedinsoilorganic matter
content with 0,3% and increased in Pw-content
because of higher recommended phosphate
fertilisationlevels forpotatoesandsugarbeet.
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Verspreiding vanonkruidenen planteziektenmet dierlijke
mest
Dissemination ofweeds and plant diseases bycattle slurry
ir.A.G.Elema,PAGV

Probleemendoel
In de intensieve veehouderij wordt regionaal meer
mestgeproduceerddanopverantwoorde wijzeinde
direkte omgeving kan worden afgezet. Het overschotprobleem zou voor een gedeelte kunnen
worden opgelost door betere benutting van mest
voor degroeivangewassen inakkerbouwgebieden.
De mogelijke aanwezigheid van onkruidzaden of
planteziektenverwekkers vormt echter een beperkingvoor deacceptatievan mestdoortelers.Om
de afzet van mest in de akkerbouw te bevorderen,
moeten de telers de garantie hebben dat het risico
van verspreiding van onkruiden en planteziekten
geen onaanvaardbaar niveau bereikt. Het doel van
dit onderzoek was het zo goed mogelijk inschatten
van de grootte van het verspreidingsrisico en het
aangeven van de manier waarop het risico kan
wordenvermedenofgereduceerd.

Risico-schatting
De kans op besmetting van mest is nauwelijksempirisch vast te stellen door analyse van mestmonsters op aantallen onkruidzaden of ziekteverwekkers. Een bruikbare en betrouwbare toetsmethode om mestmonsters snel te onderzoeken, is
er niet. Daarom kan men het risico van besmetting
alleenbenaderendoordeprocesketentevolgen,die
begint met ruwvoer engrondstoffen voor mengvoer,
omdat daarin kiemkrachtige onkruidzaden of vitale
planteziektenverwekkers zijn aan te tonen. De
ruwvoeders en de grondstoffen voor de mengvoerindustrie kunnen een bewerking ondergaan. Het
veevoer zal vervolgens het spijsverteringskanaal
van een dier passeren, maar een klein gedeelte zal
via voerresten of aanhangende grond rechtstreeks
in de mest terechtkomen. De mest blijft enige tijd in
een mestkelder of -opslag, maar kan ook worden
bewerkt in mestverwerkingsfabrieken voordat het
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naar een akkerbouwbedrijf gaat. Bij elke processtap
zalhetaantallevendeorganismenafnemen.
Het onderzoek was vooral gericht op een beperkt
aantal onkruidsoorten dat niet algemeen in Nederland voorkomt, en waarvan beheersing (of pleksgewijze uitroeiing) extra kosten met zich mee kan
brengen: knolcyperus, hanepoot, atrazin-resistente
biotypen van melganzevoetenzwarte nachtschade,
papegaaiekruid en fluweelblad. Ook bij de planteziekten was het onderzoek vooral gericht op enkele
ziekten, die beperkt voorkomen in Nederland en na
introductie op onbesmette bedrijven grote schade
kunnen veroorzaken: rhizomanie, aardappelmoeheid,gangreen,zwartbenigheid enstengelnatrot.

Enkele resultaten
Snijmaïs neemt, met name bij rundvee, eenbelangrijke plaats in bij de ruwvoedervoorziening. Omdat
op snijmaïspercelen voor de akkerbouw schadelijke
onkruiden voorkomen,was het onderzoek vooralop
dit gewas gericht. Om in te schatten hoeveel
onkruidzaden met snijmaïs worden meegeoogst,
werden in 1988 en 1989ingebieden met eenintensieve veehouderij maïsmonsters uit maïskuilen genomen. In maïsmonsters werden zaden van voornamelijk melganzevoet, hanepoot en zwarte nachtschade gevonden. Eén van de percelen was sterk
besmet met knolcyperus. In het onderzochte monster werden geen knolletjes aangetroffen. Omdat
snijmaïs vrijwel uitsluitend als ingekuild produkt
wordt gevoerd, is ook nagegaan hoelang knolletjes
van knolcyperus en zaden van onder andere
melganzevoet, zwarte nachtschade en hanepoot in
een snijmaïskuil blijven leven. Middenin de kuil
waren na twee tot vier weken knolletjes van knolcyperus enzadenvanzwarte nachtschade enhanepoot allemaal dood;zadenvan melganzevoet waren
bijna allemaal dood. Bovenin de kuil waren na 12
weken nog levende knolcyperus-knolletjes en mel-

Tabel 170. Percentage vitale zaden van melganzevoet, zwarte nachtschade en hanepoot alsmede
kiemkrachtige knolletjes van knolcyperus na 2, 4, 8 en 16weken in dunne rundermest met
eentemperatuur van 4of 17°C.

mesttemperatuur
hanepoot
zwarte nachtschade
melganzevoet
knolcyperus

0

2

4°C
4

88
99
96
41

99
99
84
4

50
99
79
0

ganzevoet- enzwarte nachtschade-zadenaanwezig.
Grondstoffen voor de mengvoerindustrie ondergaan
bewerkingen als malen of persen tijdens de mengvoerbereiding. Inexperimenteel onderzoek werdgevonden dat een deel van de zaden van papegaaiekruid en fluweelblad zowel malen van grondstoffen
voor varkensvoer (zeerperforatie 0 3 mm) als van
grondstoffenvoor legkippenvoer (zeerperforatie 010
mm) overleefden. Ook werden papegaaiekruid- en
fluweelbladzaden aan reeds gemalen grondstoffen
voorvarkensvoer toegevoegdengepersttotkorrels.
Zowel bij een perstemperatuur van 50 als van 75°C
werden in de geperste korrels nog vitale zaden
teruggevonden.
Uit literatuuronderzoek bleek dat een deel van de
zaden van veel onkruidsoorten (bijvoorbeeld hanepoot, melganzevoet, papegaaiekruid) na passage
van het spijsverteringskanaal van een koe of een
varken nog vitaal is. Ook enkele plantpathogenen
(bijvoorbeeeld Phoma exigua var. foveata en het
rhizomanievirus met de vector Polymyxa betae)
kunnendepassagevanhetmaag-darmkanaal overleven. In kippemest werden zelden onkruidzaden
teruggevonden.
De overlevingsduur van knolletjes van knolcyperus,
zadenvandiverseonkruidsoorten,enenkeleplanteziekteverwekkers in dunne mest werd bepaald bij
verschillende mesttemperaturen (winter- of zomeropslag). Bij 4°C bleven relatief veel zaden van
melganzevoet en zwarte nachtschade 16 weken of
langer vitaal. Het aantal vitale zaden van hanepoot
was na acht weken sterk afgenomen, terwijl na 16
wekengeen vitale zaden meer aanwezigwaren.Na
vier weken werden geen kiemkrachtige knolletjes
van knolcyperus meer aangetroffen. Bij hogere
mesttemperaturen waren de zaden en knolletjes
serder dood. Bij een mesttemperatuur van 17°C
waren natwee weken geen levende knolletjes meer

verblijftijd indunne rundermest (weken)
17°C
8
16
2
4
8
5
94
66
0

0
16
56
0

81
100
90
0

0
0
84
0

16

0
0
15
0

0
0
4
0

aanwezig; na vier weken waren de zaden van
zwarte nachtschade en hanepoot bijna allemaal
dood (tabel 170). De overlevingsduur van zaden in
mestwordt ookbeïnvloeddoordesamenstellingvan
demestende mestsoort(vandeverschillende landbouwhuisdieren). Het aantal vitale zaden van bijvoorbeeld hanepoot nam in goed gemengde dunne
rundermest sneller af dan in de drijflaag van dunne
rundermest. Zaden van hanepoot en perzikkruid
werden indunnevarkensmest sneller gedooddanin
dunne rundermest. Ook planteziektenverwekkers
werden eerder gedood naarmate de mesttemperatuur hoger was. Bij ca 17°C waren bijvoorbeeld P.
exigua var. foveata en Globodera rostochiensis na
één tot twee weken grotendeels dood, terwijl dit bij
circa 4°C pas nadrie tot acht weken het gevalwas.
Het rhizomanievirus metde P.betae konzowel bij4
als bij 17°C minstens drie maanden in dunne
rundermest blijvenleven.

Enkeleconclusies
Het risico van verspreiding van onkruidzaden met
dunne rundermest kan worden gereduceerd door
maïskuilen minstens vier weken gesloten te houden
en/of door opslag van mest gedurende vier
maanden. Ook de meeste planteziektenverwekkers
overleven eenlangverblijf indunne rundermest niet.
Met name in de zomer zal het aantal kiemkrachtige
zaden en levende pathogenen in opgeslagen mest
sterk afnemen. Varkensmest brengt minder gevaar
voor de verspreiding van schadelijke organismen
metzichmeedanrundermest doordat minder risicohoudend veevoer (nauwelijks of geen ruwvoer)
wordt gebruikt enschadelijke organismen invarkensmestsnellerdoodgaandaninrundermest.
Voor onkruiden konworden berekend hoeveelzaden,

227

afkomstig vansnijmaïs, indunne rundermeslterecht
kunnenkomen,omdatbekendishoeveelzadenmet
snijmaïs kunnen worden meegeoogst, hoelang
zaden tijdens ensilage in een snijmaïskuil vitaal
blijven en hoelang zaden in dunne rundermest
blijvenleven.Alsbijvoorbeeldsnijmaïs 10zadenvan
melganzevoet per kg (versgewicht) bevat, de kuil
vier weken gesloten blijft, een koe per dag 20 kg
snijmaïs consumeert en 50 liter dunne mest produceert, en de mest vier weken wordt opgeslagen,
kunnen 50 melganzevoetzadenper 1000liter dunne
rundermest aanwezig zijn. Het risico van verspreiding van planteziekten met dunne rundermest,
ofvanonkruidzaden enplantpathogenen metdunne
varkens- of kippemest kon niet worden berekend,
omdat niet van alle processtappen kwantitatieve
gegevensbekendzijn.
Summary
Slurry, a surplus product in some areas in the
Netherlands,might be utilized on arable land in
otherregions. Farmers howeverarereluctant to use

it because it could contain weed seeds or plant
pathogens.It is almostimpossibleto detect seeds
andplantpathogens inslurry.Thenumberof weed
seeds in freshly harvested forage maize was
estimatedandthedecrease in viabilityduring silage
of maize was measured. Data from theliterature
were usedtoestimate theeffectofpassage through
thedigestive tractof farm animalson theviability of
seeds and pathogens.Thedecreaseof viability of
seeds andpathogensduringstorageof slurrywas
measured.
Seeds of Chenopodium album, Echinochloa crusgalli and Solanumnigrum were frequentlyfoundin
forage maize. The risk of dissemination ofweeds
with cattle slurry can be reduced greatly during
silage of maize for a period of 4 weeksand/or
storage of cattle slurry for 4 months. Plant pathogens such as Globoderarostochiensis andPhoma
exiguavar.foveatadidnotsurvivestorageofcattle
slurryforaperiodof2-3 months. Storage in summer
will particularly reduce the viability of seeds and
pathogens.

Bestrijding vandicotylewortelonkruiden inde stoppel
Controlofdicotylperennialweedsingrainstubble
ir.A.J.W.Rotteveel, PD

Wortelonkruiden vormen op het huidige akkerbouwbedrijf een probleem dat regelmatig aandacht
vraagt. Het betreft enige moeilijk te bestrijden
soorten die, indien de aandacht enige tijd verslapt,
voor vervelende problemen kunnen zorgen. Deze
voortdurende aandacht leidt er enerzijds toe dat
maar weinig percelen voorkomen met een omvangrijke besmetting; anderzijds kan daarmee niet
worden verhinderd dat op vrijwel elk bedrijf wortelonkruidenvoorkomen.
De bestaande haarden groeien vanuit de oorspronkelijke planten, die of uit zaad, of via wortelstokken op het perceel komen. Een dergelijk haardgewijs groeipatroon zorgt voor grote verschillen in
plantdichtheid over kleine afstanden. Dat gegeven
maakt hetnemenvanproeven moeilijk;daarvoorzijn
regelmatige bezettingen nodig, zodat niet toevalligerwijs een object tien of honderd keer meer of
minder plantenheeft.
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Omdeze reden heeft de hier beschreven proefserie
lang gelopen, bestaat uit weinig proeven en zijn er
ook proeven mislukt. Een aantal dicotyle, dus
breedbladige wortelonkruiden isvan belang. Datzijn
met name akkerdistel, akkermelkdistel, klein hoefblad, veenwortel en moerasandoorn. Voorts is de
sporeplant heermoes (paardestaart) interessant.Aan
akkerdistel is al veel onderzoek gedaan;deze soorl
laat zich goed bestrijden met MCPA in het stadium
dat er bloemknoppen zijn, of met circa 6 litei
Roundupper ha. Inde proevendiedebasisvormer
voor dit verslag kwamen alleen akkermelkdistel
klein hoefblad,moerasandoorn en heermoes inaantallen van betekenis voor, waarbij bijzondere aandacht is gegeven aan de moerasandoorn omda
deze chemisch moeilijk is te bestrijden. De proever
hebben gelegen op de ROC's Westmaas (1982
1983,1986, 1987) ende prof.VanBemmelenhoeve
(1982). Van enkele andere proeven zijn te weink

gegevens beschikbaar om enige uitspraak te kunnen
doen.

Proefopzet
De opzet van deze proeven is wat de middelen
betreft van jaar tot jaar enigszins verschillend geweest, omdat steeds is getracht de bestrijding af te
stemmenopdedesbetreffende onkruidsoort.
Opalle proeven isgespoten inde nazomer/herfst in
een stoppel, waarna zowel in de herfst als in de
volgende voorzomer de resultaten zijn beoordeeld.
Soms is dit gebeurd aande handvan tellingenvóór
en na de bespuiting, soms zijn alleen visuele waarnemingen gedaan. De proeven zijn steeds aangelegdin drievoud.

Resultatenendiscussie
Intabel 171zijnderesultatenweergegeven.
Uitdetabelkanworden afgelezen datdeervaringen
per soort vrij beperkt zijn (hoogstens drie proeven,
soms maar één). Dat beperkt dewaarde vandegegevens aanzienlijk.Zokwamen bij hoefblad behoor-

lijke verschillen tussen de proeven naar voren.Veel
hangt dus van de omstandigheden af. Voor een
goed resultaat moet gespoten worden onder goede
omstandigheden:groeizaam weer en groeiende onkruidenmeteenvoldoende groot bladoppervlak.
In deze proeven is het opvallend dat amitrol goede
resultaten gaf; alleen op veenwortel werkte de stof
onvoldoende.Ophoefbladwerktedestofuitstekend.
Roundup gaf minder goede resultaten dan opgrond
vande hogeverwachtingen werdgedacht. Welisbij
Roundup, in tegenstelling tot amitrol, duidelijk dat
splitsingvandedosering geenzin heeft. Roundupis
de aangewezen stof om veenwortel te bestrijden;
amitrol en 2,4-D amine geven op dit punt onvoldoende resultaat.
Moerasandoorn bleekdoor degebruikte groeistoffen
voldoende bestredenteworden.
Opgemerkt dient te worden dat bij een beoordeling
in de herfst, enkele weken na de bespuiting, de
resultaten vaak veel verschilden met die van een
jaar later. In feite is echter alleen het effect optermijn van belang; in de stoppel zelf kan een
onkruid per definitie geen schade veroorzaken. De
plussenindetabelhoudenindatereenafnamevan
een populatie heeft plaatsgevonden; in sommige

Tabel 171.Effecten van een stoppelbespuiting op wortelonkruiden, op basis van tellingen vóór de
bespuiting en inde volgteelt.
stof
Roundup
2,4-D amine

amitrol
2,4-D/dicamba
Garlon 4E
Starane
mecoprop

dosering (l/ha)
andoorn
6
2x3
3x2
6
2x3
3x2
4
30
2x15
3x10
6
2x3
2
2
8

moerashoefblad

klein
wortel

veenmelkdistel

akkerstaart

paarde+
+
-

- +X

X

X

+ -+
- -+
- -+
--+
+ -+

+
-

+

x ++
+ ++

+

+

X

X

+
+

X
X

x+

XX +

+
+

+

++
+x
++

- =inde volgteelt evenveel of meer plantendan bijde bespuiting
+ =indevolgteelt minder planten dan bijde bespuiting
x =beste object van de proef op het betreffende onkruid
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gevallen isdeze gering. Het onkruidwerd overigens
vrijwel nergens geheel gedood; er was altijd sprake
van enige hergroei. Deze hergroei was verschillend
van kwaliteit; soms toonde zij nog volop de symptomen van het gebruikte middel. Omdat deze
problematiek van de hergroei aan de orde is bij de
beoordeling, is het buitengewoon lastig om tot een
goedebeoordelingtekomen.
Bovendien wordt de beoordeling verder gecompliceerddoordenormale (maarvanperceeltotperceel
en van teelt tot teelt wel heel verschillende) behandelingen (grondbewerking, bemesting, zaaibedbereiding,teelt, etc). Geen van de bespuitingen
heeft een 100% doding veroorzaakt als gekeken
wordt naardevolgteelt.
Daaruit moet geconcludeerd worden dat ook bijgebruik van het meest werkzame middel onder goede
omstandigheden,nazorgnodigblijft.

