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Voorwoord
Voor dederde maal presenteren hetPAGV
ende Regionale Onderzoekcentra (ROC's)
voordeakkerbouw endegroenteteelt inde
vollegrond hunJaarboek.
De resultaten van de onderzoekprojecten
die in 1988werden afgesloten zijnvoorzoverdat mogelijkwasopgenomen.Delange
rijvanverslagendieaandeordekomenzal
ongetwijfeldvoor iedere lezer onderwerpen
opleverendiedebelangstelling hebben.Wij
realiserenonsdat nietalleartikelenvooriedereen evenveel aandacht zullen krijgen,
maar een resultaat bij een bepaald gewas
kanvaakookbetekenishebbenvoorde andereaspectenbinnenhetbedrijf.
Via de inhoudsopgave is gemakkelijk de
weg te vinden tot de gewassen of onderwerpen waar de interesse primair naar uit
gaat.
Bovendien is de uitgifte van het jaarboek
een systematische methode om alleresultaten vanuit het praktijkonderzoek in compacte vorm onder de aandacht te brengen
van de gebruikers. Zeker in eentijd datde
landbouw, en zeker de akkerbouw en de
groenteteelt in de vollegrond, geconfronteerdwordt meteeneconomischeenmaatschappelijke noodzaak aanpassingen inde
bedrijfsvoering te realiseren, is kennis een
onmisbare produktiefactor. De ROC's en
het proefstation zetten zich inom-vaak in
samenwerking met de andere onderzoeksinstellingen - aan de vraag naar informatie
te voldoen. Deveelheid aanvragen maken
echter een scherpe prioriteitstelling vanhet
onderzoeknodig.

Ik spreek de hoop uit dat het Jaarboek
1988/'89 onderwerpen bevat die een positieve bijdrage leveren aande besluiten,die
alle betrokkenen inde sectoren akkerbouw
engroenteteelt indevollegrond moetennemen.

ir.A.J.Riemens
directeurPAGV

Aardappelen
Optimaliseringvandestikstofvoeding vanconsumptie-aardappelen
CD. vanLoonenJ.F. Houwing.PAGV:projectnr. 54.2.10

Heteffectvaneenchloorbemestingopblauw/gevoeligheid,onderwatergewicht,
bakkwaliteit enopbrengstvanenkele consumptie-aardappelrassen
CD. vanLoonenJ.F. Houwing, PAGV

Effectvaneenoverbemesting metkaliincombinatie metberegeningopde
blauwgevoeligheidendeverwerkingskwaliteit vanconsumptie-aardappelen
CD. vanLoon.PAGV, J.W.LudwigenK.J.Hartmans,IBVL;project nr. 54.7.20

Deinvloedvanstikstofhoeveelheden,stikstofdelingentijdstippenvantoepassing
opdeopbrengstvanfabrieksaardappelen
K.H. Wijnholds. SIO

Invloedvanhetpoottijdstipendestikstofbemesting opdeafrijping
vanhetaardappelrasHansa
P.M.T.M. Geelen.ROC Vredepeelen Wijnandsrade

Onderzoek naardeoorzaakvanputjes inconsumptie-aardappelen
P.T.M. Geelen,ROC Vredepeelen Wijnandsrade

ChemischebestrijdingvanRhizoctoniainpootaardappelendooreengrondbehandeling
J. Tuin. PD

Geïntegreerde bestrijdingvanRhizoctoniasolaniinpootaardappelen
J.G. Lamers.PAGV, G.Jager. IB.H. Velvis, IB,A.Mulder, HLB,J. Roosjen,HLB

Teeltvanaardappelenopbeddentenopzichtevanopruggen
J.K.Ridder. PAGV:projectnr. 54.1.16

Optimaliseringvanhetgebruikvanmineraleoliebijdebestrijdingvan
niet-persistente virusziektenbij pootaardappelen
C.B.Bus,PAGV;projectnr. 54.3.21

Aardappelentelenopsorteergrondvooreensnelleindicatie
vandeaardappelmoeheidssituatie
CD. vanLoon.PAGV:projectnr. 54.3.22

Invloedvanhetsnijdenvanpootgoedopdeopbrengst,sorteringen
gezondheidvanpootaardappelen
H.W.G. Floot,ROCFeddemaheerd;projectnrs. FH425, 441,472

Deinvloedvanderelatieveluchtvochtigheidbijdewarmtestootvanpootgoedophet
aantalstengelsenknollen
C.B. Bus.PAGV:projectnr. 54.4.25

Teeltmethodenvanpootaardappelenopzwarekleigrond
H.W.G.Floot ROCFeddemaheerd:projectnrs. EH452. 487.521

VergelijkingvanAlzonenKASalsstikstofbronbijaardappelen
H.H.H. Titulaer, PAGV

Kleefkruidbestrijding inaardappelen
A.J.W. Rotteveel.PD;serie 676

Teeltonderzoek bijaardpeer
H.K.MorrenhofenC.B.Bus. PAGV

Optimalisering vandestikstofvoeding vanconsumptieaardappelen*
Optimization of the nitrogen nutrition of ware potatoes
CD. van LoonenJ.F. Houwing

1. Inleiding
Optimalisering van de stikstofbemesting van consumptie-aardappelen is zowel vanuit economisch
oogpunt (opbrengst en kwaliteit) als vanuit de zorg
voor het milieu gewenst. Vragen die zich hierbij
voordoen zijn onder meer, hoe hoog moet de totale
stikstofgift zijn, moetdestikstof ineensof inmeerdere keren worden gegeven. De voor consumptieaardappelen benodigde stikstofgift kan van jaar tot
jaar sterk variëren, afhankelijk van de mate waarin
gedurende het groeiseizoen, stikstof in de bodem
wordt gemineraliseerd of door bijvoorbeeld denitrificatieenuitspoelingverlorengaat.Alsallestikstofineens,voor hetpoten,wordt gegeven dankanopbovengenoemde processen slechts ten dele worden
ingespeeld. Volgensde literatuur is hetnitraatgehaltevandebladsteeltjes wellicht eenbruikbareindicator voor destikstofstatus vande plant. Omdebruikbaarheid van dit systeem onder Nederlandse
omstandigheden vast te stellen, iseenonderzoek in
tweefasenuitgevoerd:
1. Gedurende het groeiseizoen vaststellen van de
nitraatgehalten in de bladsteeltjes die voor het
behalen van een optimale knolopbrengst minimaalnodigzijn.
2. Toetsingvan hetopbladanalysegebaseerdesysteemvan stikstofoptimalisatie inproeven metvariabele stikstoftoediening. Hierbij zijn tevens stikstofdelingssystemen vergeleken en is de
Merckoquantnitraatsneltestbeproefd.

2. Proefopzet
Teneinde hetvoor eenoptimale opbrengstgewenste
niveauvan het nitraatgehalte indebladstelengedurende het groeiseizoen vast te stellen, zijn in 1980
en 1981 op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad, op

een zavelgrond stikstoftrappenproeven uitgevoerd.
Inalle proeven istijdens hetgroeiseizoen enkelekeren de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem
vastgesteld en is regelmatig het nitraatgehalte inde
bladstelen bepaald. Aan het eind van het groeiseizoen is de bruto en netto afleverbare opbrengst bepaald.Teneinde de normlijnvoor het NÓ3-gehalte in
de bladsteeltjes van aardappelplanten te toetsen en
ter vergelijking van enkele stikstofdelingssystemen
metéénenkelegiftvoor hetpoten,zijnindeperiode
1984/1986eenaantalveldproeven uitgevoerd.Deze
proeven zijn aangelegd op het PAGV-proefbedrijf te
Lelystad en op de volgende Regionale Onderzoekcentra: Prof. Dr. J.M. van Bemmelenhoeve te
Wieringerwerf, Feddemaheerd te Kloosterburen,
Kandelaar te Biddinghuizen, Rusthoeve te Colijnsplaat alsmede Wijnandsrade (alleen 1985 en 1986).
Voor detoetsing van de normlijn voor het nitraatgehalte indebladsteeltjes gedurende hetgroeiseizoen
is ineendeel van de proeven in 1984en 1985zestig procent van de volgens het landelijk stikstofadvies benodigde stikstof voor potengegeven,metzonodigeenaanvullingopbasisvan het nitraatgehalte
in de bladsteeltjes. In de overige proeven is 60%
voor het poten en25%circa eenweek na het begin
van de knolaanleg gegeven,waarna zonodig verder
is aangevuld op basis van het nitraatgehalte in de
bladsteeltjes. In 1986 zijn beide objecten in alle
proeven opgenomen.Voor wat betreft de stikstofdelingzijnteLelystadtweesystementoegepast:
1. ongeveer de helft van de volgens het N-advies
benodigde gift voor het poten en vervolgens regelmatig bijbemesten met kleine hoeveelheden
(1984en1985);
2. een twee- of driedeling met circa tweederde van
debenodigde stikstof voor hetpoten(1985).
Verder is in beide jaren ook een overbemesting in
juli toegepast. In de regioproeven zijn steeds twee
vaste stikstofdelingspatronen, een tweedeling (N2)

Voor een uitgebreidverslagvandit onderzoek wordtverwezen naar Publikatie nr.42, PAGV Lelystad,februari 1989.
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en een driedeling (N3) vergeleken mei alle stikstof
ineens voor het poten (N1). Daarnaast is nog een
object met een startgift als N1 en een overbemestingcircahalfjuliopgenomen(N4).
In alle proeven zijn bruto en netto afleverbare opbrengst >35mmresp.>50mmbepaald,evenalshet
onderwatergewicht.
In 1984 en 1985 is de Merckoquant nitraatsneltest
vergeleken met een laboratoriummethode, waarbij
hetnitraatgehalte,nareductietot nitriet,spectrofotometrischwerdbepaald.

3.Resultaten
3.1Vaststelling gewenste nitraatgehalten in de
bladsteeltjes
Dehoeveelheid minerale stikstof inde bodem bleek
rond 10juli reedstoteenlaagniveautezijnteruggelopen. Hetnitraatgehalte inhetloof bleek kort naopkomsthethoogstennamdaarnaaf,snellernaarma-

te de stikstofgift lager was (figuur 1). De gewasreactie bleek in beidejaren goed af te lezen aande
beschikbare hoeveelheid stikstof in de bodem en
aanhetnitraatgehalte indebladsteeltjes.
OpbasisvandeN03-gehaltenindebladsteeltjes en
rekening houdend met het verloop van de loofgroei
ende optimale knolopbrengst in beide jaren, iseen
normlijn voor het nitraatgehalte in de bladsteeltjes
vastgesteld.
Aangenomen wordt dat indien de N03-gehalten in
de bladsteeltjes gedurende de aangegeven periode
niet onderdenormlijn zakken,de stikstofvoorziening
van het gewas voldoende is voor het bereiken van
de optimale opbrengst. Bij lagere waarden zou een
aanvullende stikstofbemesting moeten worden gegeven. Daar de nitraatgehalten in de bladstelen tijdens de groeiperiode van het gewas snel afnemen,
is eenjuiste interpretatie ten opzichte van de normlijn alleen mogelijk als de ouderdom van het gewas
in aanmerking wordt genomen. Daarbij is gekozen
voordetijdsduur naopkomst.

gN-N03/kgds
g N-NO^kgdm

1
1
20/8
27/8
3/9
bemonsteringsdata
samplingdata

Fig. 1. Nitraatstikstofgehalte in de drogestof van bladsteeltjes, op verschillende tijdstippen in 1980
(g/kg).
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Fig.1. N-N03 content in thedry matter of leafpetioles
(g/kg) atdifferentdatesin 1980.

3.2Toetsing normlijn
Het onderzoek heeft aangetoond, dat een systeem
van stikstofbemesting van consumptie-aardappelen
waarbij na een voorjaarsgift, ter grootte van 60%
van debehoefte volgens het landelijk stikstofadvies,
een eventuele aanvullende stikstofbemesting wordt
gegeven op basis van het nitraatgehalte van de
bladstelen, goed mogelijk is (figuur 2). In 1984 en
1985 was de bruto knolopbrengst bij dit systeem
zelfs iets hoger (gemiddeld 1%) dan na alle stikstof
voor poten.Alleen inhetdrogejaar 1986wasdeopbrengst 1,5% lager. In twee van de drie jaren werd
echter met dit systeem de opbrengst van eenvaste
tweedeling, 2/3 van de benodigde stikstof vóór poten en 1/3 circaeenweek nahet beginvan deknolaanleg, niet helemaal gehaald (-1,5%). Eentussenvorm, waarbij 60% van de benodigde stikstof voor
het poten wordt gegeven, 20% circa een week na
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knolaanleg en zonodig verdere aanvullingen opbasis van het nitraatgehalte in de bladstelen, gaf in
1984en1985geenbeter enin 1986slechts eeniets
beter resultaat. Laatstgenoemdsysteem levertwaarschijnlijk in droge jaren iets minder risico op, voor
hetgeval menniet kanberegenen.Opgrondvanervaringen bijdeproeven te Lelystad lijkt hetgewenst
omniet minder dan60-65%vandevolgens landelijk
advies benodigde stikstof vóór het poten te geven.
De netto afleverbare knolopbrengst geeft ongeveer
eenzelfde beeld als de bruto opbrengst. Het onderwatergewicht was in 1985gelijk en in 1984en1986
bij bemesting op basis van het nitraatgehalte in de
bladstelen iets hogerdannaallestikstof voorpoten.
Alhoewel bemesting op basis van nitraatgehalten in
de bladstelen op alle grondsoorten toepasbaar is,is
het vooral interessant op gronden met een hoogorganische stofgehalte en op percelen waar regelmatig organische mest wordt gebruikt. Op deze gronden is het aangeven van de gewenste stikstofgift
bijzonder lastig vanwege de van jaar tot jaar sterk
wisselendestikstofmineralisatie.
Het tijdstip van afrijping van het gewas, van belang
voor kwaliteitsaspecten als drogestofgehalte, bakkleur en grauwverkleuring na voorbakken, kan met
N-bemesting op basis van het N03-gehalte van de
bladstelen, beter worden gestuurd danwanneer alle
stikstof voor hetpotenwordt gegeven.Vooraleente
late afrijping kanmeteerstgenoemde methode beter
wordenvoorkomen.

|

II lil

I

|

| I

Fig.2. Nitraatgehaltenindebladsteeltjesten opzichte
vandevoorlopigenormlijn,voordeobjecten N1
(allestikstofvoorpoten),N4 (dehelftvoorpoten
envervolgensregelmatigaanvullenmetkleine
giften)enN6 (150kg/havoorpoten, zonodig
aanvullenopbasisvanhetnitraatgehalteinde
bladstelen),in1984te Lelystad.
Fig.2. Nitratecontentinleafpetiolesasrelatedtothe
suggestedminimumlevelsfortreatmentsN1,
N4andN6in1984atLelystad.

In 1986 is verder in de proef te Lelystad gebleken
dat naarmate hetgewasophettijdstipvandoorwasinductie minder stikstof had gekregen, er minder
doorwas optrad.Stikstofbemesting op basis van het
nitraatgehalte in de bladsteeltjes blijkt derhalve in
het algemeen een positieve bijdrage te leveren aan
de knolkwaliteit. Bovendien kan met deze methode
vaak een stikstofbesparing (van circa 50 kg N/ha)
worden bereikttenopzichte vanhetsysteemwaarbij
alle stikstof voor het poten wordt gegeven. Ditbetekenteenbetereefficiency vandestikstofbemesting.
Deproeven zijntot nutoe alle met het ras Bintje uitgevoerd. Beperkt aanvullend onderzoek met andere
rassen wijst in de richting, dat de normlijn voor het
nitraatgehalte in de bladsteeltjes van het ras Bintje
ook voorveel- maarwaarschijnlijk niet alle -andere
rassen geldt. Nader onderzoek zal hierover uitsluitselmoetengeven.
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3.3 Uitvoering bemesting op basis van bladanalyse

ppm N 0 3

Als men op basis van het N03-gehalte in de bladsteeltjes wil bemesten, moet ongeveer vier weken
naopkomstvanhetgewas metde nitraatbepalingen
worden begonnen.Als regel kan met een reeksvan
circa vijf wekelijkse bepalingen worden volstaan.
Immers als eind juli nog voldoende nitraat in de
bladstelenaanwezig is,danzalde loofgroeizichzeker tot begin augustus voortzetten. Dit is onder normale omstandigheden voldoende om tot half september over produktief blad te kunnen beschikken.
Als een te laag nitraatgehalte wordt gemeten, behoeft dit niet altijdtebetekenen dateenaanvullende
bemesting nodig is. Naeen (langdurige) droogteperiode kan er nogwel voldoende minerale stikstof in
de bewortelde laag aanwezig zijn, maar de plant is
dan dikwijls niet in staat om deze stikstof op te nemen. Ingevalvantwijfel kangrondonderzoek opmineralestikstof uitsluitselgeven.
Als er inderdaad sprake is van een stikstoftekort in
debodem,dan is hetzaakomdirect eenaanvullende stikstofgift te verstrekken. Gebleken is namelijk,
dat voorkomen moet worden dat er een stilstand in
de loofgroei als gevolg van stikstofgebrek optreedt.
Als pas daarna stikstof wordt gegeven lukt het als
regel niet meer - behalve na het optreden van een
doorwasinductie - om de loofgroei op gangtebrengen. Hoe snel de aanvullend gegeven stikstof kan
gaan werken, hangt af van het tijdstip waarop de
stikstof, al dan niet kunstmatig, wordt ingeregend.
Bijde proeven opde regionale onderzoekcentravarieerdedeperiodetussen deaanvullende stikstofgift
en natuurlijke regenval van 0 tot 22 dagen. In de
drie proefjaren lijkende resultaten niet in belangrijke
matetezijnbeïnvloeddoordeoptredendevariatiein
regenval.

7000-

Uit de resultaten van de drie proefjaren kan verder
worden afgeleid, dat de normlijn voor het N03-gehalte van de bladstelen voldoet. Alleen in het droge
jaar 1986 lagen de gevonden gehalten aanvankelijk
ver bovendenorm.Later inhetseizoen kwamende
waarden echter ingrote lijnenweer overeen metdie
uit 1984 en 1985. Daar aan het hanteren van een
traject de voorkeur wordt gegeven boven een lijn,
wordtvoorgesteldomindetoekomst het normtraject
zoalsweergegeven infiguur3tehanteren.
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Fig.3. Voorgesteldnormtrajectvoorhetnitraatgehaltein
hetsapvanbladsteeltjesgedurendehetgroeiseizoen.
Fig.3. Suggestedzoneforoptimumpetiolenitratecontentduringthegrowingperiod.
3.4 Verschillende systemen van stikstofdeling
alsmede overbemesting met stikstof ten opzichtevaneeneenmaligegiftvoor hetpoten
Inde proeven te Lelystad gaven de stikstofdelingsobjecten alleen in 1985 een statistisch betrouwbaar
hogere knolopbrengst dan het object 'alle stikstof
voor poten'. In 1984 en 1986 waren er tussen genoemdeobjectengeenopbrengstverschillen.
Uit deze proeven is niet naar voren gekomen dat
een regelmatige stikstoftoediening gedurende een
groot deel van het groeiseizoen een hogere opbrengst of een hoger onderwatergewicht geeft dan
eentwee-ofdriedelingvandestikstof.
Bij toepassing van stikstofdeling lijkt een startgift
voor het potenvantenminste 60-65%vandeopbasisvanhetstikstofadvies berekende stikstofbehoefte
gewenst. Bij de regioproeven was in alle drie jaren
de gemiddelde bruto opbrengst bij de tweedeling
van de stikstofbemesting, 2/3 voor poten en 1/3 circa een week na begin knolaanleg, 2-4% hoger dan
bij alle stikstof ineens voor het poten (tabel 1).
Slechts in drie van de 16 proeven gaf genoemde
tweedeling een iets lagere bruto opbrengst dan het
object 'alle Nineens'.

Tabel 1.Netto knolopbrengsten >35 mm resp. >50 mm in 1985 (gemiddelde van vier proeven) en
1986(gemiddelde van vijf proeven,in relatieve cijfers, N1 = 100).
Table1.Nett tuberyields >35 and >50 mm respectively in 1985(mean valuesof four trials)and 1986
(mean valuesoffivetrials,inrelative figures,N1 =100).
object
N1 (voor poten)
N2 (tweedeling)

1985

1986

>35 mm

>50mm

>35 mm

>50 mm

100
103

100
107

100
102

100
103

Voor wat betreft de netto afleverbare opbrengst
geldt een overeenkomstig beeld. Eendriedelingvan
de stikstofbemesting, 60% voor het poten, 20-25%
circa een week na knolaanleg en 15-20% circa 14
dagen later, heeft geen hogere opbrengsten gegeven dan een tweedeling. In tegenstelling tot 1985
was het aandeel knollen >50 mm in de afleverbare
opbrengst in 1984en 1986bij detweedeling kleiner
dannaallestikstof voorpoten.
Een overbemesting met 50 kg N/ha in juli gaf in
1984en 1985weliswaar gemiddeld een hogereopbrengst dan bij allestikstof voor hetpoten,maarhet
opbrengstniveau van de tweedeling van de stikstofbemesting werd niet bereikt. Wel gaf een overbemestinginbeidejaren eengroveresortering.
Twee- of driedeling van de stikstofbemesting geeft
nauwelijks of geen afwijkende onderwatergewichten
ten opzichte van alle stikstof ineens gegeven.
Overbemesting in juli daarentegen gaf in 1985 wel
een circa 3% lager onderwatergewicht dan het object allestikstof ineens.
In 1986is inde proef te Lelystadgebleken,datstikstofdeling het optreden van doorwas beperkt invergelijking met een zelfde hoeveelheid stikstof die in
éénkeervoor hetpoten isgegeven.
Stikstofdeling vertraagt in het algemeen de afrijping
van het gewas in lichte mate, hetgeen van invloed
kanzijnopdeknolkwaliteit.
Op zavelgronden, waar consumptie-aardappelen
dikwijlstevroegafsterven,iseenwat latere afrijping
een voordeel. De hogere knolopbrengst, die veelal
met deling wordt bereikt, is hiervan mede een gevolg.Opzwaregronden,waar hetgewasophettijdstipvanloofvernietiging vaak nogonvoldoende isafgerijpt, zal mendaarom voorzichtig moeten zijn met
stikstofdeling. Deling is dan alleen verantwoord, als
detotalestikstofgift voldoendewordtbeperkt.
Een overbemesting met stikstof in juli vertraagt de

afrijping inveelsterkere matedanstikstofdeling.