Samenvatting
Wortelonkruiden zijn moeilijk te bestrijden. In meerjarig onderzoek bleken moerasandoorn, klein hoefblad,veenwortel,akkermelkdistelenpaardestaart bij
toepassing vanchemische middelen indestoppelin
het najaar goed te kunnen worden bestreden. Een
totale doding werd echter niet bereikt. Daarom blijft
nazorgvoordezeonkruidengeboden.
Summary
Perennial weeds are difficult to control. Research
overaperiodofyearshasdemonstratedthatmarsh
woundwort,coltsfoot,amphibiousbistort, perennial
sow thistle and horsetail can be successfully
controlledby applying chemicalsto the stubble in
autumn. Complete eradication, however, was not
achieved. For this reason, follow-up treatmentfor
these weedsisadvisable.

Optimaliseringtoedieningstechniekdierlijkemest
Optimization oforganic livestock manure application techniques
ing. G.J.M.vanDongen,ing. O.T.Baumannening. L.M.Lumkes,PAGV

Inleiding
Naast factoren als de kwaliteit en de werking van
dierlijke (dunne) mest als plantenvoedingsstof speelt
ook de methode en de techniek van toedienen een
belangrijke rol. Onder toediening wordt dan verstaan: het uitrijden, doseren en verdelen van mest
als een nutriëntenoplossing gevolgd door het vrijwel
direct inwerken in de bodem. Dus het plaatsen van
de nutriënten op die plek waar er behoefte aan
bestaat. Bij de toedieningstechniek moet rekening
worden gehouden met zowel de landbouwkundige
alsdemilieuhygiënische eisendie respectievelijkgesteldwordendoor deakkerbouwer alsgebruiker van
de mest en de samenleving als behoeder van het
leefmilieu. Hetdoel iste komentot een verantwoord
gebruik van dierlijke organische mest in de akkerbouw; de techniek kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.Voor deakkerbouw iseen goededosering en verdeling een allereerste vereiste bij het
gebruik van meststoffen. De gewassen reageren
zeer snel op een slechte verdeling, zowel in op-
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brengst als kwaliteit. Voor het juist kunnen doseren
en verdelen op het juiste tijdstip moeten de bestaande machineswordenaangepast. Ditonderzoek
wil een bijdrage leveren aan het zoeken naar deze
aanpassingen en oplossingen en het aanbevelen
vanreedsbestaandeverbeterdetoedieningssystemen.

Probleemstelling
Het zorgvuldig en nauwkeurig doseren en verdelen
vandunnedierlijke mest indeakkerbouwwerdbijde
aanvang van het project als een probleem ervaren.
Dehypothesedievervolgenswerdgesteldluiddeals
volgt: "Voor de verhoging van de acceptatiegraad
van dunne dierlijke mest in de akkerbouw is het
noodzakelijk datdeapparatuur waarmee de mestop
het land wordt gebracht wordt verbeterd, enerzijds
door het optimaliseren en aanpassen van de bestaande uitbrengapparatuur en anderzijds door de
ontwikkeling van geheel nieuwe machines voor het
exact kunnendoseren enverdelenvandunnemest".

Deze constatering leidde er toe dat het onderzoek
inzake dit project werd opgezet vanuit een technische benaderingvan hetprobleem:hetverbeteren
van de apparatuur voor het uitrijden van dunne
mest. Naast het probleem van de machines moest
ookeenantwoordworden gevonden opdevraagin
hoeverre de samenstelling en homogeniteit van de
mestvan invloed zouzijnop het uitrijden vandunne
mest. Deze vraag werd ook meegenomen in het
project en resulteerde in verder onderzoek naar de
mogelijkheden van het filteren, vermalen of op een
anderemanier homogeniseren vanmest.

Bemestingsaspecten
Het plaatsen van de mest of opdejuiste wijze daar
brengenwaarer behoefteaanbestaatvoordeplant,
isvoor een goede benutting van de nutriënten inde
mest van groot belang. De toedieningstechniek
speelt een rol bij het opdejuiste wijze plaatsenvan
de mest, zowel uit het oogpunt van een vermindering van de ammoniakemissie als ook ten
aanzien van een betere benutting van devoedingsstoffendoordeplanten.

Synlocalisatie
Bij synlocalisatie bedoelen we het plaatsen
(localisatie) van een stof in relatie (syn=samen) met
andere randfactoren, zoals tijdstip van plaatsing en
dehoeveelheidvandeteplaatsen stof. Hetplaatsen
heeftdanookdrieduidelijke aspecten,namelijk:
a.ophetjuistetijdstipplaatsen,
b.opdejuisteplaatsbrengen (localisatie),
c. indejuiste hoeveelheidplaatsen,
Alledrieaspecten leveren hunbijdrage aaneenverbeterde opname van de voedingsstoffen door de
plant en een daardoor geringere milieubelasting in
de vorm van uitspoeling naar diepere lagen, afspoeling over de toplaag en vervluchtiging naar de
lucht. Het plaatsen heeft ook een relatie met het
exact verdelen. Zowel de horizontale plaatsing (de
verdeling in de lengterichting en de breedteverdeling) alsookdeverticale plaatsing (deverdelingin
de diepte) zijn van belang voor de meest efficiënte
opname van de nutriënten door de plant op het

moment dat het gewas het nodig heeft. Wat betreft
dejuiste hoeveelheid mest kan met een verbetering
vandedosering vande machine eengoed resultaat
worden bereikt, mits het niveau van de bemesting
niette hoog iszodat uit- of afspoeling kanoptreden.
Het plaatsen op hetjuiste tijdstip kan deels worden
beïnvloed door een aanpassing van de machine
voor het uitrijden van mest onder minder gunstige
omstandigheden, zoals het uitrijden in het voorjaar
met een grotere kans op blijvende structuurschade.
Bandenkeuze en gewicht van de machine spelen
daarbij een belangrijke rol,evenals de methode van
aanwenden. Het uitbrengen van dunne mest met
behulp van een haspelinstallatie maakt het mogelijk
beteraantesluitenophettijdstipvanuitrijden.
Tijdens de duur van het project is een aantal
machines ontwikkeld en verbeterd waarbij de plaatsing van de mest veel aandacht had. Zowel de
dosering als deverdeling van de mest over hetveld
is verbeterd en tevens is zoveel mogelijk rekening
gehouden met de andere eisen waaraan demachines moesten voldoen. Dit heeft geresulteerd in een
zogenaamde 'sleepslangenmachine', een aangepaste bestaande machine die verder ontwikkeld is
voor hetjuist kunnenverdelenendoserenvanmest.
Tevens iseenzogenaamde 'spettermachine'ontwikkeld waarin een aantal specifieke eisen zijn verwezenlijkt voor het onafhankelijk van de rijsnelheid
kunnen doseren van dunne mest. Beide machines
zijnontwikkeld innauwesamenwerking metdefirma
Schuitemaker in Rijssen, een fabrikant van onder
andere mestverspreiders en aanverwante apparatuurvoor hetverwerkenvandunnemest.

Doseringvanmest
Doseren van mest is geen eenvoudige zaak. De
vele factoren die meespelen voor het juist kunnen
doseren zijn voor een deel controleerbaar en voor
een ander deel ook niet beheersbaar. Het gebruik
van homogene mest is een eerste vereiste voor het
goed kunnen doseren (en verdelen). De verschillende principes die in het verslag besproken zijn
voor het juist kunnen doseren,verschillen onderling
indenauwkeurigheid waarmee kanwordengewerkt;
dit geldt ook voor de eenvoud en de kosten die ermeegemoeid zijn. Traploos doseren heeft hetvoordeel dat exact de gewenste gift kan worden uitge-
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Spettermachinevan Schuitemaker.

Sleepslangenmachine van Schuitemaker.
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reden, de vraag is of dit altijd nodig is. Het doseren
in stappen van bijvoorbeeld 5 m3 per ha sluit vaak
voldoende aan bij het plantgericht kunnendoseren.
De eenvoud van de constructie en het bedieningsgemak spelen bij de dosering een grote rol;
nauwkeurig doseren begint bij inzicht krijgen in de
hoeveelheid die wordt gegeven en de factoren die
daarbij in meer of mindere mate een rolspelen.Nutriëntafhankelijk doseren wordt geschetst als de
beste mogelijkheid om het gewas op basis van de
behoefte aan voedingsstoffen te bemesten. In feite
is een situatie gewenst zoals die zich bij kunstmest
voordoet. De gehalten van de mest zijn bekend en
het produkt is van homogene kwaliteit; kortom de
boer kan vrij eenvoudig nauwkeurig en doeltreffend
doserenalsbekendiswat hetgewasverlangt.
Gedurende hetproject isveelaandacht besteedaan
het verbeteren van de dosering alsmede aan de
sturing en controle daarvan bij het uitrijden van
dunne mest. Bestaande systemen werden aangepast of verder ontwikkeld; de resultaten hiervan
werden toegepast in de sleepslangen- en spettermachine.

Verdeling van mest
Het verdelen van mest moet in het verlengde
worden gezienvan hetdoserenvandunne mest.De
dosering isafhankelijk vande nutriëntenbehoefte en
van de verdeling. De verdeling bepaalt mede de
nauwkeurigheid van de dosering. Als de dosering
van het verdeelmechanisme goed is (elke deelstroom heeft een evenredig deel van de hoofdstroom), is alleen het laatste deel van het verdeelmechanisme nog verantwoordelijk voor een goede
verdeling. De nauwkeurigheid van de verdeling
wordt vaak pas aan het einde van de meststroom
bepaald. Als de mest bijvoorbeeld de ketsplaat verlaat,zijner nogveelonbeheersbare factoren diehet
resultaat nadelig kunnen beïnvloeden. Het is dan
ook belangrijk om bij het onderzoek en het gebruik
vande machine,aandachtte besteden aan'dit laatstestukvandemeststroom.
Hetgoedverdelen vandierlijke dunne mest is inhet
directe voordeel van de gebruiker van deze meststof. Deextraenergiedie nodigisomdemestnauwkeurig over het land te verdelen, weegt zeer zeker

op tegen de voordelen die worden verkregen voor
gewasenbodem.Omdat indenabijetoekomstdoor
eenstrengere milieuwetgeving hetgebruik vangrote
giften dunne mestaanbandenzalwordengelegd,is
het van steeds groter belang dat gekeken wordt
naarhetnauwkeurigtoedienenvangeringehoeveelheden dunne mest. Het op een lager niveau bemesten, bijvoorbeeld op basis van gewasafvoer
zoals dat bij de mineralenbalans gebeurt, heeft ook
gevolgen voor de toedieningstechniek van de mest,
zowel wat betreft de dosering en verdeling als wat
betreft de rijspoorschade die tot een minimum
beperktdientteworden.
In het project is aandacht besteed aan de verdeling
van mest door middel van het ontwikkelen van een
verdeelmeet- en simulatieprogramma. Dit programma is ineerste instantie ontwikkeld om bij metingen
in het veld, aan de verdeling van dunne mestverspreiders, snel te kunnen zien en berekenenwat
despreiding is indeverdeling vande mest over het
veld. Het programma is later uitgegroeid tot een
meet- en simulatieprogramma waarbij de verdeling
van een stof, in dit geval dunne mest, kan worden
beoordeeld in het veld en waarbij een advies kan
worden gegeven over de verbetering van deze
verdeling. Het programma voorziet in een behoefte
bij het in de praktijk doormeten en beoordelen van
verdelersvandunnemest.

Samenvatting
Bij het toedienen van meststoffen moet met de
dosering, de plaatsing en hettijdstip van toediening
rekening worden gehouden. Suboptimale dosering
van nutriënten, onder andere door een onregelmatige verdeling, leidt tot opbrengstverliezen en
kwaliteitsderving. Door de onregelmatige reologische eigenschappen vandierlijke dunne mest iseen
voldoende nauwkeurige toediening in de praktijk
vaakmoeilijk.Onderzoek heeftaangetoonddatmest
met gangbare apparatuur onvoldoende nauwkeurig
toegediend kan worden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het verspreidingssysteem (pomp en
verdeler), de wijze van uitrijden, de weersomstandigheden endeeigenschappen vandemest.
Binnen het onderzoek werd gestreefd naaroptimaliseringvandetoedieningstechniek. Verbeterdedoseeren verdeelprincipes zoals de sleepslangenmachine
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endespettermachinewerdenontwikkeldengetoetst
onder praktijkomstandigheden. Er werden technische oplossingen en verbeteringen gevonden, die
rekening houdend met arbeidstechnische en logistieke aspecten, een voldoende nauwkeurige verdeling van dierlijke mest mogelijk maken. Deze
verdeling benadert de nauwkeurigheid bij het verdelen van kunstmeststoffen met een kunstmeststrooier. Deverdeelnauwkeurigheid, uitgedrukt inde
variatiecoëfficiënt, kan bij een goede verdeling van
de dunne mest een waarde aannemen van circa
15%. Hetverbeteren van de technische mogelijkheden omdunne mest nauwkeurig te kunnen verdelen
draagt bij aan de bereidheid voor het gebruik van
dierlijke mestindeakker-entuinbouw.
Literatuur
Dongen, G.J.M van, D J . Baumann en L.M. Lumkes. Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. PAGV-verslag nr. 124
(1991),71p.

Summary
Due to the growing surplus of organiclivestock
manure in the Netherlands,mainly fromintensive
livestockfarms, there will be an increaseofslurry
thathas to be transported fromproducingareasto
consuming areasin theNetherlands. Acceptance of
theuseof thisorganicfertiliserisstronglyrelated to
the possibilities of handling and spreading this
manureinaproper way.

When addingfertilisersto thesoil to feedthecrop,
thequantityof fertiliser, theplacementand timeof
application are important for obtaining optimal
results. Suboptimalrates ofnutrients, forinstanceby
an inproperplacement, cangiveactualyield losses
or qualitydecrease of thecrop orproducts derived
fromit. Because of thebadrheological characteristicsofliquidfarm manure, itis verydifficult to obtain
a goodand evendistributionof thenutrientsinthe
field. Research showed that a satisfactory application and distributionof liquid manurein thefield
cannotbeobtainedby usingstandardmachinery for
spreading slurry. Mainfactorsfor thisuneven distributionarethetypeofspreading equipmentsuchas
pump- and dievidertypes,the way of driving over
the field by spreadingtheslurry,the weather conditions during spreadingand the characteristics of
the slurrywhichhastobespread.
Inthisresearchprogram, theaimwas toimprove the
application technique forliquidmanure byimproving
standard machineryfor spreadingmanure and by
developing newideasforimproving application methods. Improveddistribution and application principlesweredeveloped, suchasthehosemachine, and
tested under practical field conditions.Technical
solutions were found for an even and exact
distributionof slurry whichsuited well with labourtechnical and logistical aspects of liquid manure
spreading.By doing this, the acceptanceof liquid
organicmanureby farmersand vegetable growers
canbe increased.