3.5 De bruikbaarheid van de Merckoquanfnitraatsneltest
In 1984 en 1985 is de Merckoquant nitraatsneltest
vergeleken met een laboratoriummethode, waarbij
het nitraatgehalte na reductie tot nitriet spectrofotometrischwerdbepaald.
Zowel in gewas- als in grondmonsters werd een
goedeovereenkomst tussenbeide methodengeconstateerd.
Met behulp van de teststaafjes wordt het gehalte
aan nitraat in een bepaalde oplossing vastgesteld
door na bevochtiging van het staafje de kleur hiervan te vergelijken met een kleurschaal. Als men
hiermee weinig ervaring heeft, is dit tamelijk lastig.
Omditprobleemteondervangen isdoorde Fa.Wolf
& Co. een zogenaamde reflectometer op de markt
gebracht, waarmee de kleur van de staafjes en
daarmeedeconcentratiedigitaalkanwordenafgelezen.
Gebleken is, dat de variatie tussen staafjes binnen
een verpakking en tussen verpakkingen onderling,
groot is. Toch zijn wij van mening, dat deze semikwantitatieve methodebruikbaar isomhetnitraatgehalte inbladsteeltjes vanaardappelen inpraktijksituaties te meten. Hiertoe dient dan wel gebruik te
worden gemaakt vaneenreflectometer voor kleuraflezing.Verder moet metbehulpvan eenijkoplossing
per verpakking een correctiefactor worden vastgesteld en moeten per bepaling drie tot vijf staafjes
wordengebruikt.
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4.Samenvatting
In een serie proeven te Lelystad en op enkele Regionale Onderzoekcentra is nagegaan of optimalisering van de stikstofbemesting van consumptie-aardappelen mogelijkis:
1. op basis van het nitraatgehalte in de bladstelen
gedurendehetmiddendeelvandegroeiperiode;
2. door stikstofdeling ofstikstofoverbemesting.
Gebleken isdat een systeem vanstikstofbemesting,
waarbij na een voorjaarsgift, ter grootte van 60%
van de behoefte volgens het landelijk stikstofadvies,
een eventuele aanvullende stikstofbemesting wordt
gegeven op basis van het nitraatgehalte van de
bladstelen,goedmogelijkis.
Een tweedeling van de stikstofbemesting, met circa
2/3voor hetpotenen 1/3 ongeveer eenweek nahet
beginvandeknolaanleg,gaf een2-4%hogere (netto) opbrengst dan alle stikstof voor het poten. Een
overbemesting met50kgN/ha injuli gaf geenhogere opbrengst dan deling, maar leidde wel tot een
aanzienlijk latereafrijpingvanhetgewas.
De Merckoquant nitraattest bleek in combinatie met
een reflectometer bruikbaar voor hetvaststellen van
hetnitraatgehalte inbladstelen.
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Bedrijfsontwikkeling

Summary
A series of field experiments were carried out at
Lelystadandatseveralexperimental farmsin differentparts of the Netherlands,with the aim to find
out whether optimization of nitrogen nutrition of
warepotatoes ispossible:
1)on thebasisofpetiolenitratecontentduring the
growingperiod,
2) bysplitapplication ofnitrogen orwithanextraN
application inJuly.
A systemof nitrogenfertilizationof ware potatoes,
consistingof applying60%of theamount required
according to the national nitrogenrecommendationsbasedonsoilanalysis, inspring,withanynecessarynitrogenapplicationon thebasisofpetiole
nitratecontentgavegoodresults.
A split application with two-thirds of therequired
amount before planting and one third about one
weekafter thebeginningof tuberinitiation resulted
in2-4%highertotalandmarketableyields than obtained when all the nitrogen was applied before
planting. Theyieldsobtainedafteranadditionalapplicationof50kgN/hainJuly werenothigher than
after a split application,but crop senescense was
delayedconsiderably.
TheMerckoquant nitratetestproved tobesuitable
for the determinationof nitrate contents in potato
petioles,provideda reflectometeris used to determinethecolouroftheteststrips.

Het effect vaneenchloorbemesting op blauwgevoeligheid, onderwatergewicht, bakkwaliteit enopbrengstvan
enkele consumptie-aardappelrassen
Theeffect of chloridefertilization on blackspotsusceptibility, underwater-weight, frying
qualityandyieldofsomecultivars forwarepotatoproduction
CD. vanLoonenJ.F.Houwing,PAGV

1. Inleiding
Nu er meer belangstelling komt voor de teelt van
AM-resistente consumptie-aardappelen blijkt duidelijk,dat het aantal geschikte rassen nogerg beperkt
is. Van de beschikbare rassen zijn enkele nogal
blauwgevoelig. De blauwgevoeligheid kan worden
beperkt door een zware kalibemesting, maar dit
blijkt niet altijd afdoende. Van chloor is bekend,dat
het de blauwgevoeligheid aanzienlijk kan beperken
(Jacob, 1959), maar dat dit gepaard kan gaan met
enige opbrengstreductie en met een verlaging van
het onderwatergewicht (Prummel, 1986). Niet bekend is, of de bakeigenschappen door chloor wordenbeïnvloed.
Inhet kader van hetonderzoek gericht opdeverbetering van de perspectieven van AM-resistente consumptie-aardappelen is - na een positief verlopen
oriënterende proef in 1985 op het ROC "De Kandelaar"-nagegaan ofchloor bruikbaar isomdeblauwgevoeligheidvanblauwgevoelige rassensterktebeperken, zonder dat dit gepaard gaat met een
ongewenst effect op andere kwaliteitseigenschappenofmeteentegroteopbrengstdaling.Hiertoezijn
in 1986en 1987op het PAGVte Lelystad enophet
ROC"DeKandelaar"veldproevenaangelegd.

K 2 0. Om de kalibemesting voor alle objecten gelijk
tetrekken isaandeobjectenC^ enC2extrakaligegeven indevormvan patentkali.Alle proeven zijnin
viervoud in een split-plotpatroon aangelegd. Het
pootgoed was mechanisch gekoeld bewaard, in
1986 en 1987 resp. tot twee weken en twee dagen
voor poten. Voor de overige teeltgegevens wordt
verwezen naar tabel 1. Gedurende het groeiseizoen
ishetverloopvandeopkomst nagegaanenisregelmatigde grondbedekking met groen loof op hetoog
geschat. Na de oogst is de netto opbrengst >35
resp. >50 mm bepaald. In november zijn de blauwgevoeligheid en het onderwatergewicht bepaald.De
blauwgevoeligheid is uitgedrukt in een blauwindex
(VanLoonenMeyers, 1980).Bijeen indexvan 0-4,9
worden aardappelen als niet tot weinig blauwgevoelig beschouwd, van 5,0-9,9 als weinig tot matig
blauwgevoelig, van 10,0-17,9 als matig tot erg
blauwgevoelig en bij 18 en hoger als erg blauwgevoelig. Het IBVLte Wageningen heeft enkelebakeigenschappen van frites onderzocht, namelijk de
grauwkleuring van het voorgebakken produkt, de
kleur van het nagebakken produkt (kleuraanduiding
volgensdeUSDA-schaal:0=bleekgeel,4=donkerbruin),desmaakendetextuur.

3.Resultaten
2. Proefopzet
In 1986en 1987 zijn op een zavelgrond te Lelystad
en op een zware kleigrond te Biddinghuizen de volgendeobjectenvergeleken:
e-,:geenchloor +120kg/haK 2 0(alskalisulfaat)
C2:200 kg/hachloor +60kg/haK 2 0(alskalisulfaat)
C3:400 kg/hachloor
Alschloormeststof isNakamaggebruikt. Dezemeststof bevat naast ondermeer 40% chloor ook 12%

3.1Opkomst
In 1986 en 1987was de opkomst in Lelystad trager
naarmate meer chloor was gegeven (tabel 2). Op
"De Kandelaar" zijn in beide jaren geen verschillen
in opkomstsnelheid tussen de chloortrappen geconstateerd. In alle proeven kwam het ras Marijke het
traagstboven.
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Tabel 1.Gegevens over grond, bemesting (kg/ha N resp. K 2 0 en P 2 0 5 ) en teeltwijze in 1986 en 1987
op"De Kandelaar" ente Lelystad.
TableLSome data about soil, fertilization (kg/ha N resp. K20 and Pz05) and cultivation at "De
Kandelaar"andatLelystad in 1986and 1987.
"De Kandelaar"

1987

1986

% afslibbaar
K-getal
Pw-getal
K-bemesting najaar
P-bemesting voorjaar
N-bemesting
Nmin bodem vj.(0-60cm)
datum Cl-bemesting
Lelystad

56
30
21
180
207
207
80 kg/ha
28 april
1986

% afslibbaar
K-getal
Pw-getal
K-bemesting najaar
P-bemesting voorjaar
N-bemesting
Nmin bodem vj.(0-60cm)
datum Cl-bemesting

64
25
38
180
207
207
65
30 maart

voorvrucht
pootgoed
plantverband
pootdatum
tijdstip80%
opkomst
doodspuitdatum

1987

36
21
36
400
150
225
18kg/ha
8 april

29
21
36
390
150
240
22
17april

1987

1986

voorvrucht
pootgoed
plantverband
pootdatum
tijdstip80%
opkomst
doodspuitdatum

haver
voorgekiemd
75x35cm
29 april

erwten
voorgekiemd
75x33cm
27april

20-30 mei
30sept.

26 mei
25 sept.

1986

1987

wintertarwe
ongekiemd
75 x38cm
30 april

wintertarwe
ongekiemd
75x33cm
24april

26/5 - 2/6
19sept.

30/5 -6/6
15sept.

Tabel 2.Verloop van deopkomst te Lelystad in 1986en 1987 (%)
Table2.Courseofemergenceat Lelystadin 1986and 1987(%).

Bintje
30/5
2/6
Ci
c?

c3

100
84
66

100
100
99

1986
Hertha
30/5
2/6
98
63
57

98
93
87

Marijke
30/5
2/6
86
64
35

92
83
76

Bintje
1/6
5/6

1987
VanGogh
1/6
5/6

97
88
74

76
57
47

100
98
91

97
91
65

Marijke
5/6
1/6
31
28
10

93
76
51

3.2Gewasontwikkeling enafrijping
In overeenstemming met het opkomstverloop was
de ontwikkeling van het gewas in 1986 en 1987 te
Lelystad trager naarmate (meer) chloor was gegeven (tabellen 3en 4). Op "De Kandelaar" waren de
verschillen gering.Bijalledrie rassente Lelystaden
bij Bintje op"De Kandelaar" was het aantal stengels
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per plant lager naarmate er (meer) chloor wasgegeven (tabel 5).Voor wat betreft de snelheid van afrijping viel met name bij de rassen Hertha, VanGogh
en Marijke - behalve op "De Kandelaar" in 1987 eengeringetendenstot latereafrijpingte bespeuren
bijdechloorobjecten.

Tabel 3. Grondbedekking met groen loof (%) in de loop van juni en ca. half september 1986 te
Lelystadenop "De Kandelaar".
Table3.Soil cover with green foliage (%) in the course of June and at mid-September 1986 at
Lelystadandat "DeKandelaar".

Bintje
23/6 18/9
Ci

c2
c3

45
44
40

50
40
40

Lelystad
Hertha
23/6 18/9
39
35
32

67
67
75

Marijke
23/6 18/9
39
37
34

77
82
80

Bintje
30/6 15/9
77
75
77

40
35
42

De Kandelaar
Hertha
Marijke
30/6 15/9
30/6 15/9
70
62
65

70
82
80

65
62
57

75
77
80

Tabel 4. Grondbedekking met groen loof (%) in de loop van juni en ca. half september 1987 te
Lelystadenop"De Kandelaar".
Table4.Soil cover with green foliage (%) in the course of June and at mid-September 1987 at
Lelystadandat "DeKandelaar".

B ntje
29/6 14/9
Ci

c?
c3

79
75
69

71
72
70

Lelystad
Van Gogh
Marijke
29/6 14/9 29/6 14/9
71
69
55

65
70
69

69
59
50

64
77
77

Bintje
10/6 25/9
29
27
24

47
45
46

De Kandelaar
Van Gogh
Marijke
10/6 25/9 10/6 25/9
36
38
36

65
67
71

24
26
24

38
36
34

Tabel5. Aantal stengels per plant in 1987te Lelystaden op"De Kandelaar".
Table5.Numberofstemsperplant in 1987atLelystadand at "DeKandelaar".

Bintje
Ci

c2
c3

4,8
4,5
4,3

Lelystad
VanGogh
2,5
2,3
2,0

Marijke
3,7
3,4
3,1

3.3 Nettoopbrengst
De netto afleverbare opbrengst >35 mm was in
1986zowelte Lelystadalsop "De Kandelaar" inhet
algemeen wat lager naarmate met meer chloor was
bemest. Een uitzondering vormde het ras Marijkete
Lelystad. Alleen bij het ras Bintje te Lelystadwaser
sprake van een statistisch betrouwbaar opbrengstverschil. Ten aanzien van de netto opbrengst >50
mm was de situatie juist omgekeerd. Op beide
proefplaatsen was de opbrengst >50 mm van de
metchloor bemeste objecten inde meeste gevallen
iets - maar niet statistisch betrouwbaar - hoger dan

Bintje
5,3
5,0
4,9

De Kandelaar
VanGogh
Marijke
4,1
4,3
4,1

4,3
4,0
4,2

dievanhetcontrole-object.
In 1987gaf het object C2 op beide plaatsen bij alle
rassen, behalve bij Van Gogh in Lelystad, een gelijke of hogere opbrengst >35 mm dan C^ De opbrengst >50 mm van de objecten C2 en C3 was in
bijna alle gevallen gelijk aan of hoger dan die van
C1f zij het dat er alleen in 1987 bij Marijke sprake
wasvaneenstatistisch betrouwbaarverschil.
Over alle rassen bezien was er in geen van de vier
proeven een statistisch betrouwbaar effect van
chloorbemesting op de netto opbrengst >35 resp.
>50 mm.
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Tabel 6. Netto afleverbare opbrengst >35 resp.>50 mm (ton/ha) in 1986te Lelystad enop "De Kandelaar".
Table6.Nettyield >35 resp.>50 mm (tonnes/ha)at Lelystadandat "DeKandelaar"in1986.

C2

c3
LSD
0,05

Bintje
>35 >50

Lelystad
Hertha
>35
>50

Marijke
>35 >50

Bintje
>35 >50

De Kandelaar
Marijke
Hertha
>35 >50
>35 >50

68,2 40,1
65.1 42,6
63.2 42,6

52,1
51,4
49,5

42,0
43,1
41,3

56,0 41,5
57,0 43,0
57,4 43,8

67,1 43,7
67,1 45,2
65,1 44,3

49,1 35,8
48,3 37,9
47,9 38,7

n.s.

n.s.

3,4

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

52,3 39,6
51,8 39,2
49,2 37,4
n.s.

n.s.

n.s.

Tabel 7.Netto afleverbare opbrengst >35 resp. >50 mm (ton/ha) in 1987 te Lelystad en op "De
Kandelaar".
Table7.Nettyield >35resp.>50 mm (tonnes/ha)at Lelystadandat "DeKandelaar"in1987.

>35
Ci

c2
c3
LSD
0,05

Bintje
>50

63,7 38,5
64,3 42,4
64,2 38,3
n.s.

n.s.

Lelystad
Van Gogh
>35
>50

Marijke
>35 >50

Bintje
>35 >50

De Kandelaar
VanGogh
Marijke
>35 >50 >35 >50

59,4
58,9
58,0

46,8
44,8
47,2

61,9 47,7
61,9 49,2
61,7 49,4

77,0 45,9
77,3 47,3
73,3 44,8

81,9 53,4
83,3 54,8
85,7 49,7

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

3.4 Blauwgevoeligheid
De blauwgevoeligheid van de rassen Bintje en
Hertha resp. Bintje enVan Gogh was inbeidejaren
op beide plaatsen gering (tabellen 8 en 9). Het ras
Marijkewas inhetalgemeenweinigtot matigblauwgevoelig. De blauwgevoeligheid nam bij dit ras af
naarmate (meer) chloor was gegeven. Bij een be-

n.s.

n.s.

n.s.

75,1 46,7
78,9 54,3
76,1 50,7

n.s.

n.s.

6,6

werking per proef bleek alleen in 1986 te Lelystad
en in 1987 op "De Kandelaar" een statistisch betrouwbaar effectvanchlooropde blauwgevoeligheid
aanwezigtezijn.Voorhet ras Marijkewasdebeperkingvan de blauwgevoeligheid door middelvaneen
chloorbemesting echter statistisch hoogst betrouwbaar (tabel10).

Tabel8. De blauwindex in november van knollen van de maat 45/55 mm in 1986 te Lelystad en op
"De Kandelaar".
Table8. Index for blackspot in November of tubers of the size 45/55 mm, at Lelystad and at "De
Kandelaar"in1986.

Bintje
0,2
0,6
0,3
c
3
LSD
0,05 chloor xras
Ci

c?
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Lelystad
Hertha
0,8
1,2
0,2
2,0

De Kandelaa
Hertha
Marijke

Marijke

Bintje

8,6
6,7
4,7

0,1
2,1
0,2
0,3
0,5
0,5
LSD 0,05 chloor x ras:

10,9
7,6
5,9
n.s.

Tabel 9. De blauwindex in november van knollen van de maat 45/55 mm in 1987 te Lelystad en op
"De Kandelaar".
Table9. Index for blackspot in November of tubers of the size 45/55 mm at Lelystad and at "De
Kandelaar"in1987.

Bintje
3,1

Ci

3,8
c?
5,1
c
3
LSD
0,05 chloor x ras:

Lelystad
Van Gogh
0,8
0,8
0,5
n.s.

De Kandelaar
VanGogh
Marijke

Marijke

Bintje

9,6
7,3
6,8

0,6
0,2
0,7
0,2
0,4
0,1
LSD0,05 chloor xras:2,5

8,8
5,9
3,7

Tabel 10.Gemiddelde blauwindex over beide locaties enbeidejaren voor het ras Marijke.
Table10.Average indexforblackspot overboth locationsand bothyears for thevarietyMarijke.
chloortrap
blauwindex

C2
6,8

Ci
9,5

C3
5,3

LSD0,05 = 1,13

3.5 Onderwatergewicht

3.6 Bakeigenschappen

Behalve bij Bintje in 1986te Lelystad en Marijke in
1986 resp. VanGogh in 1987 op "De Kandelaar" is
er in alle gevallen sprake van een statistisch betrouwbare verlagingvanhetonderwatergewicht door
een chloorbemesting. Het verschil in onderwatergewicht tussen C-\ en C3varieert in hetalgemeen tussen 15en20gram.

Verkleuringnavoorbakken
Bij de rassen Bintje, Hertha en Van Gogh bleek in
geenvandevier proeven grauwkleuring navoorbakken vanfrites opte treden. Ditverschijnsel trad wel
op bij het ras Marijke (tabel 13), en dan vooral in
juni. Zoals uit deze tabel blijkt, is er echter geen

Tabel 11.Onderwatergewicht knollen,maat 45/55 mm,in 1986te Lelystad enop"De Kandelaar".
Table 11.Underwater-weights of tubers of the size 45/55 mm at Lelystad and at "De Kandelaar"in
1986.

Bintje
389
385
c2
379
c
3
LSD 0,05 11
Ci

Lelystad
Hertha

Marijke

Bintje

De Kandelaar
Marijke
Hertha

434
420
412
7

458
448
439
8

340
330
328
6

391
380
376
14

427
422
421
9

Tabel 12.Onderwatergewicht knollen,maat 45/55 mm,in 1987te Lelystad enop"De Kandelaar".
Table 12.Underwater-weight of tubers of the size 45/55 mm at Lelystad and at "De Kandelaar" in
1987.

Bintje

Lelystad
Van Gogh
Marijke

C,
413
433
C2
399
415
C3
396
414
LSD0,05 chloor xras =10

440
431
422

Bintje

De Kandelaar
VanGogh
Marijke

415
452
447
404
434
445
422
382
436
LSD 0,05 chloor xras = = 25
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Tabel 13.Verkleuring na voorbakken van het ras Marijke, bepaald in februari en juni 1987 en 1988,
aan knollen vande proeven te Lelystad enop"De Kandelaar".
Table 13.Discolouration after par-frying of the variety Marijke, determined in February and June of
1987and 1988upon tubersfrom theexperimentsat Lelystadandat "DeKandelaar".
De Kandelaar
1987
1986
febr.
juni
febr
juni

Lelystad
1986
1987
febr.
juni febr.
juni
Ci
C2
c3

l.g.
l.g.

l.g.* i.g. l.g. -

l.g.
l.g.
i.g-

-

i.g.
i.g.

i.g.
l.g.
i.g-

* l.g. =licht grauw
* l.g. =slightly grey
sprake van een effect van de chloorbemesting op
hetoptredenvandegrauwkleuring.
Kleurnagebakken produkt,geur en smaakvan frites
Ingeen van devier proeven is een effect gevonden
van de chloorbemesting op kleur, geur en smaak
vandenagebakkenfrites.

ven verlaagden chloorgiften van 200 en 400 kg/ha
de blauwindex bij dit ras met resp. ca. 30 en45%.
Dedalingvan hetonderwatergewicht naeenchloorbemesting was niet erg groot, in het algemeen ca.
15-20gram bij 400 kg/ha chloor. Integenstelling tot
wat meestal in de literatuur wordt gevonden
(Vertregt, 1968;Hughes, 1974),waserindezeproeven geen sprake van een toename van de grauwkleuring navoorbakken naeenchloorbemesting (tabel13).