Inwerken van dierlijke organische mest en ammoniakemissiebestrijding
Slurry incorporation and thecontrol ofammonia emission
ing. G.J.M,vanDongen, PAGV

Inleiding
Uit onderzoek van het PAGV in samenwerking met
de voormalige HAS Dordrecht is gebleken dat met
gangbare mengmestverspreiders dunne mest niet
voldoende nauwkeurig kan worden verdeeld (Baumannen Lumkes). Degevolgen hiervanzijnplaatselijke over- en onderdoseringen van nutriënten en
zodoende enerzijds een onvoldoende nutriënten-
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aanbodvoor hetgewas. Lokaleoverdoseringen kunnen anderzijds bovendien aanleiding geven tot vermindering van produktkwaliteit door een overmatig
aanbod van voornamelijk stikstof. Uit onderzoek
blijkt verder dat direct na het bovengronds verspreidenvandunnemest metconventionele machinesde
uitstoot van NH3 vanaf het veld vrij hoog is (Van
Faasen et al en Pain et al). Naast een slechte benutting van de voedingsstoffen door de onregel-

matige verdeling van de mest kunnen ook verliezen
van mineralen door vervluchtiging en uit- of afspoeling een negatieve invloed hebben op de opbrengst en kwaliteit van een gewas (Baumann). Zo
betekent de vervluchtiging van ammoniak uit dierlijke mestvanuit landbouwkundig oogpunt hetverlies
van een waardevolle plantenvoedingsstof en vanuit
milieuhygiënisch oogpunt een bijdrage aan de vormingvanzuredepositie.Door hettegengaanvande
vervluchtiging vanammoniakwordt dusdebenutting
van de dunne mest verbeterd waarbij tegelijk het
milieu minder wordt belast. Om de ammoniakemissie vanaf het veld te beperken, schrijft de
mestwetgeving voor dat het inwerken van de mest
als handeling vrijwel gelijktijdig moet plaatsvinden
met het uitrijden van de mest. Dit betekent dat op
een perceel waar mest wordt uitgereden de mest
ook direct moet worden ingewerkt. De wijze van
inwerken van deze mest is hierbij (nog) niet nader
omschreven. De effectiviteit van de inwerkmethode
hangt enerzijds af van het tijdstip van inwerken na
de toediening en anderzijds van de toegepaste
inwerktechniek. Wat het tijdstip van inwerken betreft
isuitonderzoek gebleken datditzosnel mogelijk na
het verspreiden van de mest moet plaatsvinden
(Huijsmans en Klarenbeek). Over de landbouwkundige- en milieuhygiënische aspecten van mogelijke
inwerktechnieken is reeds onderzoek verricht door
het IMAG (Huijsmans en Bruins). Ook is voldoende
ervaring opgedaan met metingen van ammoniakemissie onder veldomstandigheden; metingen met
de tunnelmethode zijn door Huijsmans en Bruins en
Hollander uitgevoerd. Dit project is een aanvulling
daarop waarbij een en ander nader wordt uitgewerkt. Sinds het in werking treden van de mestwetgeving,begin 1988,zijnverschillende inwerksystemen opde markt verschenen. Dedoelstelling van
dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan het
zoeken naar de mogelijkheden van deze nieuwe
systemen. Daarbij wordt ook nagegaan in hoeverre
ze kunnenvoldoen aandeeisendiegesteldworden
ten aanzien van de beperking van de NH^-emissie
bij een veranderende wetgeving op termijn. Daarnaast is er ook gekeken naar de inzetbaarheid van
de inwerktechnieken onder verschillende omstandigheden (grondsoorten, toedieningstijdstip, gewas
etc.) op bedrijfsniveau. De inwerkmethoden zijnwat
betreft de inpasbaarheid inde logistieke enarbeidseconomische situatie van het bedrijf geëvalueerd.
Ook is gekeken is naar de effecten van de diverse

inwerktechnieken op de bodemstructuur en de
consequentiesdiedaaruitvoortvloeien.

Doelvan het onderzoek
Bij de bovengrondse toediening van dierlijke mest
opbouwlandkomtdemestgedurendeeenbepaalde
tijd via een groot kontaktoppervlak in aanraking met
de atmosfeer. Hierdoor kunnen ammoniak en
andere vluchtige stoffen vanuit de mest in de
atmosfeer terecht komen waardoor de bemestingswaarde vermindert. Om deze vervluchtiging of gasvormige emissie te beperken moet de periode van
contact tussen de mest en de atmosfeer zo kort
mogelijk zijn. Dit kan gerealiseerd worden door de
mesttijdens of vlak nadetoediening mechanisch in
tewerkenmetdaarvoor geschikte apparatuur.
Enigevragendie hierbijgesteldkunnenworden zijn:
welk werktuig, of welke combinatie van werktuigen
kunnen het beste gebruikt worden voor het effectief
onderwerken op de verschillende grondsoorten en
welke invloeden hebben de verschillende grondsoorten op de inwerkmethode en de emissie van
ammoniak naardelucht?
Het doel van het onderzoek is verschillende in- en
onderwerkmethoden te toetsen en te evalueren. In
het bijzonder de effecten van de diverse grondbewerkingsmethodendie inaanmerking komenvoor
het in- respectievelijk onderwerken van dunne mest
worden bestudeerd en met elkaar vergeleken.
Uitgangspunten voor de beoordeling van de diverse
methodenzijn:
a. Landbouwkundige aspecten zoals stikstofverlies,
gewasopbrengst enbenuttingvannutriënten;
b. Technische aspecten zoals bedrijfszekerheid,
storingsgevoeligheid en inzetbaarheid bij diverse
bodemcondities;
c. Arbeidseconomische aspecten zoalsvragen rond
delogistiek entaaktijden bij hetprocesvanmestuitrijden.
d. Milieuhygiënische aspecten zoals de effectiviteit
van een inwerkmethode met betrekking tot de
beperkingvandeNH3-emissie;
Al deze aspecten kunnen niet afzonderlijk worden
gezien, maar zijn met een integrale aanpak onderzocht en beoordeeld. De punten a, ben c zijn door
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het PAGV onderzocht en verslagen (zie literatuurlijst); punt d is door het IMAG en IMW-TNO onderzocht en verslagen. Dat betekent ook dat de
genoemde instanties zorg dragen voor de eigen
verslaggevingvanditdeelgebied.

drogestofopbrengst daalt, evenals de opname aan
stikstof door het gewas. Er moet gezocht worden
naareencompromistussen reductievanammoniakemissie door diepe plaatsing of bedekking door
grond enerzijds, enbeperking vandeverliezenvoor
de plant door een slechte bereikbaarheid en
beschikbaarheidvoordeplantenwortelsanderzijds.

Inwerkenvandunne mest
In een voorfase van het eigenlijke onderzoek zijn
reedsoriënterende proeven uitgevoerd,waarbijdoor
het PAGV gekeken werd naar de landbouwkundige
aspecten.
Voor het onderzoek in de verschillende proefjaren
en op de diverse lokaties zijn de volgende inwerktechniekenopgenomen:
Oplichtegronden (zand,lichtezavel):
a.direct inwerken metschijveneg;
b.direct inwerken metploeg;
c.ondiepeinjectie;
d. oppervlakkige injectie metzodebemester.
Opmatigzwaregronden (lichtetotzwarezavel):
a.direct inwerken metrotorkopeg;
b.direct inwerken metvastetand-cultivator;
c.direct inwerken metstoppelploeg;
d. direct inwerken metspitmachine;
e.ondiepeinjectie.
Opzwaregronden (klei,zwarezavelenloss):
a.direct inwerken metvaste tand-cultivator;
b.direct inwerken metstoppelploeg;
c.ondiepeinjectie met bouwlandinjecteur;
d. ondiepe injectie

Resultatenen conclusies
Het inwerken van mestopde lichtere gronden zoals
dat gebeurt in Heino en Creil, kan worden uitgevoerd met de hiervoor genoemde werktuigen.
Voor het kleinste verlies aan voedingsstoffen voor
de plant is het inwerken direct na het uitrijden de
beste methode. Hoe langer men wacht hoe meer
ammoniak indeluchtverdwijnt, reductiepercentages
van 95 tot 98 % voor de ammoniakemissie kunnen
gehaaldworden alssnelengoedwordt in-of ondergewerkt. Het te diep wegstoppen van de mest is
nadeligvoor eengoedeopnamedoor hetgewas,de
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Ditcompromis geldtookvoordezwaarderegronden
waar mest wordt toegepast. Het te ondiep en slecht
bedekt plaatsen van de mest kan leiden tot ammoniakverliezen door onvoldoende menging van de
mest met de toplaag van de grond. Het probleem
van een goed zaaibed maken voor een groenbemester,vooral onder droge omstandigheden,dwingt
ook te kiezen voor een intensievere menging met
een aangedreven werktuig. Het intact laten van de
toplaag door injectie heeft hetvoordeel dat hetzaad
van hetvolggewas aansluiting heeft metdevochtige
ondergrond.Hetnadeelisechterdatdemesttediep
en te ongelijkmatig (injectiesleuven om de 50 cm)
wordt geplaatst voor een goede benutting. De beschreven inwerkmethoden voor de kleigronden
voldoen redelijk; hetgebruik van devastetand-cultivatorvalttegenvanwegedegeringere NH3-emissiereductie die behaald kan worden (73 tot 87 %
reductie). Het onderploegen van de mest met de
stoppelploeg voldoet goed, mits een voldoende fijn
zaaibedkanwordengemaakt.
Voor het inwerken van dunne mest op de lichte en
matig zware zavelgronden voldoen de ondiepe- en
toplaaginjectiesystemen goed. Het na drie uur inwerkenvande mest geeft eenflinke reductietezien
in drogestof opbrengst van de groenbemester ten
opzichte van direct inwerken van de mest. Uit de
metingen van de ammoniakemissie in deze proef
blijkttevens dat meer dande helft van deammoniakale stikstof verdwijnt bij het na drie uur inwerken.
Het gebruik van de rotorkopeg voor het inwerken
van de mest blijkt in deze proefneming slechtere
resultaten opte leveren;dedrogestofopbrengst blijft
achter, evenals de totaal opgenomen hoeveelheid
stikstof door de groenbemester. Het injecteren van
mestendaarnaterugploegen of -spittengeeftgoede
resultaten. Door het loskoppelen van mest uitrijden
en inwerken is het mogelijk de ammoniakvervluchtiging te minimaliseren terwijl de plaatsing
van de mest wordt verbeterd (meer oppervlakkig in
vergelijking metalleen injectie) eneengoedzaaibed
achterblijft.

De technische aspecten van het toedienen en
inwerken moeten gezien worden in het licht van de
landbouwkundige aspecten. De machines die gebruikt zijn, zijn bedrijfszeker en er kan eenvoudig
mee worden gewerkt. Het injecteren van mest
vraagt om een goede mestbehandeling, te veel
ongerechtigheden in de mest veroorzaakt verstopping en slordig werken. Eenjuiste mestbehandeling
is de basis voor het goed doseren en verdelen van
devoedingsstoffen inde meststof.
Wat de arbeidseconomische aspecten betreft kan
vermeld opgemerkt, dat de eenvoudige methoden
van mestuitrijden (eenvacüummengmestverspreider
met ketsplaat) en inwerken vaak goedkoper zijn.
Door de vaak slechte verdeling en dosering van de
mest zijn het echter niet altijd de beste systemen.
Het injecteren van mest is duurder en kost meer
taaktijd per hectare. Een andere mogelijkheid is het

uitbrengen van dunne mest met een sleepslangenmachine; een goed alternatief waarbij de verdeling
en dosering goed zijn en de taaktijden acceptabel
blijven. De bedrijfszekerheid van deze laatste
machine is sterk afhankelijk van de soort en de
toestand van de mest die wordt gebruikt. Het inwerken van de mest moet in een aparte werkgang
plaatsvinden.
Watbetreft de milieuhygiënische aspecten vandeze
proeven kan gesteld worden dat het oppervlakkig
uitrijden van mest zonder inwerken een emissie van
ammoniak-N oplevert van 30-55 %van de gift in96
uur natoedienen. Het inwerken geeft reducties van
70-100 %invergelijking met niet inwerken. Erkan
een rangorde worden aangegeven voor deverschillende werktuigen: schijveneg, vaste tand-cultivator
enrotorkopeg 70-90%emissiereductie; ploeg,stoppelploeg, spitmachine en injectie 85-100 %
emissiereductie. Tevens kan gesteld worden dat
alleen bij niet inwerken deemissie naardeluchteen
flinke fractie van de restterm verklaart. De vervluchtiging van ammoniak draagt slechts in geringe
mate bij tot de restterm in de balansen van de
onderwerktechnieken.
Het effect van dewerktuigen voor het inwerken van
de mest opde reductie van de ammoniakemissie is
inovereenstemming metander onderzoek. Deresultaten van de afzonderlijke proefjaren hebben elkaar
bevestigd voorzover dit mogelijk was. Ook kan er
een duidelijke voorlichtingsboodschap uit worden
gedestilleerd. Aan het wettelijk kader dat in de
toekomst een rol gaat spelen bij het uitrijden eninwerkenvandierlijke mest kaninde meestegevallen
onder normale omstandigheden worden voldaan.
Het vergt meer aandacht en wellicht tijd van de
ondernemer om mest niet langer als afvalstof te
beschouwen maar als een daadwerkelijke meststof.
Dat dit niet alleen voor het milieu voordelen biedt
maar ook voor de bedrijfsvoering van de ondernemer mogealleenalblijkenuitderesultatenvandit
onderzoek.

Samenvatting

Inwerken moet zorgvuldig gebeuren.

Gedurendeditdriejarige project zijnopverschillende
gronden diverse systemen van mestuitrijden al dan
niet gecombineerd met het inwerken van de mest
beproefd en beoordeeld. De deelproeven in 1988,
1989en1990gevenvoordegrondenwaargemeten
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is onder de beschreven proefomstandigheden, voldoende inzicht in de mogelijkheden van het inwerkenvan mest,deverliezen door vervluchtiging naar
de lucht en de benutting van de toegediende nutriëntendoor hetvolggewas.
Algemeen kan gesteld worden dat het oppervlakkig
uitrijden van mest zonder inwerken een emissie van
ammoniak-N oplevert van 30-55 %van de gift in96
uur. Hetinwerkengeeft reductiesvan70-100 %ten
opzichte van niet inwerken. Er kan een rangorde
worden aangegeven voor de verschillende werktuigen: schijveneg, vaste tand-cultivator, rotorkopeg
70-90 % emissiereductie en ploeg, stoppelploeg,
spitmachine en injectie 85-100 % emissiereductie.
Tevens kan gesteld worden dat alleen bij niet
inwerkendeemissie naardeluchteenfractievande
restterm verklaart. In de balansen van de onderwerktechnieken draagt devervluchtiging vandeammoniak slechts in geringe mate bij tot de restterm.
Naast het metenvan deammoniakemissie is erook
gekeken naar de drogestofopbrengst en N-opname
doordetoetsgewassen nahet uitrijden vandemest.
Opdeze wijze is een beeld verkregen van de plaatsing van de mest onder invloed van toedienings- en
inwerktechnieken, en de gevolgen van deze plaatsing voor de groei en opnamecapaciteit van het
volg- of toetsgewas in de vorm van een groenbemester. Inhet PAGV-verslagvandit gezamenlijke
project, metdeelname van IMAGen IMW-TNOvoor
het verrichtten van de ammoniakemissiemetingen,
wordt uitgebreid verslag gedaan van de proefresultaten endewaardedaarvanvoordepraktijk.
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Summary
Duringathreeyearresearchprogrammein 1988,'89
and '90, several systems of slurry spreading
incorporation and above-ground application were
examined. The trials were conducted on several
differentsoil typesandprovidedinformation onthe
possibilities ofincorporatingslurryandthelosses by
ammonia volatilazation and lack of uptake by the
following crop. Resultsare strongly related to the
weatherandsoilconditionsatthetimeofthe trials.
In general, an above-ground slurry application
results after96hours ina30-55%lossbyammonia
volatilization of the totalamountof Nitrogenin the
slurry.Incorporation of theslurry in the topsoilcan
reducevolatilization to 70-100%depending onthe
machinery used. Disc harrow,rigid tinecultivator
and reciprocating harrow reduces volatilization
losses by 70-90 %. Plough, stubbleplough, rotary
plough and injectiontechniques cangive a85-100
%reduction inammonia losses.These resultsarein
agreement with other research findings in the
Netherlandson this subject. The dry matteryield
andNitrogen intake bythecropwere also examined
inthese trials. Shallowplacementofslurryaswellas

deepplacementcan resultin losses.Thelatterare
causedby the inabilityof the roots to take up the
nutrients. Losses byshallowplacement ofslurry are

ingenerallessthanthelossesbydeepplacement. It
is advisable is to place the slurry shallow and
incorporate itthroughlyinthe topsoil.