4.Discussie
5.Samenvatting
De tragere opkomst en dito beginontwikkeling na
eenchloorbemestingwaste Lelystadduidelijker dan
op "De Kandelaar". Dit verschil is waarschijnlijk
vooral terug te voeren op de voorbehandeling van
het pootgoed. Dit was op "De Kandelaar" voorgekiemd ente Lelystad pas kort voor het poten uit de
mechanische koeling gehaald. De relatief grote opbrengstreductie in 1986tenopzichtevandie in1987
hangtwellicht samen metdedrogezomervan 1986.
Opvallend is, dat bij het ras Marijke in drie van de
vier proeveneerder sprake isvaneenopbrengststijging in plaats van een -daling als gevolg van een
chloorbemesting. Bij het ras Bintje daarentegen
leidde chloor steeds tot een opbrengstdaling. Dit
wijstopeenchloor/rasinteractie.
Helaas was het niveau van blauwgevoeligheid van
de knollen indeze proeven laag. Rassen als Bintje,
Hertha en Van Gogh, die dikwijls behoorlijk blauwgevoelig kunnen zijn,waren nu bijzonder weiniggevoelig. Het effect van een chloorbemesting op de
blauwgevoeligheid kondaardoor alleentot uitingkomen bij het ras Marijke. Gemiddeld over vier proe-
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Bij proeven in 1986 en 1987 op het PAGV te
Lelystadenophet ROC"De Kandelaar" isgebleken
dat een bemesting met chloor de blauwgevoeligheid
van knollen van het ras Marijke in belangrijke mate
verlaagt. Van de overige rassen in deze proeven
was de blauwgevoeligheid zo gering, dat geen duidelijk effect mogelijk was. Eenchloorbemesting verlaagt het onderwatergewicht van de knol. In hetalgemeen leidde een chloorbemesting van 400 kg/ha
Cl tot enige daling van de netto afleverbare opbrengst. Gemiddeld over alle proeven en rassenbedroeg de opbrengstverlaging ca. 1,5 ton/ha. Een
chloorbemesting van 200 kg/ha gaf indeze proeven
gemiddeld geen opbrengstdaling ten opzichte van
hetcontrole-object. Eenchloorbemesting bleekgeen
effectopdebakkwaliteitvanfritestehebben.
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Summary
Experiments carried out in 1986 and 1987 at
PAGV, Lelystad and at the ROC "De Kandelaar"
learned that a chloride fertilization could reduce
blackspotsusceptibilityoftubers ofcv. Marijkesubstantially. Blackspotsusceptibilityof other cultivars
in theseexperiments wasso low, that an effectof
chloridefertilizationcouldnotbe measured. Itwas
found, thatchloride reducesthe under-waterweight
of tubers.A fertilizationwith400kg/ha CI resulted
in general in some reduction of themarketable
yield. Thisreductionamountedon averageabout
all experimentsand all cultivars to 1.5ton/ha.An
amountof200 kg/haCIdidnotreduce marketable
yieldonaverage. Afertilization withchloridedidnot
effectthefryingqualityofFrench fries.

Effect vaneenoverbemesting metkali incombinatie
met beregening opdeblauwgevoeligheid en de
verwerkingskwaliteit van consumptie-aardappelen
Effectofatopdressing withpotassiumincombination withirrigation onblackspot
susceptibilityandprocessingqualityofpotatoes
CD. vanLoon,PAGV,J.W.LudwigenK.J.Hartmans,IBVL

1. Inleiding

2. Proefopzet

Blauw eneente hooggehalte aan reducerende suikers vormen belangrijke kwaliteitsproblemen bij de
verwerking vanconsumptie-aardappelen totaardappelprodukten als frites en chips. Te hoge gehalten
aan reducerende suikers leidentot een ongewenste
bruinverkleuring van het gebakken produkt. Onderzoek van het IBVLopzandgrond heeft aanwijzingen
opgeleverd,dat beregening incombinatie met ruime
kaligiften de blauwgevoeligheid bij sommige rassen
aanzienlijk kan beperken. Van het effect van een
overbemesting met kali in combinatie met beregening opde bakkwaliteit van aardappelen is nogweinigbekend.
Doel van dit project was het onderzoeken van het
effect van een overbemesting met kali incombinatie
met beregening en een ruime stikstofbemesting op
de blauwgevoeligheid en de bakkwaliteit van aardappelenopkleigrond.

In 1986 en 1987 zijn op een zavelgrond op het
PAGV te Lelystad de rassen Bintje (R1), Hertha
(R2), Marijke (R3) en Saturna (R4) geteeld zonder
(Kl)enmet(K2)eenovermestingmettweekeer150
kg/ha K 2 0 als chloorkali (1986) respectievelijk zonder (K1) en met een overbemesting met chloorkali
(K2) en kalisulfaat (K3) (1987) en zonder (B0) en
met (B1) beregening. De proeven zijn inviervoud in
een split-plotpatroon aangelegd. De stikstof is gedeeldtoegediend (tabel 1) met bovendien een overbemesting beginjuli. In1986isdetweede stikstofgift
opde objecten K1 pas gegeven op 22juli, dederde
op30juli. Beregening,20 mmper keer,werdtoegepast met een sproeiboom, zodra tensiometers, geplaatst in het midden van de wortelzone, lagere
waarden dan-0,5 bar aanwezen. In 1986is-steeds
20mm-beregendop30/6,9/7,11/7en7/8.
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Tabel 1.Gegevens over grond,bemesting (kg/ha Nresp. K 2 0, MgO en P2O5)enteeltwijze in 1986en
1987.
Table1.Somedataabout soil,fertilization (kg/haNresp. K20, MgOand P205) andcultivation in1986
and1987.
1986

1987

% afslibbaar
25
21
K-getal
22
16
Pw-getal
28
19
K-bemesting najaar
300
450
P-bemesting voorjaar
150
305
Mg-bemesting
104
N-bemesting:
1egift
180 op21/2 180op26/2
2e gift
50 op 23/6 50op 25/6
3e gift
50 op 22/7 50op 9/7
N-minbodem voorjaar 41 kg/ha
30 kg/ha

Beregening was in 1987 niet nodig. Gedurende het
groeiseizoen is wekelijks de grondbedekking met
groen loof op het oog geschat. Nade oogst zijn per
veldje de bruto en netto opbrengst, de sortering en
hetonderwatergewicht vastgesteld. Innovember,februari en mei zijn na bewaring bij 6-7cC van elk
veldje monsters onderzocht op blauwgevoeligheid
en zijn van mengmonsters per object de bakeigenschappenbepaald(IBVL).
De blauwgevoeligheid is uitgedrukt in een blauwindex (Van Loon en Meyers, 1980). Bij een index van
0-4,9 worden aardappelen beschouwd als niet tot
weinig blauwgevoelig,van 5,0-9,9 alsweinigtotmatig blauwgevoelig, van 10,0-17,9 als matig tot erg
blauwgevoelig en bij 18 en hoger als erg blauwgevoelig. De onderzochte bakeigenschappen zijn de
chipskleur (alleen in 1986) uitgedrukt in een cijfer
volgens de IBVL-kleurkaart (1 = donkerbruin tot
zwart, 9 = bleekgeel) en bij frites de grauwverkleuringvan hetvoorgebakken produkt,dekleur vanhet
nagebakken produkt (kleuraanduiding volgens de
USDA-schaal, 0 = bleekgeel, 4 = donkerbruin), de
smaak en de textuur. Verder zijn door het
Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek mengmonsters
per object onderzocht op het gehalte aan N-totaal,
nitraat enkali.
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1986
K-overbemesting
1e gift
2e gift
voorvrucht
pootgoed
plantverband
pootdatum
tijdstip80%
opkomst
doodspuitdatum

1987

150op 19/6
150op4/7
zomergerst
'witte puntjes'
38x75cm
28april

150op25/6
150op 9/7
zomertarwe
'witte puntjes'
38 x75cm
25 april

28/29 mei
19september

24/30 mei
15 september

3.Resultaten
3.1 Gewasontwikkeling enafrijping
Ofschoon alle rassen in 1986 ongeveer gelijktijdig
opkwamen, ontwikkelde Bintje zich het snelst.
Tussen de objecten zijn geen verschillen in gewasontwikkeling geconstateerd (tabel 2).Opvallendwas
de langzame afrijping van het proefveld, waarbij de
beregende objecten op 18 september wat verder
warenafgestorvendandenietberegende enhetras
Bintjeverderwasafgerijptdandeandererassen(tabel 2). In 1987 was de opkomst bij Saturna het
snelst, gevolgd door Bintje, Hertha en Marijke. Ook
de gewasontwikkeling van Saturna verliep sneller
dan die van de andere rassen (tabel 3). Evenals in
1986 was de afrijping van de rassen Bintje en
Marijke laat. De snellere afrijping van Hertha en
Saturnawasondermeer hetgevolgvaneenernstige
mate van magnesiumgebrek bij deze rassen. Erzijn
geen verschillen van betekenis in de snelheid van
afrijpingof inhetoptredenvan Mg-gebrektussende
kalibehandelingengeconstateerd.
Debeworteling op het proefveld was in 1987slecht.
De bewortelingsdiepte bleef gedurende het gehele
groeiseizoen beperkt tot maximaal 45 cm onder de
topvande rug.

Tabel2.Grondbedekking met groen loof (%) op23juni en 18september 1986.
Table2.Soilcover withgreen foliage (%)at23June and 18 September 1986.

B0K1

23juni
B0K2

B1K1

B1K2

B0K1

18september
B0K2
B1K1

B1K2

R1
R2
R3
R4

57
42
49
44

62
41
41
42

62
42
47
45

62
42
45
42

75
93
87
90

57
87
85
92

57
85
82
90

42
82
87
90

gemiddeld

48

47

49

49

86

80

78

75

Tabel 3.Opkomstpercentage op 25 mei en grondbedekking met groen loof (%) op 15juni en 14september 1987.
Table3.Percentage emergence at 25 May and soil cover with green foliage (%) at 15June and 14
September1987.

R1
R2
R3
R4

opkomst 25/5

grondbedekking 15/6
K1
K2
K3

grondbedekking 14/9
K1
K2
K3

22
13
2
88

19
17
14
50

19
17
15
47

19
17
14
47

79
49
74
50

73
56
79
64

77
55
81
54

25

24

24

63

68

67

gemiddeld

3.2 Bruto opbrengst en netto afleverbare opbrengst>35en>50mm
De bruto eindopbrengst is in 1986 in verschillende
matedoor deoverbemesting met kali respectievelijk
beregening beïnvloed (tabel 4). Overbemesting met
kali heeft bij Bintje, Marijke en de beregende
Saturna's de opbrengst verlaagd. Beregening heeft
de opbrengst van Hertha en Marijke statistisch be-

trouwbaar verhoogd. In 1987 heeft een overbemesting met kalichloride noch met kalisulfaat de bruto
opbrengst beïnvloed. De netto afleverbare opbrengst >35 mmvan de beregende objecten was in
1986 bij Hertha statistisch betrouwbaar hoger en bij
Bintje statistisch betrouwbaar lager dan die van de
niet beregende objecten. Dit was een gevolg van
meer uitval (misvormde knollen). Alleen bij Bintje
heeft eenoverbemesting metkalidenettoafleverba-

Tabel4. Brutoeindopbrengsten (ton/ha) in 1986en 1987.
Table4.Totalfinalyields (ton/ha) in 1986and 1987.

Bintje
B0K1
B0K2
B1K1
B1K2

86,4
83,0
88,1
82,2

1986
Hertha Marijke
54,5
54,9
60,9
62,4

69,0
67,2
73,0
71,2

LSDT 0.05:Beregening 3,4
Kali
4,6

Bintje

1987
Hertha Marijke Saturna

K1
K2
K3

68,8
68,7
69,6

58,6
60,0
59,2

63,6
63,4
64,6

65,4
66,8
66,6

T0.05

n.s.

n.s.

n.s.

n.s

Saturna
56,7
57,9
60,6
56,2
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Tabel 5. Netto afleverbare opbrengsten >35 mm in 1986en 1987.
Table5.Marketableyields >35mmin 1986and1987.

B0K1
B0K2
B1K1
B1K2

Bintje

1986
Hertha Marijke

76,4
72,8
69,9
65,6

52,7
52,5
57,7
58,1

Saturna
44,9
45,7
46,0
41,3

65,6
64,0
67,4
66,7

LSDT0.05: Beregening 3,3
Kali
4,0

K1
K2
K3
T0.05

Bintje

1987
Hertha Marijke

63,7
63,8
64,7

56,4
57,5
56,7

60,8
60,9
62,1

58,5
59,5
59,5

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Saturna

Tabel 6. Netto afleverbare opbrengsten >50 mm in 1986en 1987.
Marketable yields >50 mm in 1986and 1987.

Bintje

1986
Hertha Marijke

B0K1
B0K2
B1K1
B1K2

52,8
47,2
47,4
46,2

43,0
42,2
49,0
49,6

LSDT 0.05:

Beregening 3,2
Kali
2,2

Saturna

51,1
51,0
53,4
55,5

re opbrengst >35 mm verlaagd. In 1987 heeft een
overbemesting met kali geen effect gehad op de
nettoopbrengst >35mm.
Beregening heeft in 1986 alleen bij Bintje zonder
overbemesting de netto opbrengst >50 mm negatief
beïnvloed. Een overbemesting heeft in 1986 alleen
bij de niet beregende Bintje de opbrengst >50 verlaagd; in 1987 was er bij geen van de rassen een
kali-effect.

3.3 Blauwgevoeligheid
Deblauwgevoeligheid bleek zowel in 1986 als 1987
het grootst bij de eerste bepaling in november. Het
ras Marijke was in beide jaren het meest blauwgevoelige ras. In 1986heeft deoverbemesting metkalichloride de blauwgevoeligheid van dit rasaanvankelijk belangrijk beperkt (tabel 7). In november was
deze beperking bij het niet beregende object groter
dan bij het beregende. Later in hetseizoen,toende
blauwgevoeligheid sterk was verminderd, waren er
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27,8
29,0
28,1
26,0

Bintje
K1
K2
K3

41,3
43,1
42,6

T 0.05 n.s.

1987
Hertha Marijke

Saturna

41,1
41,4
41,0

48,9
49,7
50,5

31,0
32,4
32,2

n.s.

n.s.

n.s

echter nauwelijks nog verschillen aanwezig. Bij
Saturna was er alleen bij het onberegende object
sprake van enige beperking van de blauwgevoeligheid door de overbemesting met kali. De rassen
Bintje en Hertha bleken opdit proefveld zeer weinig
blauwgevoelig. De overbemesting met kalichloride
leidde in 1987 bij het ras Marijke tot een soortgelijk
effect als in 1986.Inbeidejarenwasdereductievan
de blauwgevoeligheid bij dit ras in november en in
1987 ook infebruari en meistatistisch betrouwbaar.
Bij de blauwgevoeligheidsbepaling in november
bleek chloorkali ook de blauwindex van het rasSaturnate hebbengereduceerd (tabel8).Bijdeblauwgevoeligheidsbepalingen in februari en mei bleef bij
het ras Marijke de blauwindex van de metkalichloride overbemeste objecten aanzienlijk lager dan die
van de controle objecten. De overige rassen waren
toen nog nauwelijks meetbaar blauwgevoelig. Daarentegen bleek een overbemesting met kalisulfaat
geen enkel effect te hebben gehad op de blauwgevoeligheid.

Tabel7. De blauwindex vande rassen Bintje, Hertha, Marijke en Saturna geteeld met en zonder overbemesting met kalichloride incombinatie met beregening of zonder beregening in 1986.
Table7.Blackspotindex of the cultivars Bintje, Hertha, Marijke and Saturna cultivated in 1986 with
(K2) or withouta topdressing withmuriate ofpotash and together with(B1) or withoutirrigation.

B0K1
B0K2
B1K1
B1K2

nov.

Bintje
febr.

mei

nov.

Hertha
febr. mei

nov.

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

1,4
0,8
0,8
1,2

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

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

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

12,8
3,9
11,2
6,5

2,6
1,1
1,8
1,7

Marijke
febr. mei
4,9
4,2
7,0
4,3

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

nov.

Saturn?i
febr. mei

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

2,7
1,5
1,2
1,2

1,0
1,6
0,7
0,5

Tabel 8. De blauwindex van de rassen Bintje, Hertha, Marijke en Saturna met en zonder overbemesting met resp. kalichloride enkalisulfaat in 1987.
Table8.Blackspotindex of the cultivars Bintje, Hertha, Marijke and Saturna cultivated in 1987withor
withoutatopdressing withrespectively muriate ofpotash and potassiumsulphate.

nov.

Bintje
febr.

mei

nov.

Hertha
febr. mei

Marijke
nov. febr. mei

nov.

K1
K2
K3

1,8
1,4
2,2

0,6
1,1
0,5

0,8
0,7
2,0

2,5
1,4
3,6

0,6
0,4
0,6

0,5
1,0
1,1

17,0 7,6
10,9 3,6
16,0 9,1

8,5
2,8
6,0

4,2
1,1
3,4

1,0
0,5
0,9

0,9
1,2
1,3

LSD
T0.05

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

5,7

4,7

n.s.

n.s.

n.s.

4,4

3.4 Onderwatergewicht

3.5 Bakeigenschappen

Inbeide jaren heeft eenoverbemesting met kali eind

Chipskleur

juni/beginjuli het onderwatergewicht verlaagd.Deze
verlaging was in 1986 op het onberegende object
wat groter dan op het beregende. In 1987bleekdat
chloorkali het onderwatergewicht sterker had verlaagddankalisulfaat (tabel9).

Saturna
febr. mei

Overbemesting met chloorkali heeft in 1986 geen
duidelijk effect gehadopdechipskleur. Alleen bijhet
ras Bintje werd in mei een beter bakcijfer gevonden
in de met chloorkali overbemeste objecten. Het
chipskleurcijfer is evenmin beïnvloed door beregening (tabel10).

Tabel9. Onderwatergewichten (g),gemiddelden van bepalingen in november, februari en mei in 1986
en 1987.
Table9. Under-waterweight (g), average of determinations in November,February and May in 1986
and1987.

B0K1
B0K2
B1K1
B1K2

Bintje

1986
Hertha
Marijke

378
349
399
377

418
399
424
425

435
421
427
418

Saturna
452
432
446
431

K1
K2
K3

Bintje

1987
Hertha
Marijke Saturna

398
382
393

425
414
423

430
413
426

485
471
479
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Tabel 10.Chipskleur van oogst 1986 nabakken in november, februari enmei.
Table 10.Chips colour oftubersharvested in 1986,friedinNovember,February andMay.

nov.
B0K1
B0K2
B1K1
B1K2

4
4
4
5

Bintje
febr.
5
5
5
5

mei

nov.

Hertha
febr. mei

nov

4
6
4
6

6
5
7
6

7
7
7
7

5
6
5
5

7
7
6
7

Grauwkleuringnavoorbakken van frites

Marijke
febr. mei
5
5
5
5

7
7
7
6

nov.
5
6
6
6

Saturna
febr. mei
6
6
7
5

7
7
7
6

In 1987 is geen enkel geval van grauwkleuring gevonden.

Grauwkleuring na voorbakken van frites is in 1986
vooral opgetreden bijde rassen Marijke enSaturna.
Dit kwaliteitsgebrek kwam meer voor bij deonberegende dan bij de beregende objecten. Bij de beregende objecten werd iets minder grauwkleuring geconstateerd na een overbemesting met chloorkali
(tabel11).

Friteskleurvanhetnagebakkenprodukt
Noch in 1986, noch in 1987 is er sprake geweest
van een effect van een overbemesting met kali op
de friteskleur van het nagebakken produkt. In 1986
heeft beregening alleen bij het ras Bintje een licht

Tabel 11. Grauwkleuring van het voorgebakken produkt na een teelt met en zonder overbemesting
met kalichloride al dan niet gecombineerd met beregening, bepaald in november 1986,februari en mei 1987.
Table 11.After -par frying - blackening of French fries, cultivated in 1986with or without a topdressing with muriate of potash with and without irrigation, determined in November 1986,
February and May1987.

mei

' ' eb '

B0K1
B0K2
B1K1
B1K2

Bintje
febr.

eb ' ' '

nov.

nov.

Hertha
febr. mei

i-g-*
gn.**

nov

Marijke
febr. mei

i.g.
i.g.

-

i-g-

i-gi.g.
i-g.

nov.
i.g.
i.g.
i-g-

Saturna
febr. mei
i.g.
i.g.
i.g.
i.g.

i.g.
i.g.
i.g.
i.g.

* i.g. = lichtgrauw - lightgrey
- green
** gn. = groen
Tabel 12.Friteskleur van het nagebakken produkt na een teelt met en zonder een overbemesting met
kalichloride al dan niet gecombineerd met beregening, bepaald in november 1986, februari
en mei 1987.
Table12.Thecolour of thefinishedproduct of French fries after cultivation withor withouta topdressing with muriate of potash with and without irrigation, determined in November 1986,
February and May1987.

nov.
B0K1
B0K2
B1K1
B1K2
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1-2
1-2
1
1

Bintje
febr.
1
1-2
1
1

mei

nov.

Hertha
febr. mei

nov.

2
1
1
1

0-1
0-1
1
1

0
0
0-1
0

1
1
1-2
1-2

0
0
0
0

Marijke
febr. mei
1
1
1
1

0-1
0-1
0-1
1

nov.
1
0-1
0-1
0-1

Saturna
febr. mei
0-1
0-1
0-1
0-1

0
0
0
0-1

Tabel 13.Friteskleur van het nagebakken produkt in relatie tot een overbemesting met kalichloride
resp. kalisulfaat, bepaald innovember 1987,februari en mei 1988.
Table13. Thecolour of thefinishedproduct of French fries after cultivation withor without respectively a top dressing with muriate of potash and potassium sulphate, determined in November
1987, FebruaryandMay1988.

nov.
K1
K2
K3

1-2
1-2
1-2

Bintje
febr.

mei

nov.

Hertha
febr. mei

Marijke
nov. febr. mei

nov.

1-2
1
1

1
0-1
1

1
0-1
1

2
1-2
1-2

1-2
0-1
1

1
1
1-2

0-1
0-1
0-1

1-2
1-2
1-2

1-2
1
1-2

Saturna
febr. mei
1
1
1

0-1
0
0-1

allerassenhogerdanzonderoverbemesting.
Bijhet beregende object metoverbemesting wasalleen bij Bintje het kaligehalte iets hoger dan zonder
overbemesting. In 1987 leidde een overbemesting
met chloorkali of kalisulfaat alleen bij het ras Hertha
toteen hogerkaligehalte indedrogestof (tabel14).

positief effectgehadopdefriteskleur (tabel12).
Smaaken textuur
In geen van beide jaren kan uit de smaak- en textuurbepalingen een relatie tussen deze kwaliteitseigenschappen en een overbemesting met kali respectievelijk beregeningwordenvastgesteld.

3.6.2N-totaal
Eenoverbemesting met chloorkali leidde in 1986bij
het onberegende object tot een wat hoger N-totaalgehalte in de drogestof, behalve bij Saturna. Bij het
beregende object daarentegen was het N-totaalgehalte bij de rassen Bintje, Hertha en Marijke het
laagst. In 1987 waren de verschillen tussen de drie
kalivarianten gering (tabel15).