Wortelvliegbestrijdingalsgewasbehandelingin peen
Protecting carrots against carrot root flylarvae (Psila rosae F.)byaspraying application
A.Ester,PAGV,ing.H.C.H.Pijnenburg,ROCNoord-Brabanten ing. G.J.Schroën,ROC Zwaagdijk

Inleiding

Materiaalen methoden

De bestrijding van de wortelvlieg bij een peenteelt
die langer duurt dan drie maanden (winterpeen) bestaat uit een behandeling van het zaaizaad door
middel van zaadcoating met chloorfenvinfos en na
drie maanden een herbehandeling. Voor de herbehandeling zijn de middelen diazinon enbromofos
(Nexion) toegelaten. Om residutechnische redenen
(export) zijnerbezwarenverbonden aanhetgebruik
van diazinon. In het onderzoek is gezocht naar
alternatieven voor de herbehandeling tegen de
wortelvlieg. De herbehandeling is gericht op de bestrijding van de made van de wortelvlieg. Daarom
werd de toepassing met veel water en liefst tijdens
regenuitgevoerd.

De proeven werden uitgevoerd in de periode van
1987 tot 1990 op twee plaatsen waar een dichte
populatie van de wortelvlieg verwacht kon worden:
ROCNoord-Brabant en ROCZwaagdijk.
De proeven werden in viervoud aangelegd met een
veldjesgrootte variërend van 7,5 tot 15 m2. Het
onbehandelde object is in extra herhalingen aangelegd om de behandelingseffecten beter te kunnen
toetsen.
Wortelen van de rassen Bercanto en Berlanda
(Noord-Brabant) zijn half mei gezaaid;wortelen van
het ras Berlanda (Zwaagdijk) zijn eind april (1987)
en half mei (1988) gezaaid. De grondbehandeling
werd uitgevoerd met 16liter chloorfenvinfos (Birlane

Tabel 172.Overzicht van insecticiden inpeen;gebruikte doseringen in 1987t/m 1990(liters per ha).
insecticiden

gehalten
1988

bromofos
bromofos-ethyl
chloorfenvinfos
chloorpyrifos
deltamethrin
diazinon 1
dimethoaat
esfenvaleraat
furathiocarb
isazofos
schaa 4169-04
teflubenzuron

368
40
380
240
480
25
180
540
10
40
25
400
5

1989

_
_
q/l
1,5 51)2)152)
% vlb
152)
3
P/l
q/i
3
g/i
q/l
0,6
303)
q/l
30 3 ) 302)
P/l
4
%
0,5
%
P/l
P/l
G
-

150 g/i

Zwaagdijk

Noord-Brabant

-

-

1987

1990

_

52)

-

1,5 51)3) 152)
1,5 1,5 (3x)

1988

_
5 1 )2)15 2 )
3

52)

-

-

-

1,5
0,3

3
0,6

1989

_
1,5 5 1 )2)152)

-

153)

-

-

-

103) 102)
2

IO 3 ) 102)
4

103)

-

1,5

40 kg
0,5%
0,6

-

-

2

0,3

-

-

1
) rijenbehandeling
2)behandeling 2maanden voor oogst
3)behandeling 3maandenvoor oogst
N.B. Alleende insekticiden diazinon en bromofos zijn inpeentoegelaten.
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Tabel 173. Bestrijding van de made van de wortelvlieg in peen te ROC Noord-Brabant. Percentage
aantasting bijoogst inoktober in 1988, 1989en 1990.
grondbehandeling/gewasbehandeling
onbehandeld
chloorfenvinfos

dosering
liters/ha

bromofos
bromofos-ethyl
chloorfenvinfos
chloorpyrifos
deltamethrin
diazinon
dimethoaat

isazofos

esfenvaleraat
schaa4169-04
teflubenzuron
-

1,5
5O2)
152)
3
52)
3
0,6
153)
303)
302)
0,5
4
0,3
0,5%
0,6

percentage aangetaste peen
1988
1989
1990
83
60
_
42
46
54
46
48
41
47
-

LSD( =0,05)
F-prob.

63
52
49
27
30
41
41
-

56
54
40
47
41
_
49
50
50
40
12,8
0,04

1

) rijenbehandeling
) behandeling 2 maanden voor oogst
3)behandeling 3 maanden voor oogst
N.B. Alleen de insecticiden diazinon enbromofos zijn inpeentoegelaten.
2

240 gram per liter) per ha op de ROC's NoordBrabant enZwaagdijk. Alleen in 1988werd op ROC
Zwaagdijk de behandeling uitgevoerd met circa 0,8
gram chloorfenvinfos (Birlane 10 G) per strekkende
meter tijdens het zaaien. Direct na de grondbehandeling werd het middel licht ingefreesd. De
gebruikte insecticiden voor de gewasbehandeling
zijn in tabel 172 weergegeven. Deze insekticiden
zijn als gewasbehandeling drie en twee maanden
voor het te verwachten oogsttijdstip toegepast om
eventuele residuproblemen inhetteoogsten produkt
te voorkomen. Ook zijn gewasbehandelingen uitgevoerd ter bestrijding van de wortelvlieg in plaats
van de bestrijding van de made van de wortelvlieg.
Debestrijdingstijdstippenvan de wortelvlieg werden
bepaald met behulp van een signaleringssysteem
(plakvallen). In 1988 is bij gemiddeld meer dan 0,5
vlieg per plakval per week een bespuiting tegen de
wortelvlieg uitgevoerd. In 1989 werd een gewasbehandeling uitgevoerd zodra op één van de plak-
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vallen een wortelvlieg werd geconstateerd. In 1990
is met een interval van twee en drie weken vanaf
weeknummer28eenaantalbespuitingenuitgevoerd.

Resultaten
In de regio en op ROC Zwaagdijk waren de aantastingspercentages maximaal 6% bij de onbehandelde objecten. Dit aantastingsniveau is onvoldoendeomeventuele bestrijdingseffecten te kunnen
meten.
In tabel 173 zijn de resultaten van ROC NoordBrabant weergegeven. Uit de kolom 1988, blijkt dat
bijdegewasbehandelingen sprakeisvan40tot50%
aangetaste peen. Dit niveau van aantasting is veel
te hoog en uiteraard niet bruikbaar. Uit de kolom
1989blijktdatersprakeisvaneenzwareaantasting
bij gewasbehandelingen. Uitsluitend een grondbehandeling werkt natuurlijk niet lang genoeg en

geeft 52% aantasting. De gewasbehandelingen
(herbehandelingen) geven echter ook een flinke
wortelvliegaantasting. De bespuitingen tegen de
wortelvlieg hebben niet voldaan. Er is natuurlijk wel
sprake van snelle migratie van de buurtveldjes. Een
rijenbehandeling met bromofos verschilt niet van
eenvolveldsbehandeling.Ookin1989zijndegewasbehandelingen uitgevoerd met diazinon en bromofos alsmede ingeregend. De laatste kolomvantabel
173 geeft het resultaat van 1990 weer. Hieruit blijkt
dat bij een gewasbehandeling met 5 liter bromofos
of 5 liter diazinon per ha alsmede bij een grondbehandeling met 40 kg isazofos per ha significant
lagere percentages aangetaste peen voorkomen in
vergelijking met het object onbehandeld. Deoverige
objecten vertonen geen betrouwbare verschillen.
Ook blijkt uit het onderzoek van 1990 dat er geen
afdoende bestrijding door middel van een gewasbehandeling mogelijk is. Er wordt getwijfeld aan de
doordringing van het middel in de grond naar de
plaatswaardemadenzijn.
- De adsorptie van diazinon aan de grond is 20
keer groter dan die van het insecticide bromofos,
waardoor het middel snel gebonden wordt aande
grond in de bovenste laag. Dit verklaart mogelijk
demindergoedewerking.
- Het gemiddeld aantal wortelvliegen per plakval is
vanaf 6junitot20september 1989gevolgd.
In de periode van 27 juli tot 14 augustus zijn gemiddeld 0,2 wortelvlieg per plakval per week gevangen. Na 14 augustus zijn geen wortelvliegen
meergevangen.
Onderzoek naar een betere toedieningstechniek in
eendicht gewaswinterpeen zal mogelijk meerperspectiefgeven.

Conclusie
Het onderzoek heeft helaas niet geleid tot een bestrijding van de made van de wortelvlieg en de
wortelvliegzelfdoor middelvangewasbehandeling.

Samenvatting
Van 1987 tot 1990 werden zes veldproeven aangelegd om de bescherming tegen de made van de
wortelvliegteonderzoekendooreen gewasbehandeling
met insecticiden als herbehandeling. Verschillende
doseringen van insecticiden werden onderzocht op
twee verschillende lokaties in het land. Deeffectiviteit werd gemeten aan de bestrijding van de maden
en de vliegen van de wortelvlieg. Met behulp van
een signaleringssysteem werd de vlucht van de
wortelvlieg gevolgd. Het onderzoek heeft wel geleid
tot een verlaging van het aantastingsniveau, maar
debestrijding vande madevandewortelvlieg ende
wortelvliegzelfwasnieteffectief genoeg.
Summary
Sixfieldexperiments werecarriedoutfrom 1987 tot
1990 toinvestigate protectionagainstcarrotrootfly
larvaeincarrotcropsbya spraying application with
insecticides.
Variousdoses of insecticides were tested at two
widelyseparatedlocationsinthe Netherlands.
The efficacywasassessedbymonitoring the larvae
and adults of the carrot root fly. The flies of the
carrot root fly were monitoredby means ofyellow
sticky traps. The research concluded that the
insecticideswerenotsufficiently effectiveto control
thecarrotrootfly3monthsaftersowing.

Onderzoek naar de informatiebehoeften van agrarische ondernemers
Determination ofinformation needs of farmers
drs. A.T.Krikke, PAGV

Inleiding
Technische vooruitgang heeft in het verleden geleid
tottoenemende mechanisatie, produktiviteitsverbete-

ring en een intensievere bedrijfsvoering in de landbouw. Dit leidt tezamen met de strakkere regelgevingtenaanzienvan produkt enproduktiewijze tot
toenemende complexiteit van de bedrijfsvoering. De
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arbeid van de ondernemer verschuift daardoor
steeds meer van handwerk naar denkwerk. De
laatstejaren worden intoenemende mateProdukten
afkomstig uit de informatietechnologie toegepast.
Daarbij is de ontwikkeling van geautomatiseerde
managementondersteunende systemen voor ondernemers in de agrarische sector sterk in de belangstelling komen te staan. In het kader van het
Informatica Stimulerings Plan voor het Landbouwkundig Onderzoek (INSP-LO), wordt momenteel
gewerkt aande realisatie vandit soort systemen.Bij
het PAGV wordt al sinds 1982 onderzoek gedaan
aan en naar mogelijke toepassingen van informatietechnologie bij het ondersteunen van beslissingen
van agrariërs, onder andere op het gebied van
geleide ziektebestrijding in tarwe (Epipré), teeltbegeleidingvoorsuikerbietenengranen,enbedrijfseconomische advisering.Getracht wordtdebeschikbare landbouwkundige kennis te integreren in modellen en systemen waarvan men verwacht dat de
ondernemer en/of de voorlichter ze kan gebruiken.
De laatste jaren wordt daarbij gebruik gemaakt van
steeds beter wordende ontwikkelmethoden en dito
hulpmiddelen. Zo volgen automatiseringsprojecten
de richtlijnen van een gestructureerde systeemontwikkelingsmethode, de Landbouw Informatica
Aanpak (LIA), gebaseerd op de beproefde Information Engineering Methodology (IEM) van James
MartinAssociates.
Ophetgebiedvanintegratieenoverdrachtvanlandbouwkundige kennis is minder vooruitgang geboekt.
De veelheid van mogelijkheden van de informatietechnologie heeft dediscussie losgemaakt, op basis
van welke informatie nu eigenlijk de beslissingen
worden genomen. Tot dusver ontbreekt voldoende
inzicht in de wijze waarop en de mate waarin bepaalde gegevens een informatieve rolspelen bij het
beslissingsproces van de individuele ondernemer.
Voor het praktijkonderzoek is dit een belangrijke
vraagstelling gezien de rol in kennisintegratie en
-doorstroming.
In 1988 is een onderzoeksproject gestart met als
doel een ruimer inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces van de ondernemer. Er wordt vanuit
theoretischeene achtergronden (literatuuronderzoek)
ingegaan op de informatiebehoefte van de ondernemer en de informatievoorziening. Centraal hierbij
staan vragen als: wat is de informatiebehoefte, op
welke wijze gaat de ondernemer met informatie om
en hoe moet informatie worden aangeboden? Dein-
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zichten uitditonderzoekvormeneenkadervoorverder onderzoek en leveren concrete aanknopingspunten bij de realisatie van teelt- en bedrijfsbegeleidingssystemen. Deresultaten van het onderzoekzijnin1991 gepubliceerdinPAGV-verslagnr.129.

Kennis en informatievoorziening van de
agrarische ondernemer
Bij het nemen van beslissingen maakt een agrariër
in het algemeen gebruik van kennis, bijvoorbeeld
van ziekten die in een gewas kunnen optreden en
de daarbij behorende bestrijdingen. Daarnaast
vinden echter veel activiteiten op het agrarische
bedrijf plaats volgens ingeslopen patronen, waarbij
de eraan voorafgaande beslissingen worden gebaseerd op intuïtie, ervaring, impliciete kennis,
traditie en sociale conventie. Dit bemoeilijkt in hoge
matedestudievanhetwerkelijk kennisgebruik.
De ondernemer bouwt kennis op via het lezen van
de vakbladen, videotex, studiegroepen, gesprekken
met collega's, enzovoort. Kennis wordt dus opgebouwd via informatie-overdracht. In dit communicatieproces treden verstoringen op als de
informatiebehoefte en hetaanbod niet opelkaar zijn
afgestemd. In de praktijk is vaak sprake van
'gegevensoverlast'. Dit kàn het besluitvormingsproces
belemmeren en de kwaliteit van de beslissing
verminderen. Beslissers vinden hetvaak moeilijkom
relevante en irrelevante gegevens te scheiden.
Bovendien hebben beslissers de neiging meer
informatieteverzamelendanzekunnenverwerken.
Het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van
informatie isgeen eenvoudig proces. Devraag naar
informatie is slecht kwantificeerbaar, mede doordat
deze sterk wordt beïnvloed door persoonlijke eigenschappen van de informatiegebruiker en de omstandigheden waarin dezeverkeert, ledere beslisser
streeft naar zijn eigen optimum bij het zoeken naar
informatie en zal daarbij de prijs en moeite van
informatie-inwinnen afwegen tegen de waarde van
deadditionele informatie (verminderingvanonzekerheid). Een beslisser kan niet alles weten en zal
daarom trachten een voor hem bevredigende oplossing te bereiken, ledere beslisser zal daartoe
informatie verzamelen, waarbij de informatiebehoeften sterk persoonlijk bepaald zijn: het bedrijf,
dedoelstellingen ende persoonlijke voorkeuren van
eenondernemer bepalenwat relevante informatie is
en zijn kennisniveau scheidt de informatie van

redundantegegevens.
Onderzoek naar het beslissingsgedrag van telers
wees uit dat een teler meestal eenvrij gedetailleerd
plan voor zijn bedrijfsvoering maakt. Dit plan ontstaat gedurende het jaar wanneer de teler kennis
neemtvanallerlei gegevens onder andere afkomstig
uit vakbladen of gebaseerd op ervaringen van
collega's. Gedurende het jaar brengt hij met deze
informatie zijn kennis op peil en tegelijkertijd wordt,
vaak onbewust, menige beslissing genomen. Deze
beslissingen worden niet zozeer genomen omdat
hetjuistetijdstipvoordedesbetreffende beslissingis
aangebroken, maar vanwege de beschikbaarheid
vandebenodigdeinformatie.
Dit heeft tot gevolg dat eenteler bij deaanvangvan
een teelt voor een deel vrij nauwkeurig weet
"wanneer" hij "wat" gaat doen alsmede "hoe" en
"waarmee". De informatiebehoefte van de ondernemer is op dat moment vrij laag, zolang alles tenminste volgens plan verloopt. Pas wanneer zaken
mis gaan of mis dreigen te gaan, ontstaat er behoefte aan informatie over alternatieve maatregelen
diedezeacuteproblemen kunnenoplossen (bijvoorbeeld noodmaatregelen).