3.6Chemischesamenstelling knollen
3.6.1 Kali
Hetkaligehalte vandeknoldrogestof was bij hetniet
beregende, met chloorkali overbemeste object bij

Tabel 14.Gehalte aan kali indedrogestof vande knol (%) in 1986en 1987.
Table14.Potassium content (%)of tuberdrymatterin 1986and1987.

B0K1
B0K2
B1K1
B1K2

Bintje

Hertha

2,24
2,39
2,13
2,27

2,39
2,60
2,53
2,50

1986
Marijke Saturna gem.
2,13
2,26
2,18
2,22

2,27
2,42
2,41
2,41

2,26
2,42
2,31
2,35

K1
K2
K3

Bintje

1987
Hertha Marijke

Saturna gem.

2,31
2,26
2,27

2,35
2,57
2,60

2,33
2,37
2,33

1,98
2,09
2,09

2,24
2,32
2,32

Tabel 15.Gehalte aan N-totaal indedrogestof vande knol (%) in 1986en 1987.
Table15.Totalnitrogencontent (%)oftuberdrymatterin 1986and1987.

1986
B0K1
B0K2
B1K1
B1K2

1987

Bintje

Hertha

Marijke Saturna gem.

1,81
1,89
1,70
1,54

1,70
1,93
1,81
1,49

1,62
1,70
1,60
1,47

1,79
1,69
1,40
1,47

1,73
1,80
1,63
1,49

K1
K2
K3

Bintje

Hertha

Marijke Saturna gem.

1,59
1,47
1,52

1,49
1,47
1,54

1,39
1,35
1,45

1,37
1,24
1,30

1,46
1,38
1,45
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Tabel 16.Gehalte aan nitraat indedrogestof vandeknol (%) in 1986en 1987.
Table 16.Nitrate content (%)oftuberdrymatter in 1986and1987.

B0K1
B0K2
B1K1
B1K2

Bintje

Hertha

0,06
0,08
0,04
0,04

0,06
0,08
0,05
0,03

1986
Marijke Saturna gem.
0,05
0,04
0,04
0,02

0,05
0,04
0,02
0,03

3.6.3 Nitraat
De nitraatgehalten in de knoldrogestof waren het
laagst bij de beregende objecten. Voor wat betreft
het effect van een overbemesting met chloorkali op
het nitraatgehalte is geen duidelijke lijn aanwezig
(tabel 16). In1987warendeverschillen innitraatgehaltentussendekalivariantenminimaal.

4.Discussie
Zowel in 1986 als 1987 waren de knollen van de
rassen Bintje, Hertha en zelfs Saturna (erg) weinig
blauwgevoelig. Alleen het ras Marijke was in beide
jaren matig - erg blauwgevoelig. Als gevolg hiervan
kon het effect van een overbemesting met kali, al
dan niet in combinatie met beregening alleen wordengemeten aan het ras Marijke. Inzowel 1986als
1987gaf een overbemesting metchloorkali een significant geringere blauwgevoeligheid. Een overbemesting met kalisulfaat bleek geeneffect tehebben.
Dit doet vermoeden,dat vooral het chloor degeringere blauwgevoeligheid heeft veroorzaakt. Dit is in
overeenstemming met ervaringen vanTemme,geciteerddoorVanLoonenMeyers(1980).
Kalisulfaat heeft in tegenstelling tot chloorkali ook
het onderwatergewicht niet verlaagd, zodat ook op
grond hiervan geen geringere blauwgevoeligheid
mocht worden verwacht (Meyers en Van Loon,
1973). In 1986 isgeen supplementair effect vanberegening, incombinatie meteenoverbemesting met
chloorkali, op de blauwgevoeligheid gevonden, zoals wel enkele keren op zandgrond was geconstateerd.
De bakeigenschappen bleken slechts weinig te zijn
beïnvloed door een overbemesting met kali. In tegenstelling tot wat men in de literatuur kan vinden
(zie ondermeer Vertregt (1968)) heeft chloorkali
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0,05
0,06
0,04
0,03

K1
K2
K3

Bintje

1987
Hertha Marijke

Saturna gem.

0,07
0,06
0,06

0,05
0,05
0,06

0,03
0,03
0,02

0,03
0,03
0,03

0,04
0,04
0,04

grauwkleuring na voorbakken niet bevorderd. De
chipskleur en de fritesklèur na afbakken zijn evenmin door een overbemesting met kali beïnvloed. In
de literatuur zijn zowel positieve (Moll, 1968) als
neutrale (Putz, 1976) effecten van kali op de bakkleurvanchipsenfritestevinden.
Ten aanzien van de chemische samenstelling is in
het algemeen geen toename van het nitraatgehalte
gevonden na een overbemesting met kali, zoals recentopeenzavelgrond isgeconstateerd (VanLoon,
1989).Vergelijkt mendegehalten aan N-totaalinde
drogestof met de nitraatgehalten, dan lijkt een positieve correlatie aanwezig te zijntussen beidegehalten.
Opvallend is, dat in 1986de opbrengstverlaging als
gevolg van een overbemesting met chloorkali niet
optrad bij het ras Hertha en evenmin bij het nietberegende object van het droogtegevoelige ras
Saturna.

5.Samenvatting
Eenoverbemesting vantwee keer 150kg/ha K 2 0in
devormvan chloorkali leidde integenstelling totkalisulfaat bijhetras Marijketot eenduidelijk geringere
blauwgevoeligheid. Bij de rassen Bintje, Hertha en
Saturna was de blauwgevoeligheid zo gering, dat
geen duidelijk effect konworden gemeten. Integenstelling tot wat eerder op zandgrond wasgevonden,
kon geen extra vermindering van de blauwgevoeligheid worden bereikt door een overbemesting met
chloorkalitecombineren metberegening.
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Summary
A top dressing with two times 150kg/ha K20 as
muriate of potash did - contrary to potassiumsulphate-leadtoalowerdegreeofblackspotsusceptibilityin cv Marijke. In three othercultivars blackspot susceptibilitywasso low,that no cleareffect
couldbe measured. Contraryto earlierfindingson
a sandy soil no extra decrease of blackspotsusceptibilitycouldbe established, by combining atop
dressingofmuriate ofpotashwith irrigation.

Vertregt, N., 1968.After-cooking discolouration of potatoes. European Potato Journal 11:226-234.

Deinvloed van stikstofhoeveelheden, stikstofdelingen
tijdstippen vantoepassing opde opbrengst van
fabrieksaardappelen
Influence ofnitrogendressingontheyieldofstarchpotatoes
K.H.Wijnholds,regio-onderzoeker SIO

1. Inleiding

2. Proefopzet

Mede naar aanleiding van de resultaten van het in
1981 afgesloten project 'Optimalisatie van de fabrieksaardappelteelt' is de vraag gesteld of de stikstofbemesting vanfabrieksaardappelen kanworden
verbeterd. Met ingang van 1982 zijn hiervoor proeven aangelegd opde proefboerderijen Kooyenburg,
de Geert Veenhuizenhoeve en de A.G. Mulderhoeve. Centraal bij het onderzoek staat: hoe kan een
grotere efficiëntie van de te geven stikstof worden
verkregen?
Devolgende aspectenspelenhierbijeenrol:
- het voorkomen van schade door een te hoge
zoutconcentratie;
- hetvermijdenvanvertragingindeknolzetting;
- hetvermijdenvaneenteuitbundigeloofgroei;
- de regulatie van de groeiperiode, zodanig dat
naast een vroege start van de produktie tevens
een gewas wordt verkregen dat die produktie
door middel van verlenging van de vegetatieperiodezolangmogelijkdoorzet.

In de jaren 1982 en 1983 zijn er zeven stikstofniveaus opgenomen, waarbij de stikstof in minimaal
een en in maximaal vijf keer werd toegediend. In
1984 waren er respectievelijk vijf niveaus en maximaal vier giften. In de latere jaren tot en met 1987
zijn ertwee stikstofniveaus enmaximaal twee giften
opgenomen.Destikstofgiften die indediverseproevenwerdenaangelegd,zijnaangegeven indetabellen, waarindeopbrengstenzijnvermeld.
Op Kooyenburg werden in alle onderzoeksjaren
(1982 t/m 1987) proeven aangelegd, op de Geert
Veenhuizenhoeve was dit alleen in 1982 en 1983
hetgeval enopdeA.G.Mulderhoeve in 1982,1983
en1984.
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3.Groeiomstandigheden in de onderzoekbaren

september was de grond nog voor 70% met groen
loof bedekt. Bij de eindoogst op 4 oktober was het
loof praktischafgestorven.

3.1 Proefboerderij Kooyenburg

In 1986 was de maand mei erg gunstig voor een
snelle ontwikkeling van het gewas. De eerste helft
vanjuni was erg droog,evenals de maandenjuli en
augustus.Detemperaturen blevenaandelagekant,
maar het gewas heeft duidelijk van verdroginggeleden. Na 20 augustus viel er weer voldoende neerslag. Hetproefveld konop7oktober toen hetgewas
afgestorvenwasgeoogstworden.

In 1982 kwamen er twee droge periodes voor, namelijk eind mei/begin juni en in juli. Van de eerste
periode heeft het gewas niet zichtbaar geleden. De
tweede periode was dermate droog dat het gewas
beregening nodig had,dit kon pas vanaf 26juli. Op
26en27juli kreeghetgewas25mmwater,waarvan
per uur maximaal 3 mm werd gegeven. Op 3 en 4
augustus kreeg het gewas op dezelfde manier 35
mm water. Op 9 augustus begon het weer te regenen. Bij de tussenoogst op 23 en 24 augustus was
de derde overbemesting (20 juli) al wel zichtbaar
werkzaam. Van de laatste overbemesting is niets
zichtbaar geworden. Bij de eindoogst op 4 oktober
was het loof op het gehele proefveld vrijwel volledig
(tevroeg)afgestorven.
In 1983was de maand meivrij nat en koud,hetgewas ontwikkelde zichdan ook vrij traag. Doordat de
maand juni vrij droog was en de maand juli erg
droog moest de derde overbemesting worden ingeregend. Dit is gebeurd op 13juli. Intotaal is er vier
keer beregend (totaal 104mm),omdat hetook inde
maand augustus erg droog was (9,5 mm neerslag).
Op deze wijze kon totale verdroging van de proef
worden voorkomen,echter door dedroogte werdde
proef wel erg onregelmatig. Bij de eindoogst op 5
oktober was het loof op het gehele proefveld vrijwel
volledig(tevroeg)afgestorven.
In 1984 was de maand mei te koud, met te weinig
zonneschijn. De gemiddelde temperatuur was
14,1°C tegen 16,4°C normaal, en 118 uren zon tegen 200 normaal. De maand juni begon met hoge
temperaturen, wat echter van korte duur was. Op2
juni werd het proefveld getroffen door een hevige
hagelbuienmoesthetproefveldalsverlorenworden
beschouwd.
In 1985wasdemaand meizonniger enwarmer dan
gemiddeld.Vanaf 10juni zetteeenverslechteringin,
met veel neerslag en te lage temperaturen. De
maanden juni en juli kregen respectievelijk 129 en
123mmneerslagtegen respectievelijk 55en63mm
normaal. Ditleiddetoteenweelderige loofgroei.Half
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In 1987was de eerste helft vande maand meigunstig voor een snelle ontwikkeling van het gewas. In
de tweede helft viel er veel neerslag en waren de
temperaturen beduidend lager dan normaal. In de
maandjuni viel 120 mm neerslag tegen 57 mmnormaal. De eerste week vanjuli was vrij droog,zodat
destikstof gegeven op 1juli pas nazo'ntiendagen
voldoendeoploste.

3.2 Proefboerderij Geert Veenhuizenhoeve
In1982werdde proef aangelegd opeenniet-droogtegevoelig perceel. Bij de derde overbemesting op
21 juli was de grond erg droog en werd de stikstof
ingeregend met circa 16 mm. Het gewas groeide
voorspoedig en van directe droogteschade was
geen sprake, alhoewel bij een optimale vochtvoorzieningdeproduktie noghogerzouzijngeweest.
In 1983was de maand april nat, evenals de maand
mei. Dit leidde er toe dat een deel van de stikstof
naar dieper gelegen lagen spoelde, met als gevolg
een betere ontwikkeling van de objecten met een
hogere aanvangsgift.

3.3 Proefboerderij A.G.Mulderhoeve
In 1982 ontwikkelde het gewas zich aanvankelijk
goed. De maanden juli en begin augustus werden
gekenmerkt door hoge temperaturen en droogte,
met als gevolg een vervroegde afsterving van het
gewas.Op28september was hetgewasvrijwelvolledig afgestorven, alleen de hoogste N-giften haddennogenigszinsgroenestengels.

In 1983 ontwikkelde het gewas zich voorspoedigen
moest reeds op 3juni aangeaard worden. Hoewel er
weinig neerslag viel inde maanden juli en augustus,
respectievelijk 29 en 15 mmtegen respectievelijk 89
en 83 mm normaal, was ergeen sprake van droogteschade. Door dedroge periode ontwikkelde zich
veel schurft opde aardappelen,waardoor het onderwatergewicht erg laagwas op een aantal velden. De
resultaten van deze objecten zijn daardoor nieterg
betrouwbaar.
In 1984waren de omstandigheden gunstig voor een
snelle beginontwikkeling; het gewas kon reeds op1
juni worden aangeaard. Het gewas rijpte vrij laat, op
10 oktober was ernog 16%grondbedekking op de
hoogste N-trappen.

4.Resultaten
De resultaten vande diverse proeven zullen per
proeflocatie worden behandeld.

4.1 Proefboerderij Kooyenburg
De opbrengsten zijn berekend op uitbetalingsgewicht en als relatieve waarden en zijn vermeld intabel 1 en2.
Conclusies
In de eerste twee jaren (meterg droge zomers)
heeft het object K (180+60+60+60 kg N/ha)de
hoogste opbrengst gegeven. Het object D
(120+60+60+60 kgN/ha) was ook goed, echterhet
uitbetalingsgewicht lag circa2ton lager dan van object K. Eenvierde bemesting van 60 kg N/ha, gegeven rond 10 augustus kwam inbeide jaren negatief
of niet totuiting indeopbrengst. In dejaren 1985,
1986 en 1987 kwamen deobjecten C, DenE als
beste naar voren. Een gedeelde bemesting na het
aanaarden gaf een opbrengstverhoging van2à3%.
Een gedeelde bemesting voor hetaanaarden heeft
een vergelijkbare opbrengst gegeven als een gift

Tabel 1.Relatieve opbrengsten van fabrieksaardappelen te Kooyenburg in 1982 en 1983 (op basis
van uitbetaling).
Table1.Relativeyields ofstarchpotatoes at Kooyenburgin 1982and1983.
object

april

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

120
120
120
120
120
120
120
180
180
180
180
180
180
180
240
240
300

juni
I*

N-gift (kg/ha)
juli
I
II

60
60
60
60
60

60
60
60

60
60
60

aug.
I

60

60
60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

60
60
60

60

totaal

relatieve opbrengst
uitbetalingsgewicht
1982
1983
gem.

120
180
240
300
360
240
180
180
240
300
360
420
300
240
240
300
300

85
85
106
108
101
101
91
92
107
111
100
99
104
101
103
100

98
100
98
101
102
106
100
91
100
99
105
104
99
100
103
94
101

100=

59,9

51,7

92
93
102
105
102
104
(100)
91
96
103
108
102
99
102
102
99
101

I =eerste helft II=tweede helft
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Tabel 2. Relatieve opbrengsten van fabrieksaardappelen te Kooyenburg in 1985, 1986 en 1987 (op
basis van uitbetaling).
Table2. Relativeyields ofstarchpotatoes at Kooyenburgin 1985,1986and1987.
object

A
B
C
D
E
F

april
180
180
180
180
120
240

juni
I
_
60
60

N-gift (kg/ha)
juli
II
I
_
60
-

60
60

van 180 of 240 kg/ha ineens. Giften met meer dan
240 kg totaal leverden geen hogere opbrengst aan
uitbetalingsgewicht.

totaal
1985

relatieve opbrengst
uitbetalingsgewicht
1986
1987
gem.

180
240
240
240
240
240

97
99
105
102
96
98

98
99
102
101
103
98

101
97
96
102
107
97

100 =

58,4

52,3

70,2

99
98
101
102
102
98

pelenmetdeuiteenlopende stikstofgiftenvermeld.

Conclusies
4.2 Proefboerderij Geert Veenhuizenhoeve
In tabel 3 zijn de opbrengsten van fabrieksaardap-

Deproduktie isopdeobjecten meteen lagestartgift
(120 kg N/ha) duidelijk achtergebleven bij de objecten met hogere basisgiften van 180en240kg N/ha.

Tabel 3. Relatieve opbrengsten van fabrieksaardappelen te Geert Veenhuizenhoeve in 1982 en 1983
(op basis van uitbetaling).
Table3.Relativeyields ofstarchpotatoes at Geert Veenhuizenhoevein 1982and1983.
object

april

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

120
120
120
120
120
120
120
180
180
180
180
180
180
180
240
240

juni
I*
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

N-gift (kg/ha)
juli
I
II

60
60
60

60
60
60

aug.
I

60
60

60
60
60

60
60
60

60

60

60
100:
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totaal

relatieve opbrengst
uitbetalingsgewicht
1982
1983
gem.

120
180
240
300
360
240
240
180
240
300
360
420
300
240
240
300

92
106
94
92
98
95

74,3

63,8

98
103
101
101
99
94
98
108
101

88
92
97
88
96
92
96
104
104
104
105
108
104
108
109
105

90
99
96
90
97
94
(96)
101
104
103
103
104
99
99
109
103

lagere uitbetalingsgewichtengeleid.

Het object O (240 kg N/ha) heeft het in beide jaren
erg goed gedaan. Een bewuste deling had op deze
oude veenkoloniale grond geen positief effect.
Giften hoger dan 240 kgtotaal leverden geenhoger
uitbetalingsgewicht.

5.Samenvatting
Heteffect vanstikstoftrappen enstikstofdeling isonderzocht op drie verschillende grondsoorten, teweten zandgrond (Kooyenburg), oude veenkoloniale
grond (Geert Veenhuizenhoeve) enjonge veenkolonialegrond(A.G.Mulderhoeve).
- Opzandgrond gaf eenbewuste deling (van 180+
60 kg) met de 60 kg gegeven na het aanaarden
een2à3%hogere opbrengst dan een eenmalige
gift van240 kg.Eendeling metde60kggegeven
voor het aanaarden gaf een opbrengst vergelijkbaar met die bij een eenmalige gift van 240 kg.
Giften van in totaal meer dan 240 kg leverden
geenhoger uitbetalingsgewicht op.
- Op oude veenkoloniale grond bleek een deling
geenvoordelen opte leveren boven eeneenmali-

4.3 Proefboerderij A.G.Mulderhoeve
Deresultatenvanditonderzoek zijnweergegeven in
tabel4.

Conclusies
Ook opdezejonge veenkoloniale grond is bijdeling
met lage startgiften de maximale opbrengst nietgehaald. Deling via 180 + 60 gaf gemiddeld een 6%
hogere opbrengst dan 240 kg N ineens. Delingen
waarbij meer dan 240 kg N is gegeven hebben tot

Tabel 4. Relatieve opbrengsten van fabrieksaardappelen te A.G. Mulderhoeve in 1982, 1983 en 1984
(op basisvan uitbetaling).
Table4. Relative yields of industrial potatoes atA.G.Mulderhoeve in 1982,1983 and 1984.
object

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P

april
120
120
120
120
120
120
120
180
180
180
180
180
180
180
240
240

juni
I

60
60
60
60
60
60

60
60
60
60
60
60

60

N-gift (kgha)
juli
I
II

.
60
60
60

60
60
60

-

60
60
60

60
60
60

-

relatieve opbrengst
uitbetalingsgewicht
gem.*
1983
1984

aug.
I

totaal

.
-

120
180
240
300
360
240
240
180
240
300
360
420
300
300
240
300

100
100
96
102
93
95
99
98
106
102
96
99
108
108
97
92

92
92
94
92
87
100
98
86
95
94
89
94
91
102
89
99

97
96
100
101

100

62,7

78,5

87,4

60

60

60

60

-

1982

100

103
103
101
97

98

101

99
98
98
102
(93)
98
(99)
101
105
102
97
(99)
103
(108)
99
(92)

In 1983 kwam erg veel schurft op de aardappelen voor, met als gevolg een erg laag onderwatergewicht op enkele velden. Daarom is bij de berekening van het gemiddelde dit jaar buiten beschouwinggelaten.
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ge gift van 240 kg. Ook hier hebben totaalgiften
van meer dan 240 kg niet geleid tot hogere opbrengsten, integendeel,erwas zelfs van eenverlagingsprake.
- Opjonge veenkoloniale grond was de stikstofbehoefte niet erg groot (bij 120 kg reeds 99%
opbrengst). Eenbewuste delingvan 180 +60kg,
waarbij de 60 kg gegeven is na het aanaarden,
gaf een 6%hoger uitbetalingsgewicht dan 240kg
ineens.Giften hoger dan 240 kgresulteerden niet
ineenhoger uitbetalingsgewicht.

6. Literatuur
Onderzoek 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 en 1987.
Uitgave Stichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum
voor de Akkerbouw op zand- en veenkoloniale grond in
middenoost- en noordoost-Nederland.

Summary
Theeffectofnitrogenapplicationtoindustrialpotatoeswasstudiedat threelocations, differinginsoil
type.
- Onsandysoil,asplitapplication (180kgN/haat
planting+60kgN/haatridging) outyieldedagift
of240kg N/haatplantingby2-3%. Applications
over240 kgN/ha were notprofitable.
- On old peat-soil, splitting the nitrogendressing
seemedtobe nobetterthanasingle application
at planting. Thenitrogengift should notexceed
240kg N/ha.
- Onyoung peat-soil, the nitrogen requirement is
notashigh(99% yieldat 120kgN/ha).Athigher
nitrogenapplications, splitting wasbetter thana
singleapplication.

Invloed van het poottijdstip endestikstofbemestingop
deafrijping van het aardappelras Hansa
AdvancingnarvestofHansapotatoesbyinfluencingplantingdateandnitrogendressing
P.Geelen,ROCVredepeelenWijnandsrade

1.Probleemstelling en doel van het onderzoek
In de Peel worden jaarlijks ongeveer 500 hectare
aardappelen geteeld, die worden verwerkt tot
'Salatkartoffeln'voor de Duitse markt. Dezeaardappelen moeten niet te groot zijn en een laag onderwatergewicht hebben.Omdeze redenwordt hetras
Hansa geteeld. Dit ras heeft echter een zeer late
knolzetting. Door de trage afrijping moet vaak een
groen aardappelgewas worden geoogst. Hierdoor
variëren de opbrengsten sterk, namelijk van 20 tot
80tonperha.
Om nate gaan hoe met behulp van teeltmaatregelen de afrijping van het gewas en daarmee de opbrengst zou kunnen worden beinvloed,werden van
1984t/m 1986opdeproefboerderij Vredepeelproeven aangelegd, waarin zowel het stikstofniveau als
deplant-enoogstdatawerdengevarieerd.

2.Opzetenuitvoering
Inde proeven werden twee poottijdstippen opgenomen. Het object 'vroeg poten' bleek in de praktijk
niet voor 20aprilverantwoord uitvoerbaar te zijn. In
het natte voorjaar van 1986 kon zelfs niet voor beginmeigepootworden.
Twee weken na het eerste poottijdstip werden de
overige aardappelen gepoot. Om eenverschil in afrijping te kunnen kwantificeren werd het gewas in
het begin en in de tweede helft van september
doodgespoten. Er werden vier stikstoftrappen aangelegd, waarbij van het advies voor Bintje werd uitgegaan. Dit advies is gebaseerd opde stikstofvoorraadindebodem.

3.Resultaten
Tussen de twee pootdata zat een opkomstverschil
vantiendagen.Ditondanks dat degrondtussende
beide poottijdstippen nog erg koud was. De vroeg
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Eenverhogingvandestikstofgift opdelaatgeplante
potersbeïnvloeddedeopbrengst intweevandedrie
jaar nauwelijks, maar leiddeweltot eengroveresortering. Hierdoor werd in twee van de drie jaar de
hoogste opbrengst aan knollen kleiner dan 55 mm
bijdelaagstestikstoftrapbehaald.
Het onderwatergewicht daalde naarmate meer stikstofwerdtoegediend.Eenverlaagde N-giftleiddetot
een vervroegde afrijping. Indien tijdig was gepoot,
ging deze vervroeging ten koste van de opbrengst.
Werd 50 kgbeneden het advies bemest,dan leidde
dittot eenoogstvervroeging vanvijf àtien dagenen

gepote aardappelen rijpten in het najaar ook ongeveertiendageneerderaf.
Degewasreactie opstikstof was bijdevroeggepote
aardappelen veel sterker dan bij de overige. Meer
stikstof leidde tot meer gewasmassa en vertraagde
de afrijping. De effecten van poottijd en de stikstofbemestingzijninfiguur 1 weergegeven.
Bijdevroege gepoteaardappelen leidde eenverhogingvandestikstofgift toteentoenamevandebruto
knolopbrengst en tot een grovere sortering. De
hoogste opbrengst aan knollen kleiner dan 55 mm
werdbehaaldbijdeadviesbemesting.
opbrengst
ton/ha

1984

vroeg o
Poten 0

75

laat *
poten •

70 -

-o bruto opbrengst
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Fig. 1. De invloed van de hoogte van de stikstofgift en het poottijdstip op de opbrengst en de sortering bij Hansa (Vredepeel 1984 t/m 1986).
Fig. 1. Yield and grading in relation to nitrogen rate and planting date. Potato variety Hansa
(Vredepeel 1984 t/m 1986).
A = N-advies voor Bintje
N-recommendation for Bintje
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tot eenopbrengstderving vancirca 3%. Eenbemesting met 100 kg beneden het advies gaf gemiddeld
9% opbrengstderving en nog een extra vervroeging
vaneveneensvijf àtiendagen.
Bij het late poottijdstip was de bereikte vervroeging
geringer en bedroeg ongeveer vijf dagen voor elke
50 kg N minder. Een negatieve invloed op de opbrengst kon in deze proeven niet worden vastgesteld.
Deresultatenvanditonderzoekzullenuitvoerigworden besproken in een binnenkort te verschijnen
PAGV-verslag.

4.Samenvatting
Van 1984 t/m 1986 werd op de proefboerderij
Vredepeel onderzocht hoedeoogstvanhetaardappelras Hansa kon worden vervroegd. Tijdig poten
bleek de belangrijkste factor om zonder opbrengstverlies het gewas te vervroegen. De optimale bemestingwasdangelijkaandievanBintje.
Kon niettijdigworden gepoot, dan kon eenvervroegingwordenbereikt doorhetgewasmet50à100kg
N mindertebemestendanhet Bintje-advies. Dithad
nauwelijks effect opdeopbrengst enbevorderde de
sortering ingunstigezin.

Summary
At the RegionalExperimental Farm Vredepeelexperiments were done to obtain an earlierharvest
timeof thepotato varietyHansa.Thesetrials were
carried out between 1984 and 1986. Effects of
planting date and nitrogen were investigated.
Plantingas early as possible appeared to be the
most important factor to advance harvest time
withoutdecreasingtuberyield.
Optimalnitrogen fertilizationfor the variety Hansa
didnotdifferfrom therecommendation forBintje.
Ifitwas notpossibletoplantintime,earliermaturationcouldbeobtainedbydecreasing N-fertilization;
thishadhardlyeffectonyield.Theamountoflarge
tubers decreased,but in the case of Hansa,this
canbeconsideredaspositive.

Onderzoek naar de oorzaak van putjes in consumptieaardappelen
Research intotheoccurrence ofpit-likedamagesinpotatoes
P.Geelen,ROCVredepeelenWijnandsrade

1. Probleem
OpdeZuidlimburgse lössgrond laatdekwaliteitvan
consumptie-aardappelen vaak te wensen over. Eén
van de kwaliteitsgebreken is het voorkomen van
'putjes' in de aardappel. Deze putjes zitten circa
twee tot tien millimeter diep in het vruchtvlees,
waardoor na schillen dit gebrek zichtbaar blijft. Om
deze reden worden aardappelen met putjes beschouwd als uitval. Deze putjes worden in lössaardappelen veelvuldig aangetroffen. Als oorzaken
voor deze putjes zijn Rhizoctonia solani en vreterij
genoemd. Rhizoctoniasolani iseenschimmelziekte
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die zowel met hetpootgoed overgaat alsvannature
indegrondvoorkomt. Bijvreterijwerd met namede
ritnaaldgenoemd.
In 1982werdopde proefboerderij een oriënterende
proef aangelegd, waarin 0, 50 en 100 kg Mocap
10Gper hectarewerdtoegediend.Op hetonbehandelde object raakte 30%van de knollen bezet met
putjes. Toepassing van Mocap 10G beperkte de
aantasting tot 9% bij 50 kg/ha en tot 5% bij 100
kg/ha.
Bij een beoordeling van de putjes van deonbehandeldeveldjes liet 15%vande gevallen eenbeschadigingsbeeld ziendat leekop ritnaaldaantasting. De

overige 85%leekophet aantastingsbeeld,zoalsdat
bekendisvan Rhizoctoniasolani.Bijdeputjes uitde
behandelde veldjes was deverhouding anders.Hier
werdgeschat dat45%doorvreterijwasveroorzaakt.
Hoewel Mocap 10Gleiddetot eenvermindering van
het aantal putjes in aardappelen, wat erop zou wijzen dat deze beschadiging veroorzaakt zou worden
door vreterij, bleek een visuele beoordeling van de
putjesditniettebevestigen.

2.Doelvanhetonderzoek
Omdeoorzaakvandebeschadigingvandeaardappelknol te achterhalen, werden gedurende de jaren
1983t/m 1987proevenaangelegd.Inhetonderzoek
werd getracht door een bestrijding van ofwel
Rhizoctonia solani, ofwel bodeminsekten, of beide,
deveroorzakervandeputjes teachterhalen.

3.Opzet en uitvoering van het onderzoek
Deproeven werden uitgevoerd opde proefboerderij
Wijnandsrade. Naast een insektenbestrijding werd
een grondbehandeling tegen Rhizoctonia uitgevoerd. Bovendien werd een combinatie van deze
behandelingen toegepast. Hiertoe werd van de middelen een dubbele dosering toegepast, om verze-

kerdtezijnvaneengoedewerking.
Het pootgoedwerd metSolacol ontsmet (dompelbehandeling) om Rhizoctoniabesmettingvanaf de knol
tegentegaan.
Na de oogst werd het effect van de behandelingen
opde(gewassen) aardappelenbekeken.
Perobject werden steeds 3x 100knollen (1987:4x
100knollen) beoordeeld op hetvoorkomen van putjes enwerd hettotaleaantal bepaald.Indrievande
vier jaren werd het voorkomen van de putjes per
sorteringbepaald.
Onkruidbestrijding, bemesting en alle overige teeltmaatregelen werden uitgevoerd zoals op het bedrijf
gebruikelijk was. Erwerd niet beregend.Mocap10G
werd voor het pootklaar maken gestrooid envervolgens ingewerkt.
Tegen Rhizoctonia werd als grondbehandelingsmiddel Rizolex toegepast. Dit middel werd in water opgelost envolveldsverspoten,waarnahet 10à15cm
diep werd ingewerkt. Na toelating van Moncereen
werd dit middel in de proef als grondbehandelingsmiddel opgenomen, daar hiervan een sterker
Rhizoctonia bestrijdend effect werd verwacht dan
vande Rizolex grondbehandeling.
De proef werd aangelegd in drievoud, in 1987 in
viervoud.Hetgebruikte raswasBintje.
Devruchtopvolging wastussen de proefjaren duidelijkverschillend.Tabel 1 geeft degewassendie inde
vijfjaren voorafgaande aandeproef zijngeteeld.

Tabel 1.Geteelde gewassen gedurende devijfjaar voorafgaande aan het proefjaar.
Table1.Cropsgrown during 5years before research.
onderzoeksjaar

voorvrucht

-2jaar

-3jaar

- 4jaar

- 5jaar

1983

suikerbieten

wintertarwe

suikerbieten

uien

aardappelen

1984

wintergerst
+ rogge
groenbemester

veldboon

suikerbieten

aardappelen

wintertarwe

1985

suikerbieten

wintertarwe
+ bladrammenas
groenbemester

suikerbieten

aardappelen

wintertarwe
+ rogge
groenbemester

1987

suikerbieten

veldboon

suikerbieten

aardappelen

wintertarwe
+ rogge
groenbemester
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Tabel 2. Het percentage aangetaste knollen per sortering uit de onbehandelde veldjes en het aantal
putjes dat per 100knollenvoorkwam.
Table2.Percentage of affected tubers and the number ofpit-like damages per 100tubers in relation
tothegrading.
sortering

0/35 mm
35/45 mm
45/55 mm
>55 mm

% knollen met putjes
1984
1985
21
23
28
49

6
9
10
12

1987
nb
7
12
16

4.Resultaten
Vooral in 1984 kwamen er veel putjes voor. Ook in
1983 was van een redelijk aantal putjes sprake. In
1985 en 1987 was de hoeveelheid beschadigde
knollenbeperkt.
In 1983 was het vijf jaar geleden dat op het betreffende perceelaardappelenwerdengeteeld. Inde
overigejarenwas het vierjaar geleden.Hetveelvuldig voorkomen van putjes in 1984 kan niet worden
verklaarduitdeteeltfrequentie vanaardappelen.Het
bouwplan geeft geen aanleiding omteveronderstellen dat Rhizoctonia de veroorzaker van de beschadigingzoukunnenzijn.

Putjes,zoals deze in löss-aardappelen veelvuldig
voorkomen. Ze worden vaak pas zichtbaar nadat
de knollen zijn gewassen.
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aantal putjes/100 knollen
1984
1985
26
31
39
74

7
10
11
13

1987
nb
7
12
17

Van ritnaalden is bekend dat ze vooral schade kunnenveroorzaken in het eerste of tweedejaar nahet
scheuren van grasland.Opgrondvan het bouwplan
waren geen problemen met ritnaalden te verwachten.
Omnategaanhoedeaantastingverdeeldwasover
de sortering, werden de onbehandelde knollen per
sortering op het voorkomen van putjes beoordeeld.
Daaruit bleek dat vooral de grofste knollen het
meest werden aangetast; op kleinere knollen kwamen minder putjes voor. Dit isweergegeven intabel
2.

Doorsnede door de putjes. Geheel rechts is lakschurft in het putje zichtbaar.

Tabel 3. Het percentage aangetaste knollen en hetaantal putjes dat voorkwam per 100knollen.
Table3.Percentageofaffected tubersand theamount ofpit-like damagesper 100 tubers.
object

onbehandeld
Mocap 10G
(100 kg/ha)
Rizolex
(40 kg/ha)
Mocap 10G+ Rizolex
(100+ 40 kg/ha)
Moncereen
(40 kg/ha)
Mocap 10G+ Moncereen
(80+40 kg/ha)

% knollen met putjes
1984 1985
1983

1987

aantal putjes per 100 knollen
1984
1983
1985
1987

15

32

9

10

18

48

10

11

11

17

6

7

14

22

7

7

12

26

10

16

32

11

10

25

10

12

35

11

16

19

5

6

Het effect van Mocap 10G op de aantasting is vermeld in tabel 3. Daaruit blijkt dat toepassing van
Mocap 10G in alle jaren tot een verlaging van het
percentage beschadigde knollen leidde. Ook hettotaleaantalputjeswerdsterkteruggebracht.
Toepassingvan Rizolex bleekeveneenste leidentot
een afname van het aantal putjes. Het effect was
echter duidelijk minder dan dat van Mocap 10G.
Moncereen,datin 1987werdtoegepast, leiddeechter tot een duidelijk zwaardere aantasting. Decombinatievan middelen leidde slechts in 1983en1987
tot hetverwachte,beste bestrijdingsresultaat.

zijndegaatjes aangemerkt als knollen metaantoonbaar vreterij. De overige zouden door Rhizoctonia
kunnenzijnveroorzaakt (zietabel4).
Ongeveer eenkwartvandeputjes was aantoonbaar
toe te schrijven aan vreterij, omdat er uitwerpselen
gevondenzijn. Bijtoepassingvan Mocap 10Gneemt
het percentage van dit soort putjes af. Het voorkomen van de Rhizoctonia putjes werd niet beïnvloed
doortoepassingvanRizolex.

In het groeiseizoen (augustus) van 1985 heeft de
Plantenziektenkundige Dienst (Wageningen) de
aangetasteknollenvanhetonbehandeldeobjectbeoordeeld. De putjes waren op dat moment reeds
verkurkt. Als schadeverwekker werden ritnaalden
aangemerkt. Bijdeoogst heeft de PDdebeschadigde knollen nader onderzocht. Alle knollen werden
doorgesneden. Bij het aantreffen van uitwerpselen

Uit het aantastingsbeeld wordt de indruk verkregen
dat de beschadiging al vroeg in het seizoen plaats
heeft. Dit wordt door waarnemingen van de PD
(1985) bevestigd. Bij de putjes die eind augustus
voorkwamen, was het beschadigde weefsel reeds
verkurkt.
Toepassing van de chemische middelen laat duidelijk zien dat Mocap 10Ginallejaren de hoeveelheid

5.Discussie

Tabel4. Resultaten van visuele beoordeling naar de oorzaak van de beschadiging door de PD in
1985.
Table4.Resultsof visualjudgment of thecourse ofpit-like damages in1985.
% aantoonbaar vreterij
onbehandeld
Mocap 10G
Rizolex
Mocap 10G+ Rizolex

28
13
23
13

overige in%
72
87
77
87
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putjes heeft beperkt. Rhizoctonia solani bestrijdende
middelen bleken niet of in veel geringere mate het
verschijnsel tegen te gaan. Dit maakt aannemelijk
dat de putjes voor een belangrijker gedeelte door
vreterijdandoor Rhizoctoniawordenveroorzaakt.
Devisuele beoordeling door het PAGV(1982) ende
PD (1985) van de onbehandelde knollen leidde tot
deconclusiedat inelkgevalongeveer eenderdevan
het aantal putjes aan vreterij kon worden toegeschreven. Inde putjes werden dierlijke uitwerpselen
aangetroffen. Afwezigheid van uitwerpselen sluit
echtereendierlijkebeschadiging nognietuit.
In het oriënterende onderzoek uit 1982 leidde de
toepassing van Mocap 10G in absolute zin nauwelijks tot een verlaging van het aantal als vreterij uitziende putjes. Het aantal beschadigingen dat er uitzag als veroorzaakt door Rhizoctonia solani werd
weldrastischteruggebracht. Hetiszeerwelmogelijk
dat de beschadiging veroorzaakt wordt door een
vroege vreterij-aantasting en dat deze later in het
seizoen het uiterlijk krijgt van een Rhizoctonia-aantasting. Ditwordt bevestigddoordetussentijdsePDbeoordeling in 1985,waarbijeindaugustusdeputjes
alsvreterijwerden bestempeld enbijde beoordeling
bij de oogst de aantasting voor ruim 70% aan
Rhizoctonia solani leek te moeten worden toegeschreven. Het moet hier dan een beschadiger betreffen,die nietafdoende met Mocap 10Gbestreden
wordt. Ingeenvandeonderzoeksjaren bleek hetnamelijk mogelijk met de toegepaste chemische middelendeaardappelknollen vrijvaneen beschadiging
tehouden.
Aan de hand van de voorgeschiedenis van het perceel is de matevan de aantasting niet verklaarbaar.
Mogelijk dat de teelt van rogge als groenbemester,
voorafgaande aan de teelt in 1984,wel van invloed
isgeweest op het relatief veelvuldig voorkomen van
debeschadigingdatjaar.Ookditwijsteerder opvreterij dan op Rhizoctonia als veroorzaker van putjes.
Hierbij moet worden bedacht dat groenbemesters in
het lössgebied pas in het voorjaar worden ondergewerktendatdewintervan 1983/'84vrijzachtwas.

6.Conclusie
Het onderzoek heeft geen duidelijk antwoord gegevenopdevraagwaardoor de putjes wordenveroorzaakt. Het lijkt aannemelijk dat de putjes die inlöss-
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aardappelen veelvuldig voorkomen, hoofdzakelijk
worden veroorzaakt door dierlijke beschadiging.
Deze gedachte wordt mede ingegeven doordat de
beschadiging vroeg in het seizoen plaats vindt. De
aantasting wordt mogelijk veroorzaakt door ritnaalden, maar ook andere insekten hoeven hierbij niet
uitgesloten te worden. De grove sortering wordt het
zwaarstaangetast.

7.Samenvatting
Van 1983 t/m 1987 is op de proefboerderij
Wijnandsrade onderzoek gedaan naar het optreden
van een'putjesachtige' beschadiging in aardappelen
verbouwdoplössgrond.Doordegrondmetethoprofos (Mocap 10G) te behandelen nam de aantasting
af. Grondbehandeling met een Rhizoctonia-middel
leidde nauwelijks tot een verminderde aantasting. Het bleek op deze manier niet mogelijk om
de aantasting sterk tegen te gaan. Het onderzoek
heeft dan ook geen duidelijk antwoord gegeven op
devraagwaardoor deaantastingwordt veroorzaakt.

Summary
Infieldtrialsthecauseofpit-likedamages, usually
foundin losspotatoes,wasinvestigated from 1983
untill 1987.A treatment with ethoprofos(Mocap
10G)increased the amount of unaffectedtubers.
SoiltreatmentagainstRhizoctonia solanihadhardlyanyeffect.It wasnotpossibleto fullycontrol the
damage. These experiments did not give a clear
answerto thequestionhow these pit-like damages
were caused. Because thesymptoms occurearlyin
thegrowingseason,thedamage ismostlikelycausedbyinsects.

Chemische bestrijding van Rhizoctonia inpootaardappelen door een grondbehandeling
ChemicalcontrolofRhizoctoniasolaniinseedpotatoesbymeans ofsoiltreatment
J.vanTuin,PD

1. Inleiding
Pootaardappelen worden vaak aangetast door
Rhizoctonia solani (lakschurft). Deze aantasting kan
met het pootgoed overgebracht worden endoorbesmettegrondkanaantastingoptreden.Indezeproevenwerd getracht de besmetting vanuit degrondte
voorkomen door volvelds- en rijenbehandeling van
degrond.

2. Proefopzet
In 1985, 1986 en 1987 is het onderzoek uitgevoerd
op de proefboerderijen Prof. Dr. J.M. van Bemmelenhoeve, Feddemaheerd en De Waag. De in vijfvoud (1985 in viervoud) aangelegde objecten in de
proefjaren waren:
A. pencycuron (Moncereen)volvelds
20 l/ha
B. pencycuron(Moncereen)volvelds
10l/ha
C. pencycuron (Moncereen) rijenbehandeling
10l/ha
D. pencycuron (Moncereen) rijenbehandeling
5l/ha
E. tolclofos methyl(Rizolex)volvelds
20kg/ha
F. tolclofos methyl(Rizolex) rijenbehandeling
10kg/ha
O. onbehandeld

PD-schaalbepaaldaandehandvan 100knollenper
herhaling.
De resultaten van de proeven in de drie afzonderlijkejarenzijnvermeld inverslagenvaninterprovincialeproevennr. 180(1985),181 (1986)en182(1987).

3.Conclusie
Inde drie proefjaren trad weinig of zeer onregelmatig lakschurft op. Onder deze omstandigheden van
geringe Rhizoctonia-druk werden geen betrouwbare
verschillen gevonden tussen de effecten van dediversebehandelingen.

Summary
Throughsoilseedpotatoes canbecome infectedby
Rhizoctonia solani.In 1985,1986 and 1987itwas
tried, eitherbyoverallsprayingorspraying the rows
topreventsuchan infection.
As a result of the minor Rhizoctoniainfectivityno
differenceswerefoundin the effectsof both treatments.