Besluitvormingeninformatiebehoefte
Dewijzewaaropbeslissingentotstandkomenende
wijze waarop een besluit wordt geïmplementeerd
(bekwaamheid van de ondernemer), hebben grote
invloed op het uiteindelijke (bedrijfs)resultaat, hoewel de invloed van omgevingsfactoren groot kan
zijn,zoalsbijdeopenteelten.
Het vaststellen van de informatiebehoefte van een
beslisser kan op verschillende wijzen plaatsvinden.
In het ontwikkelingstraject van geautomatiseerde
informatiesystemen wordt veelvuldig de beslissingsgerichte informatiebehoefte-bepaling toegepast.
Deze benadering stelt de beslissing centraal. Uitgaande van het proces van besluitvorming wordt
getracht de informatiebehoefte vast te stellen door
per beslissing de informatiewaarde in de beschouwing te betrekken. Het huidige stelsel van
organisaties en instellingen dat zich bezighoudt met
onderzoek en informatieverstrekking van agrariërs
laat zich in het algemeen impliciet leiden door de
kennisbenadering. Daarbij wordt verondersteld dat
het kennisniveau van de ondernemer moet worden

verbeterd opdat hij nu of in de toekomst zijn
doelstellingen kan bereiken: voor de besluitvorming
moet een beslisser een zo goed mogelijk beeld
hebben van de probleemsituatie. Voor relatief flexibele en goedkope wijzen van informatie-overdracht,
zoals mondelinge en schriftelijke communicatie, is
deze bepaling van informatiebehoeften voldoende.
Ze leidt echter snel tot gegevensoverlast en
daardoortotgebrekkigecommunicatie.
Het ontwikkelen van een geautomatiseerd informatiesysteem daarentegen is relatief duur; het isdanook
noodzakelijk om een vrij exacte bepaling van de
informatiebehoeften uit te voeren. De hiervoor gebruikte methoden trachten het besluitvormingsproces te ontrafelen om daaruit af te leiden welke
gegevens dit proces nodig heeft, (zie ook het
InformatieModel 'Open Teelten'). De vraag of de
beslisser dezegegevens nodig heeft,wordt hiermee
evenwel nietafdoendebeantwoord.
Resultaten uit het praktijkonderzoek zijn gericht op
het genereren van verklarende kennis ('als ... dan')
diedirecttoepasbaar isvoordepraktijk.
Momenteel wordt deze conclusiegerichte kennis
door de voorlichting vertaald in beslissingsgerichte
kennis. Dit houdt in dat relaties die een bepaald
verschijnsel verklaren,wordenvertaald naargemakkelijk onthoudbare vuistregels die op eenvoudige
wijze door de ondernemer kunnen worden gehanteerd. Ditvertaal-enaggregatieproces werktalseen
zeef. Er wordt zo rekening gehouden met de
cognitieve beperkingen van de ondernemer. Deze
regels en vaste criteria bieden weliswaar enig houvast, maar staan niet garant voor een optimale
bedrijfsvoering.
In het landbouwkundig onderzoek is het mogelijk
steeds complexere kwantitatieve modellen samente
stellen. Via geautomatiseerde teelt- en bedrijfsbegeleidingssystemenishet mogelijkdeze modellen
handelbaar te maken, waarbij rekening kanworden
gehouden metgewas-enbedrijfsspecifieke informatie. Bij deze systemen staat de beslissing(sgerichte
kennis) centraal. De beslisser wordt bij deze
systemen min of meer 'stap-voor-stap' door de
besluitvorming gestuurd. Door de keuze voor een
bepaald beslissingsmodel als uitgangspunt voor het
beslissingsondersteunend systeem wordt echter
voorbijgegaan aande persoonlijke stijl enwerkwijze
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van de beslisser. Vooralsnog geeft onderzoek aan
dat deze begeleiding van het beslissingsproces
effectiever is dan alleen het ter beschikking stellen
vankennis.
Literatuur
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Summary
Inrecentyearsthedevelopment ofdecision support
systems (DSS) for farmers has been started. In

theseearlyyears most of theattentionwaspaid to
all technical possibiltiesof computers.The informationneedsof farmers, however,werenottaken into
account.
The objective of this research was toinvestigate
backgroundinformation onthemanagementprocess
of farmers, his objectives, his decisions and his
activitiestoachieve these objectives. Questions that
havebeenaskedare: 'Whatinformation is used by
farmers?'and 'How do theyusethis information?'.
These questions are answered from atheoretical
point of view, using system theory and decision
theory. Theplace of informationtechnologyin the
knowledgesystem ofa farm isalsodetermined.

Ontwikkeling van een informatiemodel 'Gewasgroei en ontwikkeling'
Development ofan information model 'Crop Growth and -Development'
ir.P.W.J.Raven,PAGV,ing.R.F.I,vanHimste,PAGV,ing. W.Stol,CABO,dr.ir.H. vanKeulen,CABO,enir.
H.Marring,SIVAK

Inleiding
In het kader van het InformaticaStimulerings Plan
(INSP) istussen 1986 en 1990een informatiemodel
opgesteld voor het zogenaamde 'Open Teelten'bedrijf (Graumans en Marring). Dit informatiemodel
bevat beschrijvingen van de activiteiten van
vollegrondstelers en van de gegevens die bij deze
activiteiten van belang zijn. Hetdoel van het maken
van een dergelijke beschrijving was tweeledig. Ten
eerste vormt een informatiemodel een basisset van
afspraken die nodig is bij de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen teneinde deze ontwikkeling te vergemakkelijken. Daarnaast biedt het de
mogelijkheid om bestaande kennis op een gestructureerde wijze te representeren opdat deze in
systemenkanwordenondergebracht.
Aangekomen in 1990 lijkt, op grond van de ervaringen met Beta en Cera, de conclusie gerechtvaardigd dat een informatiemodel eengoed uitgangspunt vormt voor de bouw van een geautomatiseerd
systeem.
Wat betreft het representeren van kennis is het
informatiemodel minder goed inzijnopzetgeslaagd.
Deprocesbeschrijvingen beperkenzichvoornamelijk
tot de administratieve afwikkeling van beslissingen
enactiviteiten zoals hetaangegeven wanneer welke
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beslissing moetworden genomen enhoedeze moet
worden geregistreerd. Administratieve processen
kunnen aldus uitputtend worden beschreven maar
bij minder goed structureerbare processen, het
merendeel van de beslissingsprocessen, schiet
deze methodetekort.Voor beslissingsondersteuning
bij dergelijke processen is naast bovengenoemd
informatiemodel behoefte aan een modelvan hette
besturensysteem.
Om wat betreft de ontwikkeling van teeltbegeleidingssystemen in deze behoefte tevoorzien,
is in samenwerking met CABO en SIVAK een
informatiemodel 'Gewasgroei en -ontwikkeling' opgesteld. Hierin worden processen van het te
besturen systeem (groei en ontwikkeling van een
gewas) beschreven op dezelfde wijze beschreven
als bedrijfsprocessen in het informatiemodel 'Open
Teelten'-bedrijf.

Methode
De gehanteerde methode is gebaseerd op de Information Engineering Methodology (IEM).Information Engineering wordt ondersteund door James
Martin Associates enstaat voor een samenhangend
geheel van methoden,technieken en gereedschap-

duidig en consistent te houden. Rapporten die door
dit systeem werden geproduceerd, vormden het
uitgangspuntvoor iederevolgendebijeenkomst.

pen om informatiesystemen voor een bedrijf af te
bakenen,teanalyseren enteontwikkelen.
Een informatiemodel is het produkt van de zogenaamde Business Area Analysis (BAA) fase van
deze methode. De in deze fase toe te passen technieken leiden tot een uiterst gedetailleerde beschrijvingvandataenprocessen. Debreedte endecomplexiteit van het aandachtsgebied maakten het
echter noodzakelijk een aantal beperkingen aan te
brengen. Zo is vrijwel geen aandacht geschonken
aan de omgeving van het gewas en de gewasgroei
zelf is 'gewas-onafhankelijk' beschreven. Dit houdt
in dat het model voor ieder cultuurgewas geldigheidswaarde kan hebben. Het model bevat daarom
weinig tot geen objecten of relaties die slechts op
ééngewasofgewasgroepbetrekkinghebben.

Resultaten

Gedurende 1991 is een aantal bijeenkomsten
georganiseerd waarop de werkgroep trachtte de
activiteitenvan planten ofeengewastebeschrijven.
Toen het procesmodel een min of meer stabiele
vorm begonaante nemenverschoof deaandacht in
de richting van het beschrijven van de gegevens.
Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van het feit
dat een groot deel van het datamodel kon worden
overgenomen uit het informatiemodel 'Open
Teelten'-bedrijf.
Na iedere bijeenkomst werden de resultaten vande
discussie inde 'Information EngineeringWorkbench'
(IEW) vande SIVAKvastgelegd. Met behulpvandit
programma is het mogelijk het informatiemodel een-

ledereplanteniedergewasgroeitenontwikkeltzich
onder invloedvaneengrootaantalexternefactoren.
Deze factoren zijn zowel van biotische (parasieten,
demens)alsvanabiotischeaard (bodem-enweersgesteldheid). Inhet informatiemodel 'Gewasgroei en
-ontwikkeling' zijn deze factoren beschreven als
functies en processen zoals weergegeven in het
proces-decompositie-diagram infiguur 16.
Functies en processen hebben toestanden tot gevolg die op hun beurt andere functies en processen
kunnen beïnvloeden. Zo veroorzaakt functie '2
Bodemprocessen' de voor functie '1 Gewasgroei'
belangrijke toestanden betreffende debodem.Daarnaast is de weersgesteldheid het gevolg vanfunctie
'3 Meteorologische processen' en gegevens over
een eventuele parasietaantasting zijn afkomstig van
'4 Parasietontwikkeling'. Het zijn deze toestanden
waarop groei- en ontwikkelingsprocessen van de
plant enhet gewas reageren.Inhet informatiemodel
wordt deze wijze van beïnvloeding weergegeven
door middel van gegevensstromen die informatie
overdezetoestanden bevatten (ziefiguur 17).
Ook teeltmaatregelen getroffen door de agrarische
ondernemer leidentottoestandenwaarop hetgewas
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Fig.16.Proces Decompositie Diagram (PDD)
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Fig.17.Het DataFlow Diagram "gewasgroei" en"Open Teelten"-bedrijf.
kan reageren. Zo veroorzaakt een bemesting een
verhoogde bodemvruchtbaarheid die op haar beurt
weer invloed heeft op de groei van het gewas. De
processen die deze toestanden veroorzaken zijn
reeds beschreven in het intormatiemodel 'Open
Teelten'-bedrijf (ziefiguur 17).
Naast externe factoren kunnen interne factoren

worden beschreven die de groei van het gewas
beïnvloeden. Zo is het ontwikkelingsstadium waarin
eengewasof een plantedeel zichbevindt, bepalend
voor de wijze waarop en de mate waarin vele
processenverlopen.Dezefenologische ontwikkeling
wordt beschreven in het proces 'Gewasontwikkeling'.
De voor het karakteriseren van ontwikkelingsstadia

Voor Intergratie:
Bodemgegevens
Werkbaarheid bodem —
Werkbaarheid weer •
Weer (historisch)
Gewastoestand (hist.)—I

Plannen
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- • Geplande bewerking
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Teeltmaatregelen
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Fig.18. Het intergratieproces van de informatiemodellen 'Gewasgroei' en
'Open Teelten'-bedrijf.
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veel gebruikte ontwikkelingsstadia-schalen bleken
hierbij niet bruikbaar. Ze zijn veelal gebaseerd op
meerdere kenmerken tegelijkertijd, wat de stadia
minder eenduidig maakt.Zokunnenbepaalde stadia
binnen één schaal worden gebaseerd op bladaantallen en andere op bijvoorbeeld bloeistadia.
Daarenboven bevat één cijfer voor een heel gewas
nietvoldoendedetails.
In het informatiemodel wordt verondersteld dat
plantedelen de processen aanleg, verschijnen, uitgroei en afsterving doorlopen. De mate waarin een
plantedeel ofgroepvanplantedelendeze processen
heeft doorlopen, wordt beschouwd als een
ontwikkelingsstadium. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk aante geven dat een blad voor80%
is verschenen terwijl reeds 20%is afgestorven.Gebruikmakend van deze gedetailleerde gegevens
overdeontwikkelingvan plantedelen isdebesturing
van stofwisselingsprocessen in de plant nauwkeurigertebeschrijvendantot nutoemogelijkwas.

betreffen voornamelijk eenaantal uitbreidingen inde
vormvan nieuweattributenenentiteittypen.
Momenteel zijn vele planningsprocessen in het
'Open Teelten'-modelde bestemming van eengroot
aantal gegevensstromen die gegevens bevatten die
noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld het schatten van
een verwachte opbrengst. Deze gegevensstromen
zouden bij integratie van beide modellen moeten
worden herleid. Een dergelijke verwachting wordt
dan namelijk niet meer per beslissing opgesteld
maar in het 'Gewasgroei'-deel van het informatiemodel. De aldaar berekende verwachting kan dan
naar de planningsprocessen in het 'Open Teelten'modelwordengestuurd (figuur 18).
Een volledige integratie van beide informatiemodellen zal veel voeten in de aarde hebben. Op
kleinere schaal echter, bijvoorbeeld in het kadervan
vervolgprojecten waarin teeltbegeleidingssystemen
worden ontwikkeld, heeft integratie tijdens de
informatie-analyse-fase zeker nut. Méér landbouwkundige kennis dan tot nu toe kan op deze wijze
worden geformaliseerd zodat het onder andere
mogelijk wordt gewasgroei-modellen in deze begeleidingssystemen op te nemen. De begeleiding
vandebesluitvorming vandeondernemer kandaarmeeinbelangrijke matewordenverbeterd.

De processen die zijn beschreven onder 'Koolstof-',
'Water-' en 'Nutriënthuishouding', zijn globaal ineen
drietalsubprocessen teverdelen:
-opnamevanlicht,C0 2 , water ennutriënten;
-transportvankoolhydraten,water ennutriënten;
-gebruikvandedesbetreffende stoffen.
Van al deze processen is beschreven door welke
factoren (zowel in-als extern) ze beïnvloed kunnen
worden. Hoe deze beïnvloeding verloopt, is niet
beschreven aangezien dit sterk afhangt van de
plantesoort ofzelfsvanhetras.

Graumans, C.A.M, en H. Marring. Het informatiemodel 'Open
Teelten'-bedrijf.
SIVAK(1990) circa 1500p.

Discussie

Raven, P.W.J., W. Stol, H.van Keulen, R.F.I. van Himste, Mvan
Oijen en H. Marring. Het informatiemodel 'Gewasgroei en ontwikkeling'. PAGV, indruk.