Demiddelen,dievolveldswerdentoegepast,zijndirect na het behandelen ingefreesd. De rijenbehandeling geschiedde door middel van twee spuitdoppenopde pootmachine. Deeerste dop (afgifte30%
van het totaal) spuit het middel direct op de valplaats van de aardappelen, de tweede dop (afgifte
70% van het totaal) is gericht op de bewegende
grond tussen de aanaarders waarmede de eerste
rugwordt gevormd. Deproef werddeels voor deAdatum doodgespoten *en deels loofgetrokken. Op
enkele tijdstippen na de loofvernietiging is de
Rhizoctoniabezetting van de opbrengst volgens de
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Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solaniin
pootaardappelen
IntegratedcontrolofRhizoctoniasolaniinseedpotatoes
J.G. Lamers,G.Jager1),H.Velvis1),A.Mulder2)enJ.Roosjen2)

1. Inleiding
De bestrijding van de grondgebonden schimmel
Rhizoctonia solani inaardappelen isnogsteedseen
dwingende noodzaak. Doordetoegenomenteeltfrequentie van aardappelen is de grond zwaarder besmet.Schadewordt indepraktijk tegengegaan door
een aanbevolen dosering van anti-Rhizoctonia fungiciden in de grond te brengen. De kosten hiervan
lopen vanf 375,-voor een halve dosering ineen rijenbehandeling op zavelgrond tot f 1500,- voor een
heledoseringopdalgrond.
Hetonderzoek naar mogelijkheden van geïntegreerde bestrijding is geïnitieerd door het IB (Jager en
Velvis, 1986) en onder praktijkomstandigheden
mede beproefd door het HLBen het PAGV (Lamers
et al., 1987). Een uitgebreid verslag van alle proeven is in de afrondende fase (Jager et al., 1989).
Een samenvatting van de resultaten wordt hier
weergegeven, alsmede een bespreking van enkele
relevante eigenschappen van Verticilliumbiguttatum
en de gebruikte anti-Rhizoctonia fungiciden. Van R.
solani wordt kort ingegaan op de variabiliteit van
dezeverzamelsoort,zijnverspreiding indegronden
zijndynamiek (onderzoek IB).

2. Degeïntegreerde bestrijding
De geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani
inaardappel,zoals hiertoegepast, berustophetgecombineerdeeffectvan:
1. een biologische bestrijding, verkregen door de
spruiten van poters (bij voorkeur 1à2cm en afgehard in het licht) te beënten met een suspensie van sporen en hyfefragmenten van de op R.
solani parasiterende schimmel Verticillium biguttatum,en
2. een chemische bestrijding, d.w.z. een grondbehandeling met een anti-Rhizoctonia fungicide, in
1

eerste instantie tegen de in de grond aanwezige
Rhizoctonia, in een dosering die lager is dan
wordt voorgeschreven. Hiervoor zijn gebruikt de
middelen Rizolex (vanaf 1982 op de markt) en
Moncereen, het meest gebruikte middel (vanaf
1984 op de markt). De volveldse toepassing
bleek geschikt voor een geïntegreerde bestrijding.

2.1Verticillium biguttatum
Dezeschimmel komt voor in Nederland inallegrondenwaar regelmatig aardappelen worden verbouwd
enwaar R.solani aanwezig is. Het iseenspecifieke
parasiet van R. solani, die zowel de hyfen (schimmeldraden) als de Sclerotien (lakschurft) aantast en
kandoden.
Deschimmel heeft een relatief hoge minimumgroeitemperatuur, namelijk 12°C. Dit betekent voor de
praktijk, dat de temperatuur van de grond minstens
15°C moet zijn wil de aanwezigheid enactiviteit van
deze antagonist duidelijk blijken. De groeisnelheid
van V. biguttatum op agar en op Rhizoctoniaplaten
(moutextractagar platen overgroeid met R. solani) is
laagenligtver achter bijdesnellegroeier R.solani.
De relatief hoge minimum groeitemperatuur en de
lage groeisnelheid zijn voor de biologische bestrijding van R. solani met deze mycoparasiet niet
bepaaldgunstige eigenschappen.Delagegroeisnelheid kan naar alle waarschijnlijkheid gecompenseerdworden door beënting met veel sporen (1 à3
miljoen sporen per ml), zodat de ontmoetingskans
met R. solaniwordt vergroot. Watdit betreft heeftV.
biguttatum de gunstige eigenschap op eenvoudige
media te willen groeien en hierop zeer veel sporen
te produceren. Deze sporen kunnen in zandgrond
minstens driejaren overleven ineen hogedichtheid.
Na een aanvankelijke daling van de populatiedichtheidtradnaderhand nauwelijks meerdalingop.

) Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Haren 2) Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten, Assen
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2.2Rhizoctoniasolani

4.Resultaten

R. solani komt in vele typen in de grond voor.
Pathogeen voor de aardappelplant zijn devertegenwoordigers van de anastomosegroep 3 (AG 3).
Jonge aardappelspruiten kunnen evenwel ook oppervlakkig aangetast worden door vertegenwoordigersvanandere anastomose groepen,zelfsdoor R.
cerealis. R. solani komt in de grond voor op of in
resten van aardappelwortels tot op diepten in het
profiel waartoe ook de wortels reiken. De meeste
propagels (80-95%) zijn kleinensterven binneneen
periode van twee à vier jaar na een aardappelgewas.
Deverspreidingvan R.solaniendeschadedie hijin
een aardappelgewas veroorzaakt is in een akker
meestal zeer onregelmatig en pleksgewijs. Dit
veroorzaakt een (zeer) grote enhinderlijke spreiding
rond de gemiddelde proefuitkomsten (vooral bij de
onbehandelde). Hierdoor zijn de verschillen vaak
niet statistisch betrouwbaar, hoewel de gemiddelde
waardenvrijver uiteenkunnenliggen.Hetbeeldvan
de verspreiding van schade door R. solani in een
bepaaldveldverandert indetijd.

Uitde vele proefnemingen komt naar voren,dat om
een goede werking van Verticillium biguttatum te
verkrijgen aaneenaantalvoorwaarden moetworden
voldaan:
- Het entmateriaalopde gekiemde poters magniet
indragen. (Hierdoor gaat het merendeel van de
sporendood).
- De entsuspensie - vooral een geconcentreerde
met meer dan 10 miljoen sporen per ml - moet
koud en niet te lang bewaardworden (2°C) omte
voorkomendatzuurstofgebrek optreedt.
- De entsuspensie moet met een plakmiddel opde
jonge spruiten worden aangebracht, zodat een
flinke hoeveelheid sporen hieraan blijft kleven.
Korthiernamoetdebeëntepoterdegrondin.
- Degrond mag niet zijn behandeld met stoffen die
zelf dodelijk of sterk remmendzijnvoor V.biguttatum (PCNB); evenmin mogen dergelijke afbraakprodukten voorkomen ineenvoor V.biguttatumte
hogeconcentratie.
- Bij gebruik van Moncereen in een rijenbehandelingkanVerticillium biguttatum niet indeoplossing
wordenbijgemengd.
Een samenvatting van een aantal objecten uit de
geïntegreerde bestrijdingsproeven is opgenomen in
detabellen 1 en2.
Minimaal drie weken nachemische loofdoding isop
zavel en kleigrond de gemiddelde lakschurftbezettingvan het poptgoedminder hoogdan opzand-en
dalgrond. Debiologische bestrijding alleen verhoogt
het percentage velden met weinig lakschurftproblemen (sclerotiumindex < 20) naar 77%. Eenchemische bestrijding met 1/4 praktijkdosering (pd)
Moncereenofeengeïntegreerde bestrijdinggeeftop
100% van de velden geen problemen meer. Ook
een geïntegreerde toepassing met 1/8 pd
Moncereen of met 1/4 pd Rizolex geeft dezelfde
goederesultaten.
Op zand- en dalgrond geeft een biologische bestrijding op 43% van de bedrijven weinig problemen
meer. Op deze gronden is de druk van Rhizoctonia
groter, terwijl een chemische bestrijding minder effectief is.Met 1/4 pdMoncereenwordtdesclerotiumindex gemiddeld iets verlaagd. Vooral de geïntegreerde bestrijding verlaagt de gemiddelde
sclerotiumindex en op 70%van develden is debestrijding voldoende. Een volledige dosering
Moncereen isnodigomdelakschurft op83%vande

2.3 Deanti-Rhizoctonia fungiciden
Moncereenen Rizolex doen naar alle waarschijnlijkheid het vermogen van R. solani teniet omde aardappelplant in de grond aan te tasten. R. solani gedraagtzichalsgevolg hiervanalseensaprofiet,mist
de gelegenheid zich sterk uit te breiden ten koste
van de aardappelplant, moet concurreren omvoedsel metde rest vande microflora opdeondergrondsedelenvandeaardappelplant enisindezesituatie
waarschijnlijk aanzienlijk kwetsbaarder en dus gemakkelijker inteperkenenopteruimen.

3.Materiaalenmethode
Voor een uitgebreide beschrijving van alle proeven
wordt verwezen naar het IB-rapport: Geïntegreerde
bestrijding van Rhizoctonia solani in aardappel (G.
Jageretal., 1989).
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Tabel 1. De lakschurftbezetting van pootgoed (sclerotiumindex) 20-30 dagen nadoodspuiten op zavel
en kleigrond na beënting van de moederknol met Verticillium biguttatum envoiveldsbehandelingvandegrond metcirca 1/4 praktijkdosering Moncereen perha.
Table1.TheRhizoctonia solani Sclerotiumindex ofpotato tubers harvested 20-30 days afterchemical haulm destruction on marine loam soils. Inspring Verticillium biguttatum was inoculated
on thesprouted seed potato and thesoil wassprayed with 1/4of therecommended dosage
of Moncereen.
plaats

jaar

niet
beent

Vert.
biguttatum

Creil
Kloosterburen
Lelystad
Kloosterburen J
Kloosterburen
Wieringerwerf
Dronten
Wieringerwerf (rij)
Kloosterburen
Creil
Lovinkhoeve
Wieringerwerf
Kloosterburen J

1986
1984
1984
1985
1985
1985
1984
1986
1986
1985
1984
1986
1986

40
32
27
24
23
23
20
15
12
11
7
4
4

23*
22
17
25
17
10*
11
7*
7
7
8
9
1*

19
54

13
77

gemiddeld
% met sclerotiumindex <20

1/4 pd Moncereen
6*
2*
15
1*
0*
0*
8*
10
0*
2
7
2
0*
4
100

1/4 pd Moncereen
+ V.biguttatum
2
1
10
0
1
0
2
8
0
5
14
1
0
3
100

* Verschil van de biologische en de chemische behandeling met de niet beënte behandeling is betrouwbaar.

velden te beheersen. Met een volledige dosering,
die op gronden met meer dan 10%organische stof
nog50%hoger is, blijven er toch percelen over met
een slecht resultaat van bestrijding.Opdezepercelengaf Verticillium biguttatum inhetkoudejaar 1984
geen verbetering van de bestrijding te zien. Het effect van Rhizoctonia solani op eenverlaging vande
aardappelopbrengst was beter merkbaar, naarmate
de Rhizoctoniabesmettingvandepoter en/of vande
grond zwaarder was. In de veldproeven was uitgegaan van schoon tot licht besmet pootgoed. Alleen
bij het pootgoedvan Creil 1986,Wieringerwerf 1987
enVredepeel 1986werd uitgegaan van licht totmatig metSclerotienbezet pootgoed,wat leiddetoteen
lagere totaalopbrengst van enkele procenten opzavelgrond tot 20% op zandgrond. De verschillen in
netto-opbrengst stegen op zavelgrond naar ruim
10%alsgevolgvan eenongunstiger sortering.Door
een knolontsmettingkondeopbrengst hersteldworden. Een knolbehandeling met Verticillium bigutta-
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tum gaf alleen in Creil 1986 een gering herstel van
deopbrengsttezien.

5.Discussie
Bij gebruik van pootgoed met een lagere
Rhizoctonia-aantasting dan25%vande knollen met
een lichte lakschurftbesmetting, isdedirecteschade
in de vorm van een lagere opbrengst gering. De
waarde van de Rhizoctoniabestrijding in de pootgoedteelt ligt vooral in hetterugdringen van het sorteerverlies als gevolg van eente hoge lakschurftbezetting (kwaliteitsaspect). De dosering van de
middelen in de hier beschreven geïntegreerde bestrijding is als gevolg van adsorptie afhankelijk van
het organische stof-gehaltevan degrond.Bijmariene zavels, met een gering gehalte aan organische
stof, geeft 1/4, 1/8 en soms 1/10 praktijkdosering
Moncereen volvelds toegepast samen met beënting

Tabel 2. De lakschurftbezetting van pootgoed (sclerotiumindex) 20-30 dagen nadoodspuiten opzandendalgrond na beënting van de moederknol met Verticillium biguttatumen volvelds behandelingvan degrond met 1/4 of 1/1 praktijkdosering Moncereen per ha.
Table2. TheRhizoctonia solani Sclerotiumindex ofpotato tubers harvested 20-30 days after chemical haulmdestruction onpleistocene sandy soils. Inspring Verticilliumbiguttatum was inoculated on thesprouted seedpotato and thesoil wassprayed with 1/4or 1/1 of the recommendeddosage of Moncereen.
plaats

jaar

Rolde
Vlagtwedde
Vlagtwedde
Vredepeel
Rolde
Klazienaveen
Vlagtwedde

1986
1986
1984
1986
1984
1984
1985

gemiddelde sclerotiumindex
% met sclerotiumi ndex <20

niet
beent

Vert.
bigut.

1/4 pd
Monc.

1/4 pdM
+ V.bigut.

1/1 pd
Monc.

1/1 pdM
+ V.bigut.

53
33
29
27
25
23
22

47
19*
33
30
25
15
20

40*
14*
37
25
13
20
13*

21
1°
35
20
20
11
6

15*

7

27
10*
3*
10
2*

23
7
3
19
6

30
0

27
43

23
57

16
71

(11)
(83)

(11)
(83)

* Verschil van de biologische en de chemische behandeling met de niet beënte behandeling is betrouwbaar.
° Verschil van de geïntegreerde behandeling met de chemische behandeling (zelfde dosering) is betrouwbaar.

van de spruiten van de poter met V.biguttatum een
100%bevredigend resultaat.
Voor zand- en dalgronden en vooral voor gronden
met een hoger organische stofgehalte dan 10% waar de dosering 50% hoger moet zijn - is 1/4 pd
Moncereen volvelds toegepast en gecombineerd
met beënting van de poter, meestal voldoende om
de sclerotiumindex op een aanvaardbaar niveau te
krijgen.
Verticillium biguttatum kan met name een reductie
van de sclerotiumindex geven,wanneer de infectiedruk redelijk hoog is. Met een hoge dosering
Moncereenvindt erover hetalgemeen geen infectie
plaatsenkanmetV.biguttatum geen reductieoptreden. Zonder Moncereen blijft de lakschurftbezetting
nabeënting nogte hoogvoor een aanvaardbaar resultaat.Alleen gecombineerd meteenlagedosering
Moncereen is de vermindering voldoende entreden
nauwelijks sorteerverliezenop.
Voordelen van de geïntegreerde bestrijding boven
eenvolledigchemische bestrijdingzijn:
- de hoeveelheid bestrijdingsmiddel wordt sterkbeperkt;

- de lakschurft dietochnogwordt afgezet opdegeoogste knollen blijkt meer geparasiteerd te zijnen
bestaat uiteenhoger percentagedodeSclerotien.
Wanneer de middelen worden afgewisseld kunnen
daarnaast nog de volgende voordelen worden behaald:
- de ontwikkeling van tolerantie en resistentie van
het pathogeen tegen de fungiciden is minder
waarschijnlijk;
- de kans op een versnelde microbiële afbraak
wordtverminderd.
Degeïntegreerde bestrijdingsproeven zijnalleuitgevoerd met een chemische doding van het loof.
Andere teelttechnische maatregelen van loofdoding
zoals looftrekken,wortelsnijden engroen rooienmet
toedekken van de aardappelen, kunnen de infectiedruksterkverlagen(Dijst,1989).
Èen andere toepassing van bestrijding van lakschurft is de bestrijding in de bewaring met
Verticillium biguttatum. Doordat de omstandigheden
voor eengoedewerking van V.biguttatum hier goed
lijken in te stellen, biedt deze methode zeker perspectief.
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6.Samenvatting

Summary

Veldproeven met geïntegreerde bestrijding van
Rhizoctonia solani in aardappel zijn genomen door
het HLB (Assen), het IB (Haren) en het PAGV
(Lelystad) in samenwerkingsverband. De geïntegreerde bestrijdingberustop:
1. het aanbrengen van de specifieke op R. solani
parasiterende schimmel Verticillium biguttatum
op de spruiten van de pootknollen (biologische
component),en
2. een volveldse grondbehandeling met een verlaagdedosisvanMoncereenof Rizolex.
De biologische component is als levende materie
het meest kwetsbaar. Het entmateriaal op de gekiemde poter magniet indragen.Desuspensie moet
koud (+2°C) bewaard en vervoerd worden om te
voorkomen dat sporen door zuurstofgebrek omkomen.
Degeïntegreerde bestrijding met 1/8 -1/4 pd (praktijkdosis) Moncereen werkt goed op marienezavels.
Op de zand- en dalgronden is minimaal 1/4 pd
Moncereen nodig. Aan Rizolex is voor een gelijkwaardig resultaateen 1/4 -1/2 pdnodig.Eengeïntegreerde bestrijding vergt een kleinere hoeveelheid
fungiciden dan een chemische bestrijding en verlaagt de kans op een verminderde effectiviteit van
demiddelen.

Morethan20 fieldexperiments werecarriedoutby
the Instituteof Soil Fertility (Haren),the Hilbrands
Laboratory (Assen) andthePAGV(Lelystad)toinvestigate thepossibilities ofan integratedcontrolof
Rhizoctoniasolaniinpotatoes.
Theintegratedcontrol consistedof theinoculation
of thesproutedseedtuberwith 1-3millions spores
of Verticillium biguttatumper ml and the treatment
of the soil with 1/4 dosages of pencycuron
(Moncereen) ortolclofos-methyl (Rizolex).The integrated control wascomparedwitha biological and
a chemicalcontrolwithdifferentdosages offungicides.
Theinoculum suspension hadtobetreatedcarefully.The suspension couldonlybestoredatlowtemperatures for a relativeshortperiod of time. When
inoculatedat thesproutedseed tubers,thetubers
have to be planted soon to prevent theinoculum
from dryness. In many fields thebiologicalcontrol
lowered the amount of black scurf at thetubers
(Sclerotium index), but in about 50% of thefields
theSclerotium indexwasstilltoohigh.Especiallyin
coldyears thebiologicalcontrolfailed.Witha chemicalcontrolat recommended ratesno black scurf
wasformedon tubersgrown at marineloamsoils,
whereas some black scurf was formed at sandy
soils. Anintegratedcontrolat 1/4 ofthe recommendedrateof Moncereen loweredtheSclerotium index
tosufficientlylowlevelsat 100%of the fields situatedon marine loamsoils and at 71%of thefields
onpleistocene sandysoils. WithRizolexadosage
of 1/4to 1/2of therecommended rate was necessary.

7. Literatuur
Dijst, G., (1989). The effect of Chemical haulm destruction and haulm pulling on potato black scurf caused by
Rhizoctonia solani AG-3. Thesis,Agricultural University,
Wageningen, pp.70.
Jager, G. and H. Velvis. Biological control of
Rhizoctonia solani on potatoes by antagonists 5. The
effectiveness of three isolates of Verticillium biguttatum
as inoculum for seedtubers and of soil treatment with a
low dosage of Pencycuron. Netherlands Journal of
Plant Pathology 92,(1986) 231-238.
Jager, G., H. Velvis, J.G. Lamers, A. Mulder en Js.
Roosjen. Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani inaardappelen. IB-rapport, Haren 1989, indruk.
Lamers, J.G., G. Jager, Js. Roosjen. De geïntegreerde
bestrijding van lakschurft werkt goed genoeg.
Boerderij/Akkerbouw 72 (april 1987), 12-13.

48

When thehaulmhastobekilledchemicallyan outbreakof blackscurfafter threeweekscanbecontrolledsufficientlyin an integratedway. This integrated control limits the amountof fungicide used
andlowerstheriskofadecreasedeffectivityofthe
fungicidebecauseofadaptedresistance of the pathogenand adaptationof thesoil microfloratothe
fungicide.

Teelt vanaardappelen opbeddenten opzichte vanop
ruggen*
Growingpotatoes inbeds andinridges
J.K.Ridder,PAGV

1. Inleiding
Uit buitenlandse literatuur blijkt dat de teelt van
aardappelen op bedden in plaats van op ruggen tot
hogere opbrengsten kan leiden als gevolg van een
betere vochtbenutting. Hetvoordeeltreedt vooralop
bij droogtegevoelige gronden, waar het oogsten relatief eenvoudig is.Ook inNederlandzijndroogtegevoelige zandgronden aanwezig. Daarnaast zijn er in
het noordoosten van ons land gronden die rijk zijn
aanorganische stof enwaardeaardappelruggen na
uitdrogen maarzeer langzaamopnieuw natworden.
Ze worden na uitdroging tijdens het groeiseizoen
min of meer "waterafstotend", waarbij de neerslag
direct via de zijkanten van de rug naar de geul
stroomt envandaar vaaksnel naardenietbeworteldelagenverdwijnt. Ooksommige zandgronden kunnen nauitdrogingtijdelijk waterafstotend worden.Bij
de teelt op bedden zou het water minder snel naar
de ondergrond wegvloeien en hierdoor beter benut
worden dan bij deteelt op ruggen.Ook kan erdoor
een betere puntenverdelingophet bedeensnellere
grondbedekking bereikt worden dan bij de teelt op
ruggen. De bovengenoemde argumenten waren

aanleiding om voor Nederlandse omstandigheden
op zand- en dalgronden na te gaan of beddenteelt
perspectief biedt. Verder zijn er indit onderzoek, als
benadering van de beddenteelt, een paar objecten
vergeleken waarbij eveneens direct na het potende
ruggenopdefinitieve hoogtezijngebracht.

2. Proefopzet
Het onderzoek is uitgevoerd op de volgende proefboerderijen:
1984- GeertVeenhuizenhoeve te Borgercompagnie
enKooyenburgteRolde
1985- Kooyenburgte Rolde
1987- 't Kompas te Valthermonden Kooyenburgte
Rolde
1988- 't Kompas te Valthermond en Kooyenburg te
Rolde
Deproeven zijn aangelegd metdeobjecten die vermeld staan in tabel 1. Het aantal herhalingen bedroeg steeds vier en er is gestreefd 40.000 planten
per ha. De grondsoort te Borgercompagnie en
Valthermond iseenveenkoloniale grondmet 10-11%

Tabel 1. Grondbewerkingsobjecten.
Table1.Soiltillagetreatments.
object

omschrijving

A

ruggen op75cmafstand, rugopbouw
als praktijk, d.w.z. kort voor
sluiten gewas
ruggen op 75cm afstand,definitieve
rugopbouw kort na het poten/voor
opkomst
ruggen op75cmafstand, rugopbouw
omenom bij het aanaarden
beddenteelt met beddenvan 1,50men
3 rijen per bedop37,5cm,opbouw
van de beddeneenmalig bij het poten
alsobject B, rugopbouw met Baselieraanaarder/verkruimelaar en rugvormers

B
C
D
E

1984

1985

1987

1988

*VooreenuitgebreidverslagvanditonderzoekwordtverwezennaarPAGV-verslag nr.86,juli 1989.
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organische stof ente Roldeeenzandgrond met 3,56%organische stof.

3.Uitvoering
In 1984 en 1985 is er met de hand gepoot, waarbij
debeddenmetgrote aanaarderszijngemaakt enna
het poten met de hand zijn bijgewerkt. De proeven
zijn in 1987 en 1988 geheel machinaal aangelegd,
waarbij de objecten A, B, C en E, de ruggenteelt,
zijn gepoot met een normale vierrijige pootmachine
(Cramer). De bedden zijn gepoot met een Solvebeddenpootmachine, waarmee in één werkgang de
aardappelen zijn gepoot en de bedden opgebouwd.
In de bedden werden steeds drie rijen aardappelen
kruisverband gepoot met een rijenafstand van 37,5
cmen50cm inde rij.Hetwas hierbijzeer goedmogelijk om de aardappelen voldoende diep te poten
en de bedden vlak af te werken. De voorbewerking
ten behoeve van het poten is uitgevoerd met een
vastetandcultivator + rol. Het om en omaanaarden,
object C, hield in dat de geulen waar detrekken/vielen doorgingen, uitgediept werden en de andere
niet. In 1988 is het object E, aanaarder/ verkruimelaar met rugvormers, toegevoegd. Dit houdt in dat
de ruggen opgebouwd zijn met de Baselier-aanaarder en aangedrukt zijn door de rugvormers, waardoorzesteviger werdenenwatgladder.

4.Waarnemingen
4.1 Gewasontwikkeling
In 1984 was er op beide proefplaatsen weinig verschil in gewasontwikkeling tijdens het groeiseizoen.
Op Kooyenburg leek het loof bij de beddenteelt iets
eerder af te sterven. Verder had het gewas in de
proef te Rolde vanaf 10augustus onder de droogte
te lijden,waardoor op 1september alle loof was afgestorven. De opkomst van de beddenteelt was in
1985 te Rolde iets eerder, terwijl ook het afsterven
van het loof wat eerder plaatsvond. Het object beddenteeltwas in 1987indeproef te Valthermondmet
de machine circa 12 cm diep gepoot, waardoor onderzeeërvorming bij het ras Astarte optrad. De opkomstwas hierdoor in hetobject beddenteelt watlater, terwijl in Rolde de opkomst vroeger was ten
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opzichte van de andere objecten. Het afsterven van
het loof bijde beddenwas in 1987 inbeide proeven
eerder dan bij de andere objecten. In 1988 was de
beddenteelt op beide proefplaatsen vroeger in opkomst en in afsterven van het loof. De voorsprong
die de beddenteelt hadte Valthermond, werd op20
mei teniet gedaan door afvriezen als gevolg van
nachtvorst. Alle objecten zijn hier afgevroren, terwijl
deopkomst nadiengeenverschilvertoonde.

4.2Onkruidbestrijding
Gezien de opzet van het onderzoek is er gewerkt
met chemische onkruidbestrijding in de proeven. In
het object beddenteelt is namelijk geen mechanische onkruidbestrijding mogelijk en evenmin in een
deel van het object "om en om". Bij een chemische
bestrijding zijn steeds alle objecten behandeld.Voor
opkomst is er gespoten met Dinoseb in olie. Het
middel Sencor is toegepast zowel voor opkomst als
over het gewas, terwijl Basagran over het gewas is
toegepast en soms in combinatie met Sencor. Het
onkruid was hiermee ten dele te bestrijden; in 1988
moest in beide proeven tamelijk veel onkruidhandmatigwordenopgeruimd.

4.3Opbrengsten

4.3.1 1984
De opbrengsten op Kooyenburg waren aanzienlijk
lager dan op de Geert Veenhuizenhoeve. De proef
op Kooyenburg gaf geen betrouwbaar verschilaan.
In de proef te Borgercompagnie leek object B wat
beter dan de overige objecten. De oorzaak hiervan
is niet duidelijk, terwijl het gewas van dit object op
hetoognietbeterstond.

4.3.2 1985
Zowel de knolopbrengst als het onderwatergewicht
van hetobject beddenteelt wijken negatief af vande
overige objecten. Bijde knolopbrengst was het verschil met de objecten A en C statistisch betrouwbaar, bij het onderwatergewicht het verschil met de
objecten A en B. Het uitbetalingsgewicht was bijde

beddenteelt meer dan 10 ton per ha lager dan bij
alleoverige objecten (een betrouwbaar verschil).De
overige objectengavenonderlinggeenverschillenin
knolopbrengst, onderwatergewicht en uitbetalingsgewicht.

4.3.3 1987
Tussen de objecten waren geen betrouwbare verschillen in onderwatergewicht. Het veld- en uitbetalingsgewicht vanobject D,beddenteelt,wasduidelijk lageropbeideproefplaatsen maar nietstatistisch
betrouwbaar. Indeproefte Roldehadobject B,aanaardendirect nahetpoten,eveneenseenlagereopbrengst.

4.3.4 1988
Deopbrengst vande beddenteelt (object D)wasop
beide proefplaatsen duidelijk lager ten opzichte van
de praktijkmethode, object A. Het is verder opvallend dat de opbrengsten van de object en B en E,
aanaarden direct na het poten, in beide proeven
eveneens lager waren. Vooral in Valthermond verschilde dit nogal wat in vergelijking met de praktijkmethode. Hierbij bleek tevens dat de Baselier-aanaarder, object E, geen opbrengstverhoging gaf in
vergelijking metdegebruikelijke aanaardapparatuur,
object B. Verder gaf het object C, waarbij steeds
vanuit iederetweede geul isaangeaard,ook eenlagere opbrengst. De resultaten van de opbrengsten

aanfabrieksgewicht staanvermeldtabel2.

5.Discussie
Het onderzoek had tot doel na te gaan of beddenteelt op zand- en dalgrond perspectief biedt. Met
name in een droog groeiseizoen zou beddenteelt
voordelen kunnenopleveren inverband meteenbetere vochtbenutting, die bij beddenteelt verwacht
wordt.
In het fabrieksaardappelteeltgebied laat men eerst
de aardappelen opkomen,voordat de rug opdefinitieve hoogte wordt gebracht. Dit heeft als voordelen
dat in een kleine rug de aardappelen eerder opkomen,terwijl het gekiemde onkruid in een laterstadium nog mechanisch is te bestrijden bij de verdere
rugopbouw. Bovendien wordt bijeen snelle opkomst
de kans op opkomstschade door Rhizoctonia geringer.
Debeddenteelt is een systeem waarbij direct bij het
poten het bedop definitieve hoogte wordt gebracht.
Om dit direct op hoogte brengen van de ruggen
apart te kunnen waarnemen, is object Binde proef
opgenomen. Het doel van deze bewerkingen was
om nahet potende grond onberoerd te laten,zodat
onder droge omstandigheden zo weinig mogelijk
vocht uitderugkonverdampen.Deobjecten BenE
waren inopkomst iets later dan het praktijkobject A,
waarbij mag worden aangenomen dat door het dikkeregronddek tenopzichte van het praktijkobject de
aardappelen later opkwamen. Het onderzoek heeft
uitgewezen dat deze objecten niet inopbrengst met

Tabel 2. Opbrengsten fabrieksgewicht beddenteelt t.o.v. ruggen (rel.).
Table2. Yieldsfactory-weightgrown inbeds andinconventional ridges(%).

object
A- Praktijk
B- Rugopbouw na poten
C- Om enom
D- Beddenteelt
E- Aanaarder/verkruimelaar
+ rugvormers
opbrengstA
(ton/ ha)

1984
GV
KB

1987r

1985
KB

VM

KB

KP
100
84
96
88
90

100
96
96
89
91

100
94
98
91
91

78,1 62,4

62,3

62,8

100
100
102
104

100
110
100
98

100
96
94
78

100
101
100
91

100
94
99
92

-

-

-

-

-

70,0

45,8

64,6

56,4

1988
KB

Gemiddeld
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het praktijkobject mee kunnen komen. Bij de beddenteelt isals diktevan hetgronddek bovende knol
ca5cmaangehouden. Dit hadtot gevolgdatdeopkomst ten opzichte van de praktijk, object A, met
een grondbedekking van 10 cm boven de knol,
meestal enkele dagen eerder was. Het bleek echter
dat het loof van het object bedden ook eerder afstierf, zodat van een langere groeiperiode geen
sprakewas.
Het om en om aanaarden, object C, was eveneens
bedoeld om meer vocht in de rug vast te houden,
waarbij per twee geulen één geul niet werd aangeaard. Degroeienopbrengst vandit object weekniet
afvandepraktijk. Aangezien eendeelvandegrond
niet wordt bewerkt, wordt ook het onkruid maar ten
dele mechanisch bestreden. Deze werkwijze lijkt
daaromopgrondvanditonderzoekgeenreëelalternatief voordepraktijk.
De beddenteelt bleef in de 7 proeven gemiddeld
maar liefst9%infabrieksgewicht achtertenopzichte
van de praktijk. In 5 van de 7 proeven was de opbrengst betrouwbaar lager. De beide objecten met
rugopbouw direct na het poten,object Ben E, hadden eveneens een lagere opbrengst met respectievelijk 6 en 9%. Het systeem om en om aanaarden,
object C, was niet lager maar gaf ook geen opbrengstverhoging. Hierbij moet worden opgemerkt
dat de laatste drie proefjaren erg nat waren in het
groeiseizoen, terwijl ook het eerste proefjaar niet
echt droog was.Juist onder droge omstandigheden
zou een beddenteelt positief aan de opbrengst kunnen bijdragen. Het is daarom jammer dat in de
proefjaren slechts in één proef, Kooyenburg-1984,
vochtgebrek is opgetreden, terwijl het hier augustus/september betrof. Het zou kunnen zijn dat de
overvloedige neerslag juist bij de beddenteelt de
groeiendaarmeedeopbrengst heeftbenadeeld.

6.Conclusie
Het onderzoek heeft uitgewezen dat bij de alternatievenvoordepraktijk,waarbij integenstelling totde
praktijk de definitieve rugopbouw vlak na het poten
plaatsvond,hetonkruideenprobleemwordt. Hetonkruid is hierbij niet mechanisch bestreden zoals in
de praktijk, waar dit na opkomst tot het sluiten van
het gewas wel mechanisch kon. Er is een beroep
gedaan op chemische middelen. De betere plantverdeling bij de beddenteelt heeft een vlottere ge-
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wasontwikkeling gegeven. Hierbij is echter waargenomen dat het loof eveneens eerder afstierf dan bij
de andere objecten. Het onderzoek heeft verder
aangetoond dat de "fabrieksopbrengsten" van de
beddenteelt en de andere alternatieven voor de
praktijkmethodegemiddeld9%lagerwaren.
Het uitgangspunt van het onderzoek was in eerste
instantie deverbetering vandevochtvoorzieningonder droge groeiomstandigheden. Deze droge
groeiomstandigheden, waarbij juist de beddenteelt
positief inopbrengst zou reageren,zijn inde proefjarenechter nietvoorgekomen.
De beddenteelt is in dit onderzoek geen alternatief
geblekenvoordegangbareteelt.

7.Samenvatting
Op zand- en dalgrond zijn in de jaren 1984, 1985,
1987 en 1988 in totaal zeven proeven aangelegd,
waarin beddenteelt bij aardappelen is vergeleken
met enkele varianten van ruggenteelt. Het onderzoek was opgezet naar aanleiding van berichten uit
het buitenland,waar oplichtezandgronden gunstige
ervaringen met beddenteelt waren opgedaan. De
belangrijkste reden zou zijn dat de bedden de neerslag beter benutten,terwijl ook de verdamping hieruit geringer zou zijn. Behalve rugopbouw kort voor
hetsluiten van hetgewasenteeltopbeddenzijnde
volgendevariantenvergeleken:
Aanaarden direct na het poten/voor opkomst enom
en om aanaarden. In 1988 is daar nog het object
aanaarden/verkruimelaar + rugvormers, direct na
hetpotenaantoegevoegd.

Onkruidontwikkeling
Hetonderzoek heeft uitgewezendat metdezesystemen, het vroeg op definitieve hoogte brengen van
de rug, het onkruid een probleem kan worden. Het
onkruid kan hierbij niet mechanisch worden bestreden zoals inde praktijk, waar dit naopkomst tot het
sluiten van het gewas nog kan. In het onderzoek is
dan ook een beroep gedaan op chemische middelen, die niet altijd een volledige bestrijding hebben
gegeven.

Opbrengst
Deopbrengsten (fabrieksgewicht) waren bij debeddenteelt gemiddeld 9% lager ten opzichte van de
praktijkmethode. Ook het vroeg opbouwen van de
ruggenheeftdeopbrengst negatiefbeïnvloed.
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Summary
Growingpotatoesinbedsmaybe favourable, particularlyonlightsandysoilswhere moisture retention
can be a problem, but where lifting is relatively
easy. Thisinvestigation hasshownthattheyieldof
factory potatoes was lower than or equal to the
yield of thepractical systemin ridges. The results
ofthetreatmentthatshouldlongerholdthe moisture, and possible alternativesof the practicalsystem,werealsothesame.
Intheyearsof theinvestigation howeverit was neverdry. 1984wassomewhatdryin thelastpartof
the growing season, in August/September. The
otheryears were very wet,so it is supposedthat
the beds contained too much water in the soil.
Heavyrainfalmayhavedamagedthegrowingand
theyieldofthepotatoes inbeds.

Optimalisering vanhetgebruik van minerale olie bij de
bestrijding van niet-persistente virusziekten bij pootaardappelen
Optimizing mineral oiltreatments toreduce spreading ofnon-persistent virus diseases in
seedpotatoes
C.B. Bus,PAGV

1. Probleemstelling
Uitvoorgaand onderzoek isgebleken dat metwekelijkse bespuitingen van pootaardappelen met minerale olie (15 I middel per hectare), vanaf opkomst

vanhetgewas,deinfectie metdoor bladluizenovergebrachte niet-persistente virusziekten (vooral YNvirus) met 60-80% kan worden gereduceerd
(Schepers & Bus, 1980; Schepers, 1980). Hiervoor
zijn tot de datum van loofvernietiging dan acht tot
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tienbehandelingennodig.
Behandelingen met minerale olie zijn duur en herhaaldetoepassing leidttot 5-10%opbrengstderving.
Dit opbrengstverlies kan evenwel gecompenseerd
worden door het loof van regelmatig met minerale
olie behandelde gewassen later te vernietigen. Tot
nu toe heeft de NAK echter geen onderscheid gemaakt inde loofvernietigingsdata tussen wel en niet
metminerale oliebehandeldegewassen.
Niet bekend is in hoeverre een bepaalde "bladluisdruk" kan worden getolereerd zonder gevaar voor
klasseverlaging door een primaire besmetting.
Beperking van het aantal oliebespuitingen kan tot
kostenverlaging en tot minder opbrengstschade leiden. In het begin van het groeiseizoen vliegen er
veelalmaar heelweinigbladluizen.
Daarom is indit onderzoek nagegaan wat het effect
is van later beginnen met de behandelingen op de
virusbesmettingvandenateelt.
Het begintijdstip is bepaald aan de handvan degeaccumuleerde vectorendruk (AVD), zoals die door
de NAKwordt berekendop basis van de inde zuigvallen gevangen soorten en aantallen bladluizen
(VanHarten,1983).
Voor uitgebreider informatie betreffende dit onderzoek wordt verwezen naar het eindverslag dat binnenkortals PAGV-verslagverschijnt.

2.Opzetenmethodevanonderzoek
Opde regionale onderzoekcentra Feddemaheerdte
Kloosterburen (FH) en A.G. Mulderhoeve te
Emmercompascuum (AGM) zijn, alleen in 1985, 't
Kompas te Valthermond (KP) en Vredepeel te
Vredepeel (VP), in 1985 en 1986,en op het PAGVbedrijf (PAGV) in 1985,1986en 1987,proeven aangelegdwaarbij optweetotvier verschillende tijdstippen met oliebehandelingen is begonnen.
Vervolgens is wekelijks met 15 I minerale olie
(Schering 11E) in 400-600 I water per hectare behandeld tot de loofdoding of tot het moment van
'groen' rooien. De behandelingen zouden beginnen
bij opkomst van het gewas -object b-, bij eenAVD
van 5-object c-,bijeenAVDvan 15-object d-en
bij een AVD van 50 - object e -. Object a werd niet
metoliebehandeld.
In 1986 en 1987 is ter vergelijking met 15 Iolie ook
150 gram van het insecticide Karate (een synthetisch pyrethroïde) +7,5 Iolie - object k- indeproe-
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ven opgenomen. De proeven werden in vier of vijf
herhalingen aangelegd. Besmettingsbronnen bestonden uit secundair YN-viruszieke planten van het
ras Bintje in de randrijen van de proeven, meestal
een per meter rijlengte aan beide zijden van de
proefstrook. Dit kwam dan overeen met een virusdrukvancirca3%.
Uit de rest van het proefveld werden de secundair
viruszieke plantenzozorgvuldig mogelijkverwijderd.
De randrijen werden niet meebehandeld. Op verschillende data werden knollenmonsters verzameld
die vervolgens in het volgende jaar zijn nageteeld
om het percentage besmetting te kunnen vaststellen. Alle proeven zijn uitgevoerd met het ras Bintje.
Alleen op AGM, later KP is gedurende drie jaar het
ras Prominentgebruikt.

3.Resultaten
Intabel 1zijndetijdstippen weergegeven waarop in
de verschillende proeven met de behandelingen is
begonnen. Intabel 2 is te zien wat de AVDwas op
het moment van de eerste bespuiting. Hierbij is de
AVDweergegevenvandezuigvaldie naarverwachting de bladluissituatie bij de proef het meest benadert.VoorVPbetreft dit degegevensvandezuigval
op 140 km afstand te Colijnsplaat, voor PAGV de
zuigval op 25 km afstand te Nagele,voor de FHde
zuigval op 15kmafstandteZoutkamp envoorAGM
en KPeveneens dezuigval teZoutkamp opcirca70
kmafstand.
Bij object b zou gespoten worden vanaf opkomst,
hetgeen gebeurd is. Bijobject c zou begonnen worden bij een AVD van 5. In feite is hier veelal iets
vroeger begonnen. Bij object d en e zou vanaf een
AVDvan 15respectievelijk 50gespotenworden.
Dit gebeurde echter meestal te laat, behalve bij KP
in1987.

Tabel 1. Datum 80%opkomst eneerste behandeling inde verschillende proeven.
Table1.Dateof80% emergenceandof firsttreatmentinthedifferentexperiments.

80% opkomst
object b
c
d
e
k

PAGV

1985
FH

31/5

ca31/5

*

-

-

17/6
16/7
19/7

24/6
19/7
29/7

25/6
18/7
31/7

-

-

-

AGM

PAGV

ca 20/5

31/
30/5
10/6
8/7
23/7
30/5

1986
KP
ca31/5
29/5
20/6
11/7
25/7

-

1987
KP

VP

ca25/5

20/5

VP

PAGV

28/5
4/6

31/5

-

-

-

6/7
13/7
4/6

3/7
16/7
23/7
3/7

PAGV

1987
KP

8/7
22/7
29/5

-

15/6

15/6

* -=niet aangelegd
Tabel 2. Geaccumuleerde vectorendruk (AVD) bijdeeerste bespuiting.
Table2.Accumulated vectorpressure (AVP)at thefirsttreatment.

PAGV
b
c
d
e
k

2
51
85

1985
FH

AGM

_
?*
27
97

?
27
97

-

-

_

PAGV
2
2
70
>100
2

1986
KP

VP

_

2

3
10
95

-

-

25
99
2

0
2
26

0

VP

_
0
5
24
0

_
0

0

* ?=niet bekend
Intabel 3isvan het niet met olie behandelde object
a de virusbesmetting per proef en per rooidatum
weergegeven en van de behandelde objecten de
procentuele reductietenopzichtevanonbehandeld.
Van de proeven/rooidata waarbij de besmetting bij
onbehandeld erg gering was - minder dan 3% -zijn
deresultaten nietvermeld.
Uit tabel 3 blijkt dat in het niet behandelde gewas
(object a) hetviruspercentage veelal sterk toeneemt
bij later rooien.Voorts blijkt dat bij de objecten den
e van de proef in 1985op het PAGV nauwelijks van
een reductie in virusbesmetting sprake was ten opzichte van onbehandeld. Dit was ook het geval op
het PAGVin 1986,evenals bijobject eopKPenVP
in 1986enbijobjectcendophet PAGVin1987.
In 1987wasop het PAGVde reductie inbesmetting
bijobject bop24/8overigensookerggering.
Bijvergelijking van object b (of c) met object kblijkt
de reductie van object b (c) gemiddeld 55%te zijn
envanobject k62%. Decombinatievan7,51 olieen
150 g Karate lijkt dus nog iets effectiever dan 15I
oliealleen.