Het hier beschreven informatiemodel moet worden
beschouwd als een halfprodukt. Om het informatiemodel verder te ontwikkelen tot een goede basis
voor de ontwikkeling begeleidingssystemen, is het
noodzakelijk de informatiemodellen 'Gewasgroei en
-ontwikkeling' en'OpenTeelten'-bedrijf teintegreren.
In tegenstelling tot integratie van beide datamodellen zal integratie van de procesmodellen niet
gemakkelijk verlopen. Het procesmodel van het
informatiemodel 'Gewasgroei en -ontwikkeling' is
namelijk onafhankelijk van dat van het informatiemodel 'OpenTeelten'-bedrijf opgesteld. Het'Gewasgroei'-datamodel daarentegen is direct van het
'Open Teelten'-datamodel afgeleid. De verschillen

Literatuur

Summary
The information model described here should be
seenasasemi-finishedproduct. Inorderto develop
theinformation modelfurtherintoa soundbasis for
thedevelopment of supportsystems, it is essential
to integrate the information models 'CropGrowth
andDevelopment' and 'Arable Farming'. In contrast
withtheintegration of bothdatamodels, integration
of theprocessmodelswillnotbesosimple.This is
due to the fact that the 'Crop Growth and
Development' information model was designed
independently from that of the 'ArableFarming'
informationmodel. The 'Crop Growth'data model,
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on the onther hand was directly derived fromthe
'Arable Farming'datamodel.The differences mainly
concerna numberof extensions in theformofnew
attributesandentitytypes.
At thepresenttimemanyplanningprocesses inthe
'Arable Farming'modelarethedestination ofa large
numberof data-flows concerninginformation which
is necessaryfor example in estimating an expected
yield. If both models were integrated, thesedataflows wouldhave to be converted.An estimate of
thisnature,willno longerbe drawnupper decision
but in the 'Crop Growth'section of the information
model. The estimatecalculated there can thenbe

sent to the planning processes in the 'Arable
Farming' model. The complete integration of both
information models will take some doing. On a
smallerscalehowever, forexample within the frameworkof follow-up projectsin whichcropping support
systems are developed,integrationat the information analysis stage is certainly of value. More
agriculturalknowledge canbe formalizedinthis way
than has hithertobeen the case, so that it willbe
possibleforexampletoincludecropgrowth models
in these support systems. Support of thefarmer's
decision-making can thereby be considerably
improved.

Bedrijfseconomische evaluatie van een lagedruk-berijdingssysteem
Economic evaluation ofalowground pressure farming system
ing. S.R.M.Janssens,PAGV

Inleiding
Deovergangvaneen bedrijfssysteem metgangbare
hogedrukberijding (HDB) naar een berijdingssysteem met lagedrukberijding (LDB) of het nietberijden van grond (ONB) leidt in het algemeen tot
verhoging van de fysieke opbrengst. Tijdens een
meerjarige proef op het proefbedrijf 'Oostwaardhoeve' zijn deze berijdingssystemen in samenwerking met een aantal instituten (onder andere
IMAG) vergeleken. Op basis van de technische
resultatenvandit experiment werdeen economische
evaluatie uitgevoerd. De resultaten zijn vastgelegd
inPAGV-verslagnr.127.
Tijdens de evaluatie isonderzocht of de fysieke opbrengstvoordelen leiden tot rendabiliteitsvoordelen.
Op basisvan een economisch opbrengstvoordeel is
de bijbehorende maximale investeringsruimte bepaald. Voorts is voor LDB nagegaan of de hogere
fysieke opbrengsten toereikend zijn om de met de
aanpassingsinvesteringen samenhangende extra
kostengoedte maken.Daarbij is uitgegaan vaneen
akkerbouwbedrijf van 60 hectare met een bijbehorende machine- en werktuigenuitrusting. Op
basis van de opbrengsten en kosten is het nettobedrijfsresultaat vastgesteldenvergeleken.
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Voor ONB zijn de berekeningen beperkt gebleven
tot het vaststellen van de maximaal mogelijke
investeringsruimte. De resultaten geven een indicatie van de beschikbare financiële ruimte voor de
realisatie van een rijbanenteeltsysteem. Met name
de verliezen veroorzaakt door randeffekten en areaalverliezen bepalen de mogelijkheden voor de
aanlegvaneen rijbanenteeltsysteem.

Methodevanonderzoek
Opbasisvandegemiddeldefysieke opbrengstenuit
de veldwaarnemingen zijn voor elk berijdingssysteem per gewas saldoberekeningen opgesteld. Vervolgens zijn per gewas saldovergelijkingen uitgevoerdtussen enerzijds hetgangbare HDBenLDB
en anderzijds tussen HDB en ONB. In bouwplanverband is het saldovoordeel op bedrijfsniveau
vastgesteld. Op basis van het verschil in bedrijfssaldo tussen twee berijdingssystemen is vervolgens
demaximaal mogelijke investeringsruimteberekend.
Deze dient van dusdanige omvang te zijn dat de
volledige mechanisatie aan de vereiste bodemdruk
kan worden aangepast. Voor het berekenen van de
investeringsruimte is gebruik gemaakt van de con-

tante waarde-methode, een techniek uit de financiële rekenkunde. De gegevens voor ONB geven
een indicatie van het onderzoek naar de mogelijkheden (financiële ruimte) voor de in ontwikkeling
zijnderijbanenteeltsystemen.
Voor LDB is bovendien een vergelijking in bedrijfsverbandopgesteld,opbasisvanhetnetto-bedrijfsresultaat.

Resultaten
Het verschil in fysieke opbrengsten tussen de
berijdingssystemen komt tot uitdrukking in het verschil tussen de gewassaldi. Met name bij de rooivruchten (consumptie-aardappelen en suikerbieten)
ontstaat een economisch opbrengstvoordeel. Voor
LDB bedraagt het saldovoordeel voor zowel suikerbieten als aardappelen 5% ten opzichte van HDB;
voorONBbedraagtditsaldovoordeel (zondercorrectie
voor randeffekten en areaalverliezen door rijbanen)
voordezegewassen respectievelijke 10%en15%.
Voor een akkerbouwbedrijf van 60 hectare ontstaat
hierdoor voor LDB, afhankelijk van de looptijd (het
veronderstelde aantal jaren waarin het saldovoordeel gerealiseerd wordt) van 5 en 10 jaar, een investeringsruimte van respectievelijk ƒ 30.000,- tot
ƒ 50.000,-. Voor ONB bedraagt de investeringsruimte (bij 0% verliezen) respectievelijk ƒ 70.000,tot ƒ 118.000,- terwijl bij totale verliezen ter grootte
van6,5%deinvesteringsruimte nihilis.
De overschakeling van HDB naar LDB is in bedrijfsverband beoordeeld op basis van het nettobedrijfsresultaat. Hiermee wordt een beter inzicht
verkregen in de gevolgen van het overschakelen
van HDB naar LDB omdat naast de opbrengsten
ookde kosten perwerktuig ende kostenvooreventueel extra benodigde arbeid in de berekeningen
meegenomen worden. Voor het object ONB ontbraken zowel de reële gegevens voor investeringen
alsde benodigde arbeidsuren waardoor het bepalen
van het netto-bedrijfsresultaat voor dit berijdingssysteemachterwegegelaten moestworden.
Naast de reeds bekende opbrengstvoordelen voor
LDBzijnperwerktuigdemeerkostenvastgestelddie
gemaakt moetenwordenwanneer eenophogedruk
staande machine of werktuig vervangen wordt door
een nagenoeg identiek werktuig dat volledig aan de

lagedruk-eisenvoldoet. Daarbijisuitgegaanvaneen
nieuw aan te schaffen werktuigenpark. Op het
moment dat alle machines en werktuigen zijn aangepast (vervangen) ontstaat voor LDB een gering
voordeel van ƒ 2000,- in netto-bedrijfsresultaat. Dit
resultaat blijkt echter sterk afhankelijk van de
omvangensamenstellingvanhetwerktuigenpark.

Conclusie
De saldoberekeningen, die zijn opgesteld op basis
van degemiddelde fysieke opbrengsten, laten vooralvoor rooivruchten eensaldovoordeel zien bijoverschakelingvanHDBnaar LDBofONB.
Hetverschil innetto-bedrijfsresultaat tussen HDBen
LDB blijkt echter marginaal en is bovendien sterk
afhankelijk van de omvang van het aan te passen
machine- en werktuigenpark. De economische voordelenvanONBtenopzichtevan HDBzijn nihilindien
de areaal-verliezen en randeffekten in totaal meer
dan6,5%bedragen.

Samenvatting
Op basis van een veldexperiment is voor drie
berijdingssystemen (hogedrukberijding, lagedrukberijding en het niet-berijden van grond) een economische evaluatie uitgevoerd. Naast een vergelijking van de gewassaldi tussen de berijdingssystemen is op bedrijfsniveau de investeringsruimte
vastgesteld indienvan HDBnaar LDBof ONBwordt
overgeschakeld. LDB is bovendien vergeleken met
HDBopbasisvanhet netto-bedrijfsresultaat.
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Summary
An economical comparison of 3 systemsofground

pressure has been made: highpressure,lowpressureandzero traffic. The grossmargin advantages
of potatoes, sugar beets and onions have been
calculated. The maximuminvestmentcapacityhas
been calculatedfor both the changeoverfromhigh
pressuretolowpressureas welas the changeover
from highpressure to zero traffic.
At a farmlevel,thechangeoverfromhigh pressure
to low pressure has also been compared on the
basisofprofitability.

De begeleiding en implementatie van PAGV-teeltbegeleidingsprogramma'sophetexperimentele VIDEOTEX-systeemVITAK
777e support and implementation of PAGV crop-advisory programs on the experimental
VIDEOTEX system VITAK
ir. W.A. DekkersM.Sc.

De Vereniging Voor Bedrijfsvoorlichting IJsselmeerpolders (VVB) startte al in 1984 met de voorbereiding van een project om een nieuwe vorm van
ondersteuning van teeltbeslissingen op het akkerbouwbedrijf in de praktijk uit te testen. Het project
was gebaseerd op het gebruik van videotex als
medium voor de informatieverzorging. Met deze
keuze stelde men een lage financiële drempel voor
de deelnemers, terwijl tevens deelnemers met geavanceerdere apparatuur van dezelfde voorziening
gebruik konden maken. De benodigde apparatuur
liep uiteen van een eenvoudige terminal of homecomputer toteendurePC.
De bedoeling van het project was na te gaan in
hoeverre dit medium een bijdrage kon leveren aan
een meer efficiënte enactuele informatievoorziening
enof hiermee het gebruik van de beschikbare informatie kon worden verbeterd. In de videotexomgevingkiestdegebruiker degewenste informatie
door middel van een keuze uit de inhoudsopgaven.
Het lag in de bedoeling in het experiment naast de
standaard videotex-benadering ook enkele programma's op te nemen, die verder gaan dan een
simpele menukeuze. Hiermee konden de deelnemersdanervaringopdoen;daarbijwas hetmogelijk om met behulp van een computerprogramma
specifieke informatie optevragen. Indezeprogramma's wordt met behulp van gegevens van de deel-
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nemer een berekening gemaakt en/of informatie
geselecteerd,afhankelijk van dedoor de deelnemer
ingevoerdegegevens.
Hetproject,onderauspiciënvandeSIVAK,starttein
1986 met de bouw van het systeem. De invulling
van het project werd opgenomen door de volgende
organisaties: de SIVAK (Stichting Informatie Voorziening IndeAKkerbouw),de RCD(Rabo Computer
Diensten), het IMAG, het PAGV, het Consulentschap voor de Akkerbouw in de IJsselmeerpolders
en Noord-Holland en de VVB (Vereniging Voor
Bedrijfsvoorlichting in de IJsselmeerpolders). Een
aantal lokale gewasbeschermingsfirma's werd bereid gevonden actuele gewasbeschermingsinformatie aan te leveren. Met METEOCONSULT werd
een contract afgesloten voor het leveren van gedetailleerde regionale weersverwachtingen. In 1987
en in 1988 werd het systeem getest in het gebied
van de VVB. De deelname was beperkt tot 150
deelnemers. In een later stadium werd door het
SIVAK-bestuur besloten de test landelijk te verbreden. In het voorjaar 1991 bedroeg het aantal
aansluitingen 834. Daarnaast was er een duidelijke
uitstraling van het project doordat in navolging van
Vitak, Agrinet in deze periode werd gestart. Agrinet
iseenvideotex-systeem gestart bijde Coöperatie in
de Flevopoldersenlater landelijkverbreed.
De informatievoorziening binnen VITAK was (en is
nog)gerichtop:

- Actualiteit (weerbericht, marktberichten, attenderingen, korte berichten over actuele problemen
ophetakkerbouwbedrijf).
- Periode gebonden informatie (informatie dieover
eenperiodevanmeerdaneenweekzijngeldigheid
behoudtzoalsindeteelt-enadviesprogramma's).
- Niet-periodegebonden informatie voor beslissingen
op lange termijn en evaluatie van de eigen bedrijfsresultaten (onder andere het berekenen van
demachinekosten).
Het PAGV verleende zijn medewerking met name
door het aanleveren van de periode gebonden informatie. Op het PAGV was de kennis aanwezig
voor geautomatiseerde informatie-overdracht bij de
bestrijding van ziekten in granen (Drenth, H. en W.
Stol, 1990, Het Epipre-adviesmodel) en de overdracht van informatie over de bestrijding van onkruiden in verschillende gewassen. In een serie
PAGV-publikaties van De Visser was de informatie
over de chemische onkruidbestrijding in de belangrijkste gewassen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt vastgelegd (zie de reeks PAGVpublikatiesover"Chemischeonkruidbestrijding in...")
De inhoud van deze publikaties was getest metbehulp van het, op het PAGV ontwikkelde, prototype
van een programma voor de onkruidbestrijding in
suikerbieten. Dit prototype bestond uit een aantal
centrale programma's, die met behulp van databestanden adviezen kunnen genereren. Het programma was zo ontworpen dat met verschillende
databestanden ook adviezen voor andere gewassen, en of andersoortige adviezen (ziekten en
plagen,rassen),gegevenkondenworden.
Deprogrammasetbestaatuit:
1. Beslis een programma om "beslisbomen" toe te
passen.
2. De Recept Advies Programma's, vier programma's dievanuit eenzelfde databestand specifieke
adviezen mogelijkmaken:
- Dekeuzevaneenbestrijdingsmiddel gerichtop
de bestrijding van een onkruidpopulatie in een
gewas, ineen bepaald gewasstadium of onder
bepaaldeomstandigheden;
- Een overzicht van de mogelijkheden waarin
een bestrijdingsmiddel kan worden ingezet en
het werkingsspectrum van het middel (de werkingopdeverschillendeonkruiden);
- Onder welke omstandigheden een onkruidbe-

streden kan worden met de voor het gewas
toegelatenmiddelen;
3. Een aantal hulpprogramma's om de databestanden te genereren en te onderhouden (EDT,
RANTXT,DAVE,SYSCON).
Devolgende programma's werdengerealiseerd:
- Berekeningvandezaaizaadhoeveelheid;
- Berekening van het oogsttijdstip van pootaardappelenopbasisvanproefrooiingen;
- Onkruidbestrijdingsprogramma's met bestanden
voor selectie van bestrijdingsmiddelen in: aardappelen,suikerbieten,wintertarwe enzaaiuien.
De gegevens voor de adviezen werden voor elk
seizoengeactualiseerd.

Ervaringen inde praktijk
De programma's zijn vanaf 1987 in gebruik in de
videotex omgeving. Het gebruik bleek sterk gebonden aan de periode waarin de bestrijding van
ziekten en plagen enonkruiden actief werd uitgeoefend. Blijkbaar was de behoefte aan informatie over
de bestrijding in hetvoorjaar groot. Uitde registratie
van het gebruik van VITAK blijkt dat de onkruidbestrijdingsprogramma's door alle gebruikers gemiddeldwekelijkswerden geraadpleegd. Veelwaardering was er voor de gerichte manier waarop
specifieke informatie over de bestrijdingsmiddelen
konwordenverkregen.HetEPIPRE-programmawerd
minder gebruikt doordat de beschikbaarheid van het
programma door technische problemen te wensen
overliet. In een vergelijking met de telefonische en
schriftelijke EPIPRE-advisering werd de snelheid
van het verkrijgen van een advies op elk willekeurig
moment door de gebruikers als een groot voordeel
gezien. Buiten het seizoen werden de programma's
slechts incidenteel gebruikt. De onkruidbestrijdingsprogramma's zijn zeer geschikt voor een strategische en tactische planning van de bestrijding.
Door middel van de programma's kan men voor elk
gewas de beste bestrijdingstijdstippen voor bepaalde
onkruidpopulaties enofonkruidsoortenselecteren.
De geslaagde poging van de medewerkers van de
voorlichtingsdienst om VITAK van actuele berichten
tevoorzien endebeschikbaarheid van het regionale
weerbericht droegen sterk bij tot de positieve
waarderingvandedeelnemersvoor VITAK.
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Deinhoudvande programma's
EPIPRE
EPIPRE genereert adviezen over de bestrijding van
ziekten en plagen in granen met behulp van een
schattingvandeschadeopbasisvan,door deteler,
uitgevoerde waarnemingen. In dit onderdeel wordt
rekening gehouden met het groeistadium van het
graan, de ligging van het perceel, de uitgevoerde
bewerkingen ophetperceel,deduurvandewerking
van een bestrijdingsmiddel, de gemiddelde snelheid
vandeontwikkeling van eenziekte eneen afweging
van de schade veroorzaakt door die ziekte en de
kosten en effectiviteit van een bestrijding. De berekening die aan deze advisering ten grondslag ligt,
maakt gebruik van de waarnemingen van de boer.
Deze waarnemingen worden door het programma
naar bruikbare parameters vertaald. Het programma
berekent tevens een datum waarop een volgende
waarneming zinnig is. Indien deze datum overschreden wordt, wordt de gebruiker met behulp van
een kort berichtje geattendeerd op de wenselijkheid
van een nieuwe waarneming. In de centrale computer worden alle gegevens bewaard voor toekomstig gebruik. Deze gegevens kunnen gebruikt
worden voor een analyse van de ontwikkeling van
ziekten en plagen en een attendering op een
eventuele doorbraakvanresistentie.
Perceelsgerichteonkruidbestrijding
Metbehulpvandit programmaendewaarnemingen
in het gewas is het mogelijk uit de toegelaten
onkruidbestrijdingsmiddelen dat middelte kiezendat
gezien de toepassingsomstandigheden en gelet op
de mate van de aanwezigheid van de verschillende
onkruiden, de beste werking tegen die populatie
vertoont. Daarnaast biedt het programma uitgebreide informatie over de toegelaten middelen. De
toepassingsomstandigheden kunnen betrekking
hebben op gewasstadium, ondervrucht, speciale
onkruiden,grondsoortetc.
Bestrijdingseffect van een middel op de onkruiden
(Middelenspectrum)
Dit programma levert voor elk gewas een overzicht
vandetoegelaten bestrijdingsmiddelen. Vanelkvan
deze middelen is op te vragen onder welke om-
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standigheden ze in het gewas mogen of kunnen
wordentoegepast enwordtdewerkingvanhetmiddel
op de onkruiden globaal in de volgende klassen
weergegeven:'Goed,Matig,Slecht,Nietbekend'.
Bestrijdingvan een onkruid(Onkruidspectrum)
Pergewas kanwordenopgevraagd hoeeenonkruid
bestreden kan worden volgens de klassen: 'Goed,
Matig, Slecht, Niet bekend' met per bestrijdingsklasse de omstandigheden van toepassing van de
voordatgewastoegelatenmiddelen.
Receptinformatie
Met behulp van dit onderdeel kan men de uitgebreide achtergrond informatie vandebestrijdingsmiddelenopvragen.
Berekeningzaaizaadhoeveelheid
Dit is een eenvoudig rekenprogramma dat met behulp van enkele gegevens de benodigde hoeveelheidzaaizaad perperceel uitrekent.
Berekeningoogsttijdstippootaardappelen
Een eenvoudig programma dat berekent wat de
verandering in financiële opbrengst is als de sortering van de voorgaande proefrooiing vergeleken
wordt metdievandehuidige proefrooiing,uitgaande
van een prijsstelling per maatsortering. Bij het
gebruik van het programma wordt ervan uit gegaan
dat deteler twee proefrooiingen heeft uitgevoerd en
deprijzen persortering kaninschatten.
Summary
In 1984a local farmers union started preparinga
newwayofinformation distribution usinginformation
technology(videotex). ThePAGVwas involvedinthe
realisation of thisexperiment, whileat the research
station experiencewasgained with advisorycomputerprograms, EPIPRE(pestcontrol in wheat) and
selection of herbicides. These programs were
translated tothe VIDEOTEXenvironment. Each year
the program data were updated. During the
experiment in 1987 and 1988, the advisory
programmes wereusedon average twice aweekby
thefarmerswithinthegrowingperiod.Although the

herbicide selection program is suitable for use in
preparinga strategic plan of weedcontrol, littleuse
was made of the program outside the growing
period. Thefarmers appreciated thefastretrieval of

information at any time they wished. The main
successof theproject,however,wasdue to up-todate information from the advisory service and a
detailedregional wheatherforecast.

Rentabiliteitvanhetbewarenvanpreivoorafzetindewinter
Profitability ofthe storage ofleeks for sale in winter
ir.C.F.G.Kramer,PAGV

Inleiding
Binnen het onderzoek naar de bedrijfseconomische
betekenis van actuele ontwikkelingen in de teelt en
bewaring van vollegrondsgroenten zijn sinds 1987
verschillende deelstudies uitgevoerd, onder andere
ophetgebiedvan:
- teeltvervroegingdoormiddelvangewasafdekking;
- plantdichtheidvanwitlofwortelen enwittekool;
- gebruikvan paperpotsbijdeteeltvan witlofwortelen;
- forcerenvanaspergesoppotgrond;
- teeltsystemenbijaugurkenteelt;
- oogstenafzetmethodenvanprei;
- bewaringvanvollegrondsgroenten.
Deze studies zijn gepubliceerd via diverse artikelen
indevakpersenin(bijdragenaan)PAGV-publikaties.
In het kader van de in 1990 gehouden themadag
"bewaring van vollegrondsgroenten " is aandacht "
besteed aan de bedrijfseconomische aspecten van
bewaring van vollegrondsgroentegewassen. Nadien
isaanvullend onderzoek verricht naarde rentabiliteit
van het bewaren van prei voor afzet in de winter.
Hierna wordt in gegaan op de resultaten van dit
onderzoek.

Probleemstelling
Prei wordt het hele jaar op de veiling aangevoerd.
Deze aanvoer wordt grotendeels korte tijd voor
aanvoer van het veld gerooid. Aanvoer van verse
prei vanuit bewaring vindt thans bijna alleen plaats
bijlatewinterprei (rooien april,afzet inmeienjuni).
In de winter kan de volgroeide prei op het veld behoorlijk schade oplopen als gevolg van ongunstige
weersinvloeden, hoewel dit van jaar tot jaar sterk
kan verschillen. Uit onderzoek blijkt dat lange bewaring van prei in bewaarruimten in principe goed

mogelijk is. De vraag is echter of bewaren bedrijfseconomisch interessant is. Om hier een zo goed
mogelijk antwoord op te krijgen, is een begroting
gemaaktvandevoor- ennadelen.

De voordelen van hetbewaren van vroege
winterprei
Als voordelen van bewaring in de koelcel kunnen
wordengenoemd:
1. Het voorkomen van schade aan het produkt als
gevolgvanhetwinterweer.
2. Betere benutting van de beschikbare verwerkingscapaciteit (de aanvoer van het produkt is niet
afhankelijkvandewerkbaarheidophetveld).
3. Hogere gemiddelde prijs (ook in strenge winters
kan worden aangevoerd en eventueel als gevolg
vangemiddeldbeterekwaliteit).
Voor de volledigheid kunnen verder nog worden
genoemd de mogelijke besparing op de kosten van
ziektebestrijding en minder structuurbederf van de
grond.
Bij de schade aan het produkt kunnen in principe
tweecomponentenwordenonderscheiden:
- hoeveelheidsverliezen;
- kwaliteitsverliezen.
Het sterk wisselende winterweer maakt het moeilijk
een goede schatting te maken van de mate waarin
deze verliezen optreden.Tabel 174geeft degemiddelde daling weer van de veilingaanvoer over de
afgelopen 10 en 11seizoenen, samenhangend met
het aantal ijsdagen (temperatuur komt het gehele
etmaal niet boven de 0° C). Uit tabel 174 blijkt dat
de aanvoerdaling als gevolg van het winterweer het
grootst was indemaand maart. Ditzowelgemiddeld
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Tabel 174. Gemiddelde daling van de veilingaanvoer van prei in procenten, samenhangend met het
aantal ijsdagen1) t/mdedesbetreffende maand indedesbetreffende winter.
aanvoerdaling in%
maand
december
januari
februari
maart
april
1

1978/1979t/m 1988/1989
per maand
cumulatief
7
25
28
33
26

1979/1980t/m 1988/1989
cumulatief
per maand

-

-

3
19
18
28
10

16
20
23
24

12
15
18
18

) Temperatuur komt gehele etmaal niet boven de 0°C.

Tabel 175. Verliezen bij het bewaren van prei inbewaarproeven op het PAGV.
bewaarduur (maanden)
proef:
winterprei 1987/1988
latewinterprei 1989
latewinterprei 1990

bewaring
koelcel
CA
koelcel
CA
koelcel
CA

0
0
0
0
4
4

4
0
12
1
17
10

7
2
-

Bron: Berekend op basis interne proefverslagen
overdeafgelopen 11als 10seizoenen,dus inclusief
en exclusief de strenge winter 1978/1979. Gemiddeld over de periode december tot en met maart
blijkt de aanvoer met 24% respectievelijk 18% te
dalenalsgevolgvan het winterweer.
Bij deze aanvoerdaling kunnen twee factoren
wordenonderscheiden:
- verminderde groeiinstrengewinters;
- schade aan het gewas als gevolg van het winterweer.
De eerste factor kan bij bewaring van prei in de cel
worden opgevangen door deze prei eerder te planten. Hierdoor zou in principe per ha in november/december evenveel produkt per ha kunnen worden
ingeslagen als in zeer zachte winters van het veld
kanworden geoogst. Uitgaande vandeze veronderstelling kunnenwe degegeven percentages intabel
174 globaal aanhouden als maximaal te behalen
hoeveelheidswinst bij bewaring. We spreken van
maximaal omdat deze percentages haalbaar zijnals
bij bewaring geen hoeveelheidsverliezen zouden
optreden. Ditisechterwel hetgeval.
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Tabel 175 geeft een beeld van de bewaarverliezen
zoals die zijn waargenomen in een drietal proeven
op het PAGV. De bewaarverliezen blijken sterk te
kunnen wisselen. Meer duidelijkheid omtrent wat bij
bewaring gemiddeld haalbaar is lijkt gewenst. Wel
blijkt uitdeproevendatdebewaarverliezen duidelijk
toenemen metde bewaarduur.
Bij kwaliteitsverliezen gaat het om de vraag in
hoeverre vanuit de bewaarcel gemiddeld eenbetere
kwaliteit kanworden geleverd danvanaf hetveld. In
een zachtewinter isde kwaliteit (althans wat betreft
de kleur) van het produkt van het veld beter dan uit
de bewaarcel zo blijkt uit een proef in 1987/1988op
het PAGV (Van Kruistum, 1988). In strenge winters
zal dit niet het geval zijn. Harde gegevens hierover
ontbreken echter. Het kwaliteitsverschil zal verder
mede afhangen van de mogelijkheden om bepaalde
gewasbeschermingsmiddelen inde toekomst aldan
niet in de late herfst of winter te kunnentoepassen.
Op dit moment is dus niet recent aan te geven in
hoeverre bewaring leidt tot extra kwaliteitswinst of
-verliestenopzichtevanoogstvanhetveld.

Betere benutting van de beschikbare verwerkingscapaciteit
In vorstperioden kan niet geoogst worden op het
veldwaardoor de beschikbare verwerkingscapaciteit
(met name arbeid) niet kan worden benut. Bij
bewaring inde cel is dit wel het geval. Hetvoordeel
van deze betere benutting is vooral afhankelijk van
de flexabiliteit bij het beschikken over losse arbeid
voor het veilingklaarmaken van de prei. Is zeer
flexibele inschakeling van losse arbeid mogelijk dan
zal nauwelijks sprake zijn van dit voordeel. Stellen
we het aantal dagen waarop geen prei gerooid kan
worden gelijk aan het aantal ijsdagen (temperatuur
komt niet boven 0°C) dan komt het capaciteitsvoordeelopbasisvanhetgemiddeldaantalijsdagen
in de periode 1951-1980 uit op 10% in december,
13% in januari en 11% in februari. Dit kan globaal
beschouwd worden als maximale schatting van het
gemiddeldtebehalencapaciteitsvoordeel.

het vergelijken van de gewogen en ongewogen
gemiddelde prijs per maand over de afgelopen 11
respectievelijk 10 winterseizoenen (zie tabel 176).
Gewogen en ongewogen gemiddelde prijs blijken in
december nagenoeg aan elkaar gelijk te zijn.
Daarentegen ligt de ongewogen gemiddelde prijs in
de maanden januari tot en met april ongeveer 18%
respectievelijk 10% hoger dan de gewogen gemiddelde prijs.Vermenigvuldigen we hetverschiltussen
gewogen en ongewogen gemiddelde prijs met de
aanvoervariatie die samenhangt met het winterweer
danwordt een indicatieverkregenvandegemiddeld
te behalen meerprijs indien de aanvoer niet beïnvloed wordt door het winterweer. Deze meerprijs
blijkt over de maanden januari tot en met april
gemiddeld 18cent respectievelijk 9centtezijn.

Hogeregemiddeldeprijs
De gemiddeld te behalen (meer)prijs in geval van
bewaring in de koelcel ten opzichte van veldbewaringlaatzichonderscheiden intweeelementen:
- prijsverschillen samenhangend met verschillen in
kwaliteit;
- prijsverschillen samenhangend met verschillen in
aanvoertijdstip.
Voor het inschatten van het gemiddeld te behalen
prijsverschil samenhangend metverschillen inkwaliteit,zijnonvoldoendegegevens beschikbaar.
Door het toepassen van bewaring mogen we
veronderstellen dat regelmatiger prei kan worden
aangevoerd. Een indicatie ten aanzien van de gemiddeld te behalen meerprijs door een meer regelmatig aanvoerpatroon, kan worden verkregen door

Tegenover de hiervoor genoemde voordelen van
bewaring in de koelcel staat als nadeel de kostenpost die nodig is voor de bewaaraccommodatie. Is
reeds een bewaarcel op het bedrijf aanwezig ten
behoevevandelatewinterpreidanblijvendekosten
beperkt tot extra kosten ten behoeve van koeling
(globaal ± 0,5 tot 1 cent per kg per maand bewaring). Is geen bewaarcel beschikbaar dan kan
huur of aanschaf van een bewaarcel specifiek ten
behoeve van prei-afzet in de winter worden overwogen. Indatgevalzijndekostenafhankelijkvan:
- huurtarieven voor koelruimte en eventueel benodigdopslagfust;
- te maken transportkosten ten behoeve van de
bewaring.
De tarievenstructuur van de verhuurders van koel-

Nadelen

Tabel 176. Met de veilingaanvoer gewogen gemiddelde prijs en ongewogen gemiddelde prijs van prei
over de periode 1978/1979 t/m 1988/1989 1) en 1979/1980 t/m 1988/1989 2) in centen.
Prijspeil 1988.
maand
periode:

december
1 2

gewogen gemiddelde prijsv
ongewogen gemiddelde prijs2)
verschil
verschil * aandeel
winter in aanvoervariatie

98
98
O

januari
1 2

94 134
93 159
-1 25
O

22

februari
1 2

128 131 130
143 151 138
15 20
8
12

16

maart
1 2

april gemiddeld
1 2
1 2

139 137 91
168 155 112
29 18 21
23

13

14

86 117 114
94 138 125
8 21 11
18

1)Totale geldopbrengst/totaleaanvoer over desbetreffende periode.
) Totaal van gemiddelde prijzen per maandover dedesbetreffende periode/aantal perioden.

2
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Tabel 177. Kosten bewaaraccommodatie (inclusief fust) per kg verkoopbare1) prei in geval huur en in
geval eigen bewaarcel (eenmalig gebruik).
bewaarduur

1maand
2maand
3maand
4maand

huur2)

10-15
13-20
17-25
20-30

eigen bewaarcel3)
15-41
16-42
17-43
18-44

1

) Uitgaande van 200-300 kgverkoopbare prei per m 3 bewaarcapaciteit.
) Veronderstelde huur ƒ30,-;ƒ40,-;ƒ 50,-;ƒ60,- per m3voor 1, 2,3en4 maanden bewaren.
3
)Veronderstelde jaarkosten ƒ45,-tot ƒ 82,50 per m 3 bewaarcapaciteit, variabele kosten 1cent per kg
per maand.
2

ruimte en fust is zeer divers. In het algemeen geldt
dat per tijdseenheid minder hoeft te worden betaald
naarmate langerwordtbewaard.
Te maken transportkosten ten behoeve van de bewaring zullen uiteraard sterk afhankelijk zijn van de
lokatievanhetbedrijf.
Bouw- en inrichtingskosten van een koelcel kunnen
nogal variëren en zijn afhankelijk van plaatselijke
situatie (fundering), omvang van de koelaccommodatie en reeds aanwezige basisvoorzieningen
(zwaarte electriciteitsaansluiting) op het bedrijf. Verder speelt ook het bewaarsysteem dat men wil
hanteren een rol.Afhankelijk vandeomvangvande
bewaarcel zal met name de benodigde investering
per m 3 bewaarcapaciteit, globaal variëren van
ƒ 200,- tot ƒ 400,-. Rekenen we ƒ 100,- tot ƒ 150,per m 3 voor het benodigde bewaarfust dankomtde
totale investering uit op ƒ 300,- tot ƒ 550,- per m3
bewaarcapaciteit. Uitgaande van een kostenpercentage van 15%lopendejaarkosten uiteenvan
ƒ45,-totƒ82,50perm3.
Tabel 177 geeft, uitgaande van 200-300 kg
verkoopbaar produkt per m3 bewaarcapaciteit, een
beeldvan de kosten (inclusief fust) per af te leveren
kg in geval van huur en in geval van eigen bewaarcel (eenmalig gebruik). Uitdetabelblijkt dat bij huur
de bewaarkosten oplopen bij langere bewaarduur.
Bij een eigen bewaarcel is dit in veel mindere mate
het geval.Verder kan uit tabel 176worden afgeleid
dat bij meermaliggebruik binnen hetjaar een eigen
bewaarcelgoedkoper uitkomtdanhuur.

Afweging voor-en nadelen
Inhetvoorgaande zijndevoor- ennadelensystema-
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tisch nagegaan. Hierbij bleek een aantal voor- en
nadelen bedrijfsituatie-afhankelijk. Bovendien konden bepaalde voor- en nadelen slechts met een
grote mate van onzekerheid globaal worden ingeschat bij gebrek aan geschikt cijfermateriaal. Om
toch enig inzicht te krijgen in hoeverre prei bewaren
ten behoeve van afzet in de winter economisch
aantrekkelijk is, worden uitgaande van een aantal
veronderstellingen hier voor- en nadelen tegen
elkaarafgewogen.
Alsweervan uitgaandat reeds eenbewaarcel met
voldoende capaciteit en het nodige fust aanwezig is
op het bedrijf (bijvoorbeeld voor de bewaring van
latewinterprei),danzullendeextrate makenkosten
zeer beperktvanomvang zijn. Dezezijndanimmers
gelijk aande extrate makenvariabele kosten,voornamelijkenergie. Inhetvoorgaande zijndezekosten
globaal ingeschat op0,5tot 1 centper kgper maand
bewaring.Geziende lage kosten zal indeze situatie
bewaring al snel economisch aantrekkelijk zijn als
een grotere hoeveelheid produkt, kwaliteitswinst
en/of eenhogere prijs kanwordengerealiseerddoor
eenregelmatige aanvoer.
Isnoggeenbewaarcelophet bedrijf aanwezigmaar
kan deze bij aanschaf twee maal worden benut,
bijvoorbeeld voor bewaring van winterprei en late
winterprei dan kunnen de kosten van de bewaarcel
globaal worden ingeschat op 7 cent tot 20 cent per
kg. Uitgaande van gemiddeld 14 cent per kg zijn
deze kosten lager tot gelijk aan de ingeschatte
meerprijs in de maanden januari tot en met april in
tabel 176 over de periode 1978/1979 tot en met
1988/1989. Bij gelijke maar regelmatiger verdeelde
verliezen aan hoeveelheid en kwaliteit blijkt be-

waring bij deze veronderstellingen nog bedrijfseconomisch aantrekkelijk. Gaan we echter uit van
de periode 1979/1980 tot en met 1998/1989 (dus
exclusief de strenge winter 1978/1979) dan blijkt dit
niet meer het geval en moet er dus sprake zijn van
een duidelijk grotere hoeveelheids- en/of kwaliteitswinst.

en nadelen bleken (bij gebrek aan geschikt cijfermateriaal) slechts zeer globaal te kunnen worden
ingeschat. Er zijn berekeningen gemaakt uitgaande
van de veronderstelling dat de produktverliezen op
hetveldgemiddeldgelijkzijnaandieindebewaring.
Verder is verondersteld dat de bewaarverliezen van
jaartotjaarveelmindervariërendandieophetveld.

Moeten we specifiek een bewaarcel aanschaffen of
huren ten behoeve prei-afzet in de winter dan
komen de kosten van een bewaarcel minimaal op
hetdubbele. Indit geval zaldus naast prijsvoordeel,
door een regelmatiger aanvoer, nog duidelijker
sprake moeten zijn van hoeveelheid en/of kwaliteitswinst.

Dete behalen prijs bij bewaring isdaarom gelijkgesteld aan de ongewogen gemiddelde veilingprijs
over de afgelopen 10 respectievelijk 11seizoenen;
bij afzet direct van het veld aan het gewogen
gemiddelde. Dete maken kosten verbonden aande
benodigde koelcel zijn vooral afhankelijk van de
bedrijfssituatie. Is reeds een geschikte koelcel op
het bedrijf aanwezig die kan worden benut, dan
bleek bewaring hierin mede vanwege de lage extra
kosten economisch aantrekkelijk te zijn. Moetspecifiek eenkoelcelwordengehuurdof aangeschaft dan
is veel minder duidelijk of dit gemiddeld over de
jareneconomisch aantrekkelijkzalzijn.

Conclusies
- Door het ontbreken van exacte gegevens ten
aanzienvanteverwachten schadeaanpreiophet
veldalsgevolgvanhetwinterweer entenaanzien
van te verwachten bewaarverliezen bij de bewaring in de bewaarcel kon slechts een globale
inschatting worden gemaakt van de voor- en nadelen van bewaring. Door een goed opgezette
meerjarige bedrijfsregistratie is wellicht een exacter
inzicht mogelijk inhettebehalen rendement.
- De te maken kosten voor bewaring per kg prei
worden in sterke mate bepaald door het aantal
malen dat de koelcel per jaar kan worden benut.
Dit kan van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen
waardoor de kosten van bewaring sterk afhankelijkzijnvandebedrijfssituatie.
- Uit de gemaakte schattingen bleek preibewaring
economisch aantrekkelijk indientenminstedehelft
vande kostenvan debewaarcel (door een benuttingvan minimaal tweemaal perjaar) toegerekend
kanwordenaaneenander produkt.
- Door het wisselende winterweer en de invloed
hiervan opdeprijsvormingvan preizal heteconomisch bewaarresultaat van jaar tot jaar sterk
kunnenwisselen.

Samenvatting
Devoor- en nadelen van preibewaring inde koelcel
zijn nagegaan. Daarbij is afzet in de winter vergeleken met afzet direct van het veld. Bepaalde voor-

Uiteenmeerjarige goedopgezette bedrijfsregistratie
op een bedrijf waar zowel uit de koelcel wordt
geleverd als vanaf het veld zou een meer exact
inzicht kunnenwordenverkregen ten aanzienvante
verwachten rentabiliteitsverschillen.

Literatuur

Deenen, H. 's Winters prei bewaren kan extra geld opleveren.
Groenten en Fruit44,16 (1988),p66-67.
Unsen, F. Onderzoek naar het optreden van winterweer in
Nederland. DeBilt,1981.
Kraker, J. de. Seizoensverlenging bij prei door bewaring. Poster
Abonneedag PAGV, 1990.
Kramer, C.F.G. Invloed van het winterweer op de Nederlandse
veilingaanvoer en veilingprijs van prei. Poster Abonneedag
PAGV.1990.
Kramer, C.F.G. Economische aspecten bewaring vollegrondsgroenten.PAGV-themaboekjenr.11,14december 1990,p.77-91.
Kramer, C.F.G. en J.T.K. Poll. Vervroeging van vollegrondsgroenten metafdekmaterialen. PAGV-verslagnr.68 (1987),59p.
Kramer, C.F.G. Economische aspecten van de plantdichtheid bij
witlof. PAGV-verslag nr.80 (1989),24p.
Kramer, C.F.G. Bedrijfseconomische aspecten van het rooien en

257

veilingklaarmaken van prei. LVV prei, d.d. 24februari 1988, Lelystad:CAD-AGV, 1988,72p.p.25-29.
Kramer, C.F.G. en J.T.K. Poll. Augurken: dubbel verticale teelt
economisch nietaantrekkelijk. Vollegrond 11(1989) 6,p.26-27.
Kruistum, G. van. Bewaring winterprei: opslaan in koelcel als
redelijk alternatief. Vollegrond 10(1988) 13,p.10-11.
Nijssen, J. Export moet stijgen voor behoud goede prijzen.
Groentenen Fruit44,31 (1989),p. 52en53.
Wijk,C.van e.a.Teelttechnischeeneconomische aspecten bijde
teeltvankleinewitte kool.

Summary
Theprofitability was assessedof storing feeks for
sate during winter.This concernedsellingdirectly
fromthefieldduringwinter. Theestimation is rough
becausetherearenoexactfigures available onthe
damageto leeksin winterweather, losses through
storageinthecoldstoreandthedifference in price
when sellingfromthecoldstorecompared to selling
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fromthefield. Because thecostsofacoldstore are
mainly fixed, these costs per kilo of leeksgreatly
dependonhowoften thestorecanbeusedforother
products.This varies fromfarmtofarm.Forpurpose
ofthecalculations weassumed theaverageproduct
lossescausedby thedamageofthewinter weather
to be equalto theaveragelossesthrough storage.
Becausewemayexpectstoragelossestobemore
regularlydividedfromyear toyear compared tothe
damage of the winter weather, we assumed the
price of thestoredleekstobe equaltothe average
ofthepriceperperiodintheyears 1978 to 1989. We
assumedthepriceoftheleekssolddirectlyfrom the
fieldtobe equalto theaverage price calculated by
weighing thepriceperperiodwiththeauction supply
in the same period. On this assumption, it was
discoveredthat whenthereis alreadya coldstore
onthefarmforotherproducts, thestorage ofleek is
profitable.When wehavetobuyorrentacoldstore
speciallyfor thestorageof leeks for salein winter,
profitabilityis less.
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ƒ 10,40. Jaarverslag 1987,april 1988
ƒ 15,41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989,augustus 1988
ƒ 20,42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en
J.F.Houwingjanuari 1989
ƒ 20,43. Jaarboek 1987/'88;februari 1989
ƒ 35,44. Bouwplan envruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aerts en ir.W:A.M.Kromwijk, maart 1989
ƒ 20,45. Werkplan 1989,april 1989
.".
ƒ 10,46. Jaarverslag 1988,april 1989
ƒ 15,47. Handboek voor deakkerbouw endegroenteteelt indevollegrond,augustus 1989
ƒ 35,48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing. W.P. Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel, oktober 1989
ƒ 20,49. Jaarboek 1988/'89,oktober 1989
ƒ 35,50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,51. Werkplan 1990,april 1990
ƒ 10,52. Jaarverslag 1989,juni 1990
ƒ 15,53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991,september 1990
ƒ 25,54. Jaarboek 1989/1990,december 1990
ƒ 35,55. Werkplan 1991,februari 1991
ƒ 15,56. Jaarverslag 1990,mei 1991
ƒ 15,57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992,september 1991
ƒ 25,58. Jaarboek 1990/1991, oktober 1991
ƒ 35,-
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Themaboekjes
2. Vruchtwisseling;februari 1981
3. Consumptie-aardappelen;december 1982
4. Snijmaïs; maart 1984
5. Zomergerst; november 1985
6. Kwaliteitszorg bijdeteelt van witlof; december 1985
7. Organische stof indeakkerbouw, februari 1986
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17november 1988
9. Vruchtwisseling, november 1989
10. Benutting dierlijke mest inde akkerbouw, maart 1990
11. Bewaring vanvollegrondsgroenten, december 1990
OBS-uitgaven
1. Verslag over 1980 (mei 1983)
2. Verslagover 1981 (december 1983)
3. Verslag over 1982 (mei 1984)
4. Verslagover 1983 (augustus 1985)
5. Verslagover 1984(augustus 1986)
6. Verslag over 1985 (mei 1988)
7. Verslagover 1986 (april 1991)
Teelthandleidingen
1. Blauwmaanzaad, april 1977
2. Zaaiuien,maart 1985
4. Bleekselderij,september 1977
5. Bos-enwaspeen,april 1982
9. Plantuien, maart 1979*
13. Voederbieten,april 1983
14. Doperwten,augustus 1983
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplantenƒ 15,-"),maart 1985
16. Knolvenkel,maart 1984
17. Sluitkool, mei 1985
18. Bloemkool,oktober 1985
19. Sla,oktober 1985
21. Suikerbieten,december 1986
22. Andijvie,augustus 1987
23. Wintertarwe, september 1987
24. Kroten,juli 1988
25. Luzerne,september 1988
26. Graszaad,oktober 1988
27. Stamslabonen, november 1988
28. Teeltvan droge erwten, maart 1989
29. Teeltvan augurken,november 1990
30. Teeltvan knolselderij,november 1990
31. Teeltvan spruitkool, november 1990
32. Teeltvan rabarber,februari 1991
33. Teelt vantuinbonen, maart 1991

ƒ 7,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 5,ƒ 10,ƒ 5,ƒ 10,ƒ 6,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 12,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

* Dezeteelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bijde SNUiF in Middelharnis, postbankrekening 26233.
34. Teeltvanvlas,april 1991
ƒ 15,35. Teeltvantriticale,april 1991
ƒ 10,36. Teeltvan peen,juni 1991
ƒ 20,Korteteeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
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ƒ 5,-

3. Paksoi enamsoi, augustus 1996
4. Bosui,december 1986
7. Courgette en pompoen,december 1988
8. Chinese kool,november 1989

ƒ 5,
ƒ 5,ƒ 5,ƒ 10,

Nietopgenomenineenreeks
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
ƒ 35,-Phomabijaardappelen. Ing.A. Schepersen ir.C D . van Loon, maart 1988
ƒ 5,
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lossebestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-rekening nr.22.49.700 van het PAGV, Lelystad,metvermelding van de uitgave(n) die uwiltontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitde volgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte akkerbouw- enalgemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte vollegrondsgroente- enalgemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevatopdepraktijkgerichte informatie,zowelvoordeakkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-informatie,zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zienwelke PAGV-uitgaven uontvangt bijeen bepaald abonnement:
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PAGV-uitgaven
Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve Informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen
prijs perjaar
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ƒ100,- ƒ175,-

X

X

X

X

X

ƒ75,- ƒ125,-

ƒ150,- ƒ100,- ƒ250,-

U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-nummer 22.49.700 van het PAGVte Lelystad,met vermelding van het betreffende abonnement.
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven inhet betreffende kalenderjaar.
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het
abonnement is mogelijk tot 1november van het abonnementjaar.
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