4.Bespreking resultaten
De reductie in virusbesmetting is minder groot dan
uit vroegere proeven was gebleken. Dit komt waarschijnlijk omdat de randrijen waarin de viruszieke
planten stonden, niet mee zijn gespoten. Het niet
meebehandelenvande randrijenwerd nodiggeacht
omdekansopverschillentussendeobjectentevergroten. Vanminerale olie isbekenddat zowel de afgifte als de opname van niet persistente virussen
door bladluizen wordt bemoeilijkt. Enomdat inpraktijkpercelen de meeste virusverspreiding veelal uit
het perceel zelf komt (Van Harten, 1983) wordt aangenomendat mineraleoliedaneffectiever is.
Op grond van dit onderzoek is duidelijk geworden
dat een behandeling met 7,5 Iolie en 150 g Karate
minstens even effectief istegen deverspreiding van
virusziektenals 151 oliealleen.
Dit is waarschijnlijk niet alleen het gevolg van de
olie, want uit vroegere proeven was de indruk verkregen (Schepers en Bus, 1979) dat 7,5 I olie wat
minder goede resultaten gaf dan grotere hoeveelheden. Ook in de proef op het PAGV in 1987 is 7,5 I
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Tabel 3. De virusbesmetting (%) in het niet behandelde gewas (object a) en de reductie in virusbesmetting als gevolg van de behandelingen, in procenten ten opzichte van onbehandeld (objecten b-k).
Table3. Virusinfection (%) in untreated crops (object a) and reduction in virus infection by different
treatments (objectsb -k).

rooidata
object

8/8

1985
PAGV
22/8

a
b
c
d
e
k

3,3
21
10
3
-

15,5
46
15
14
-

1986
5/9

5/8

PAGV
19/8

24,7
32
15
19
-

19,3
70
52
16
5
65

30,4
67
63
11
18
71

KP
4/9

11/8

5/9

35,0
61
69
9
7
60

18,5
42
35
5
-

20,3
35
36
0*
-

1987

1986
VP

PAGV

VP

rooidata
object

8/8

29/8

13/8

24/8

5/8

20/8

a
b
c
d
e
k

8,6
49
51
27
56

14,7
68
55
0
66

4,0
50
35
0
68

7,9
22
0
33
42

6,4
56
67

11,3
48
64

* 0=geen reductie,veelal hoger dan onbehandeld
olieapartopgenomen.Hetbleekdatdereductievan
dit object ten opzichte van onbehandeld op 13 en
24/8 respectievelijk 28en0%was.
Opbrengstbepalingen zijn in deze proeven niet gedaan, maar in eerdere proeven (Schepers en Bus,
1979) bleek 7,5 Iolie geen geringere opbrengstdervingtegevendan 151.
Hoeveel later kan nu begonnen worden met de behandelingenzonder heteffectsterkteverminderen?
Bij bestudering van de resultaten lijkt beginnen op
17/6ophet PAGVin 1985bijeenAVDvan2,gezien
dereductie invirusbesmetting,alvrijlaat.
In 1986 leek op het PAGVop 10/6 beginnen bijeen
AVDvan2eveneffectief als bijopkomst op30/5beginnen toen de AVD ook al 2 was. Op KP viel de
werkingvanmineraleolietegen.Deoorzaak hiervan
zou de late gewasontwikkeling kunnen zijn, afvriezen op 31 mei gevolgd door droogte, waardoor pas
laat ouderdomsresistentie in het gewas optrad.
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Waarschijnlijk heeft de besmetting wel voor 25/7
plaatsgevonden, omdat de bespuitingen die na die
datum begonnen het viruspercentage ten opzichte
van onbehandeld niet meer verbeterd hebben. Te
Vredepeel was in 1986de reductie in besmetting bij
beginnen op 29/5 en 8/7 nagenoeg gelijk, ondanks
eentoename inAVDvan2naar25.
Op het PAGVviel in 1987vooralobject ctegen.Het
is niet duidelijk wat de redenwas,omdatdeAVDop
6/7 pas2,4was.
Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat het uitstellen vanoliebespuitingen tot een AVDvan 2tot 5
in het algemeen een geringere reductie van de virusbesmetting geeft dan beginnen vanaf het tijdstip
vancirca90%opkomstvanhetgewas.
Toch kan later beginnen soms wel effectief zijn, zoals vooral bleek te Vredepeel in 1986, object d en
daarnaast te PAGV 1986 object c en Vredepeel
1987 object c. Bij deze bespreking moet echter wel
in het oog worden gehouden dat de werkelijke AVD

bijdeproef sterk kanafwijken vandewaargenomen
AVD in de zuigvallen,vooral waar de afstand tot de
zuigvalgroot was.Tenslotte is uitdeze proeven duidelijk geworden hoe moeilijk het is om bij een bepaalde AVD te beginnen. Dit komt enerzijds omdat
dikwijls de bladluisvangst (hoeveelheid en soorten)
niet direct bekend is en anderzijds omdat hetmoeilijkteorganiseren isdirecttespuiten alseenbepaaldeAVDisbereikt.

5.Samenvatting
Gedurende drie jaar is op verschillende proefplaatsen nagegaan of het mogelijk is later dan bij opkomst met minerale oliebehandelingen in pootaardappelen te beginnen zonder dat de beschermende
werking tegen virusbesmetting door niet persistente
virussen minder is.Alscriterium omte beginnenzijn
hierbijbepaalde bladluisdrukkenaangehouden.
Uit dit onderzoek isgebleken dat later beginnen als
regel tot een hogere besmetting leidt ten opzichte
vandirect naopkomstbeginnen.
Ditwil echter niet zeggendat later beginnen niet effectief kanzijn. Voorts isduidelijk geworden dat het
moeilijk te organiseren is om direct met spuiten te
beginnen zodraopeenbepaalde plaatseenbepaaldebladluisdruk bereiktis.
Bijeenvergelijkingvan 15Iolie perhectare met150
gram Karate + 7,5 Iolie bleek dat deze combinatie
zeker zogoedwerkte.
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Summary
Duringthreeyears, researchwasdoneatdifferent
places in the Netherlandswith the aim toreduce
thenumberofsprayingsofmineraloilagainstinfection withnon-persistentvirusdiseasesin seedpotatoes.
Thequestionwas 'Isitpossible tostart treatments
not earlierthana certainaccumulatedvectorpressure'. It wasshown thata laterstart thanat emergence as a rule reduced the effectivenessof the
treatment.
Italsobecameclear thatstartingsprayingassoon
as at a certainplace a certainaccumulated vector
pressureisreached, isdifficulttoorganize. Bycomparinga doseof 151 oilperhectarewith7.51 oil+
150grammesof thepyrethroid Karateit wasprovedthatthelatterworkedatleastaswellas 151oil
appliedsolely.

Aardappelen telen opsorteergrond voor een snelle indicatievan de aardappelmoeheidssituatie
Potatogrowing ongrading soilforarapidindication offieldcontamination withthepotato
cystnematode
CD. vanLoon,PAGV

1. Inleiding
Teneinde adequaat te kunnen inspelen op aardappelmoeheid (AM) is hetbelangrijk omeeneventuele

besmetting alineenvroegstadium te kennen.Door
middel van grondonderzoek kan, bij bemonstering
direct na aardappelen, met de door het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek gehanteerde bemonste-
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ringswijze een besmetting pas worden aangetoond
als reeds circa 1 miljoen cysten per ha aanwezig
zijn. Wordt na een ander gewas bemonsterd, dan
ligt de aantoonbaarheidsgrens zelfs bij circa 4 miljoen cysten per ha. Het aantonen van geringere
aantallen cystendoor middelvan grondonderzoek is
weliswaar mogelijk, maar hiertoe moet een grote
hoeveelheid grond worden gespoeld. Daardoor is
het duur. Een beter alternatief lijkt het enkele keren
naelkaar telenvan aardappelen opsorteer- of zeefgrond, naar eensuggestievanVander Zaag.Inmet
name sorteergrond treft menals regeleerder cysten
aan, dan in willekeurig op een perceel verzamelde
grond.Als men in een bak met een oppervlakte van
3 m2eneeninhoudvan1,2m3gedurendetweejaar
achter elkaar aardappelen teelt, dan hebben enkele
eventueel aanwezige levenskrachtige cysten zich
circa 1000 tot 5000x vermeerderd. Dit houdt in,dat
als indebakéén levenskrachtige cysteaanwezigis,
deze besmetting natwee keer aardappelen telenen
bijeen 1000-voudigevermeerdering, ineenmonster
van 500 respectievelijk 1000 ml met34 respectievelijk 56%zekerheid kan worden aangetoond. Bij een
5000-voudige vermeerdering is de besmetting met
87respectievelijk 98%zekerheid aantetonen.Deze
getallen gelden voor een homogene verdeling van
de cysten indegrond.Bijeen intensieve bemonstering, waarbij de bewortelde zone van elke plant
wordt bemonsterd, mag worden aangenomen, dat
dekansopdetectie nogaanmerkelijk groter is.Daar
met deze methode in feite veel meer grond wordt
onderzocht dan bij dedoor het Bedrijfslabora-torium
te Oosterbeek gehanteerde methode (200 ml per
0,33 ha) is de kans op het vinden van een besmettingveelgroter. Bijeen perceelsgrootte van5habedraagt het verschil tussen beide methoden tenminste een factor honderd. Teneinde na te gaan of de
hierboven geschetste methode in de praktijk bruikbaar is, is ze in de periode 1986-1988 opvijf proefboerderijenbeproefd.

2.Uitvoering
Ofschoon niet overal precies even groot, waren de
afmetingenvandebakken metsorteergrond globaal
alsvolgt:2x1,5x0,4 m,datwilzeggeneen inhoud
van circa 1,2 m3. De bakken hadden geen bodem,
maarwareningegraven indegrond.
Soms was als afscheiding met de ondergrond ge-
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perforeerd plastic aangebracht. Per bak werden 1520 planten van eenvoor aardappelmoeheid vatbaar
ras gepoot. Tijdens het groeiseizoen werd regelmatig een Phytophthora-bestrijding uitgevoerd.Voorde
volgende teelt werd de grond in de bakken omgespit. In ongeveer de helft van de bakken zijn twee
keer en inde andere helft drie keer na elkaar aardappelengeteeld.Opproefboerderij 3isineendrietal
bakken slechts één teelt uitgevoerd (tabel 1).Nadat
de planten grotendeels waren afgestorven, in de
loopvan de maand augustus,werden deaardappelen geoogst. Direct daarna werden met een 25 cm
lange boor (inhoud 20 ml) grondmonstersgestoken,
per bak 50 steken volgens een raster van 25 x 25
cm. Dit leverde monsters van circa 1000 mlgrond,
die door het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek op
aardappelcysteaaltjes zijnonderzocht. In1986isper
monster200mlgespoeld,in1987en 1988500ml.

3.Resultaten
In tabel 1 is aangegeven in welke bakken en wanneer er levenskrachtige aardappelcysteaaltjes zijn
gevonden. Op de proefboerderijen 1en 2 kon geen
besmetting worden geconstateerd. Op de overige
proefboerderijen zijnbijelkinéénbaklevenskrachtigecystenaangetroffen.
Inviergevallenopdeproefboerderijen 3,4en5isal
het eerste jaar in de bak een besmetting aangetroffen. In bak 7 van proefboerderij 3 werden in het
monster twee levenskrachtige cysten gevonden.Op
proefboerderij 4 werden eveneens twee levenskrachtige cysten aangetroffen in grond afkomstig
van een perceel,waar circa 15jaar tevoren eenbesmettingwasgeconstateerd,maar daarnaweerwas
'vrij'verklaard.
Eveneens op proefboerderij 4werd in 1988eenbesmetting met 9 levenskrachtige cysten (730 larven)
geconstateerd.
In 1987 werden na de eerste keer aardappelen in
bak 2 op proefboerderij 5, tien levenskrachtige cysten aangetroffen. Dit aantal was in dezelfde bak in
1988toegenomentot 32cysten (2040 larven) ineen
monster van 500 cc. Deze geringe vermeerdering
kan een gevolg zijn van het (te) vroeg - begin juli rooien van de aardappelen, waardoor nog niet alle
cystenhaddenlosgelatenvan hetwortelstelsel.

Tabel 1.Overzicht van het aantal bakken per proefboerderij waarin in 1986/'88 al dan niet cysten zijn
gevonden.
Table1. Viewof thenumber ofcontainers oneach experimental farmin whichpotato cyst nematodes
could (o)orcouldnot (x)befound.
proefboerderij:
bak
1
2
3
4
5
6
7

'86
X
X

1
'87

'88

X
X
X
X

X
X
X
X

o =besmetting aangetroffen

2
'86 '87 '88

3
'86 '87 '88

4
'86 '87 '88

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
X
X
0

X
X
X
X

X
X

X

5
'86 '87 '88
X

X

X

0

X

0

0
X

0

x =geencysten gevonden

4.Discussie
Uitdit onderzoek isgebleken dat het inderdaadmogelijk is om een AM-besmetting aan te tonen,door
voor aardappelmoeheid vatbare rassen op sorteeren zeefgrond te telen.Twee opeenvolgende teelten
lijken daarbij voldoende. In geen van de 9 bakken
waarop drie keer aardappelen zijn geteeld is in het
derde jaar een besmetting aangetroffen. Er vanuit
gaande dat de in de bak gebruikte sorteer- of zeefgrondeenrepresentatief 'monster' vormtvan hetbetreffende perceel,kanmen-alsgeencystenworden
gevonden -ervanuit gaan,dat hetperceel nietofuiterstlicht besmet is.Wordenweleenof meercysten
gevonden,dan kanditaanleidingzijnomeennauwkeurige bemonstering op het perceel uit te voeren,
om de besmettingshaarden op te sporen envervolgenstebehandelen.
Debesmette grond uitdebakkenkanmenofafvoerennaareenstorthoop,ofbegraven.

veelheid grond wordt onderzocht, dan bij de thans
door het Bedrijfsiaboratorium te Oosterbeek gehanteerde methode, kan hiermee een tenminste 100x
geringere besmettingwordenaangetoond.

Summary
Duringthreeyears and on fiveexperimental farms
a methodwasinvestigated forchecking fieldcontaminationbypotatocystnematodes, using adhering
soil of tubers,releasedwhen potatoesarebrought
into thestoreor whensizegraded.Bygrowingpotatoesin twoconsecutive years in a container with
a contentof 1.2m3 (40cm deep) filled with adheringsoilofpotatoes,itprovedtobepossibletodemonstrateacontamination withpotatocystnematodesifpresent.Sinceby usingthismethodamuch
largeramountofsoil is examined comparedtothe
present sampling for laboratoryanalysis, thismethodenables findinganatleast 100xsmallercontamination.

5.Samenvatting
Op vijf proefboerderijen is gedurende drie jaar een
methode beproefd, waarbij met behulp van sorteerof zeefgrond wordt nagegaan of een perceel met
AM is besmet. Door twee keer na elkaar aardappelente laten groeien in met sorteer- of zeefgrondgevulde bakken met een inhoud van circa 1,2 m3, bij
een dieptevan 40cm,bleek het inderdaad mogelijk
om een eventueel aanwezige besmetting aan tetonen. Daar bij deze methode een veel grotere hoe-
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Invloed vanhetsnijden vanpootgoed opdeopbrengst,
sortering engezondheid van pootaardappelen
Theeffectofcutting ofseedpotatoes onyield,tubersizedistribution andhealthofseed
potatoes
H.W.G.Floot,ROCFeddemaheerd

1. Probleemstelling
Het snijden van pootaardappelen wordt in vele landen toegepast. In Nederland vindt het slechts op
zeer beperkte schaal plaats. Het doel van het snijden is een grotere oppervlakte met het pootgoed te
kunnen beplanten. Als het snijden in Nederland
plaatsvond,gebeurde dit handmatig enwerdvande
top naar het naveleind gesneden.Metdekomstvan
dedoor MiedemaBVontwikkelde snijmachine ishet
handsnijden, wat erg tijdrovend was, komen te vervallen. Met deze machine worden de poters dwars
doorgesneden. Als gevolg van dit doorsnijden kunnen langwerpige knollen gemakkelijker machinaal
gepootworden.
Enkele overwegingen om tot snijden over te gaan,
zijn:
- De afzetmogelijkheden naar het buitenland voor
grof pootgoedworden minder.
- De transportkosten zijn voor kleinere knollen per
stukgeringer.
- Het gesneden produkt is goed machinaal te poten.
- Vooral bij langwerpige aardappels geeft gesneden
pootgoedeenregelmatiger plantverdeling.
- Men kan hoogwaardig en relatief goedkoop pootgoedgebruiken.
- Men krijgt door snijden ongeveer 24% meer kiemen/stengels. Dit is interessant bij grofgroeiende
rassenenkantoteenbeteresorteringleiden.
- Erkomen steeds meergrofgroeiende rassenvoor
de verwerkende industrie, maar als pootgoed is
eengrootaantalkleinereknollengewenst.
- Als gevolg van de latere loofdodingsdata van de
laatstejarengroeit hetpootgoedgrover.
Twee aspecten vragen in dit verband om een antwoord:
1. Het plantenziektekundig aspect: er mogen geen
ziektenwordenovergedragen.
2. Het economische aspect: het snijden moetfinan-
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cieelvoordeligzijn.
Opde proefboerderij Feddemaheerd zijn indejaren
1986,1987en1988proevengenomen omheteffect
van snijden op de opbrengst en de sortering na te
gaan.
Tevens is in andere proeven (FH 426, 442,473) de
eventuele invloedopbacterieziektennagegaan.

2. Opzetvanhetonderzoek
De proeven zijn genomen met de rassen Jaerla en
Spunta.
Objecten:1. 50.000pl/haheleknollen;
2. 75.000 pl/ha hele knollen, maat 35/45
mm(1987+ 1988);
2a.50.000 pl/ha in de lengte doorgesneden(1986);
3. 50.000 pl/ha halve knollendwarsdoorgesneden;
4. 75.000 pl/ha halve knollendwarsdoorgesneden;
5. 100.000 pl/ha halve knollen dwars
doorgesneden.
De poters zijn eind februari machinaal overdwars
doorgesneden, waarbij het mes continu ontsmet is
met formaline. Na het snijden werd het wondvlak
mettalkpoeder bestoven.Daarnahebbendeknollen
bij een hoge luchtvochtigheid een warmtestoot gehad en zijn ze voorgekiemd. Uitgegaan werd van
een potermaat tussen 55 en 65 mm. Er werd in de
drie onderzoeksjaren steeds in de eerste week van
mei gepoot. In 1986werd het loof van beide rassen
op 18juli gedood; in 1987 op 12 augustus. In 1988
werd Jaerla op 20juli en Spunta op 31julidoodgespoten.Hetaantal herhalingen bedroegvier.

namelijk van belang geacht te weten hoe hoog de
opbrengst van gesneden aardappels is ten opzichte
vandemaat35/45mm.
Op23februari zijn de knollen gesneden,waarnaze
bij een hoge luchtvochtigheid eenwarmtestoot hebbengehad.Devande pootgoedmaat55/60 mmbenodigde hoeveelheid pootgoed voor 50.000 hele
knollen per ha bedroeg ruim 7ton per ha. De planten kwamen op ongeveer 25 mei op. De opkomst
was goed en regelmatig. De verschillen in totale
knolopbrengst waren opnieuw gering. In de pootgoedmaten 28/55 mm bleven 50.000 halve knollen
per ha achter in opbrengst. Bij Jaerla was dit zelfs
tot 24%.

3.Resultaten
3.1 Gewasontwikkeling

3.1.1 1986
Op 21 februari zijn de knollen gesneden. De grond
is behandeld tegen Rhizoctonia met 15 kg Rizolex
per hectare. De hele knollen kwamen iets vroeger
op. Bijderest vandeplantaantallen wasweinigverschil.
Bij de potermaat 60/65 mm was bij het gebruik van
50.000heleknollenperharuim 10tonpootgoedper
hanodig.
Door het droge en warme weer kwam vooral bij de
hoge stengelaantallen bij het ras Jaerla (100.000
halve knollen per ha, leidend tot 64 stengels/m2)
aan het eind van het groeiseizoen slap loof voor
(waarschijnlijk vochttekort), wat de opbrengst waarschijnlijk gedrukt heeft. Erwas weinig verschil intotale knolopbrengst. Het object 50.000 halve knollen
bleef 10% achter in de pootgoedmaten 28/55 ten
opzichtevandeandereobjecten.

3.1.31988
De aardappels zijn 1 maart gesneden. De grond is
tegen Rhizoctonia behandeld met 20 liter Moncereenperhectare.
Op7juli was object 1bijJaerla inbloei,de rest nog
niet. Dit leek dus op een duidelijke voorsprong van
de niet gesneden grote knol. Het gewas was vrij
egaal. Detendens inopbrengst.was hetzelfde als in
deanderejaren.
Intabel 1, 2 en 3worden de gemiddelde resultaten
van de knolopbrengsten over de drie proefjaren
weergegeven.

3.1.21987
In 1987 is ook object 2, 75.000 knollen in de maat
35/45,opgenomen alsvergelijkingsobject. Hetwordt

Tabel 1.Opbrengst ensortering inkg per are gemiddeld over dedrie proefjaren (1986, 1987, 1988).
Table1.Tuberyield and tubersizedistribution inkg/are, mean valuesover 1986,1987, 1988.
ras/object
<28

sortering in kg per are
28-35
35-45 45-55

totaal

28/55

>55

kg/are

rel.

kg/are

rel.

Jaerla
50.000 55/60
75.000 35/45
50.000 half
75.000 half
100.000 half

7
6
4
5
6

28
16
13
21
31

153
112
93
133
167

217
226
228
228
202

44
79
100
57
40

449
440
437
444
446

100
98
97
99
99

397
355
333
382
399

100
89
84
96
101

Spunta
50.000 55/60
75.000 35/45
50.000 half
75.000 half
100.000 half

9
12
8
9
8

39
36
28
36
8

212
181
157
201
237

227
262
240
236
193

31
31
50
34
14

517
523
483
515
500

100
101
93
100
97

478
480
424
473
479

100
100
89
99
100
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Tabel 2. Gemiddelde aantal knollen per 10m 2 per sortering entotaal.
Table2. Tubernumberper tubersizeper 10m2.
<28

28-35

35-45

45-55

>55

totaal

rel.

28/55

rel.

Jaerla
50.000 55/60
75.000 35/45
50.000 half
75.000 half
100.000 half

60
56
34
45
55

114
64
52
84
123

290
210
170
240
318

219
218
221
226
215

26
43
54
32
24

708
592
530
628
735

100
84
75
89
104

623
492
443
550
657

100
79
71
88
1Q5

Spunta
50.000 55/60
75.000 35/45
50.000 half
75.000 half
100.000 half

61
92
58
63
61

121
114
84
113
152

319
263
234
297
363

190
214
193
198
176

15
15
25
17
7

706
700
593
688
760

100
99
84
97
108

630
592
510
608
692

100
94
81
96
110

ras/object

Tabel3. Samenvatting over de jaren 1986, 1987 en 1988 in kg/are en relatief, uitgaande van 50.000
hele knollen =100.
Table3. Summary over theyears 1986, 1987and 1988in kg/are and relative (50,000 whole tubers=
100).
ras/object

kg per are (rel.)
totaa
28/55

stenge s
per m 2 (rel.)

aantal knollen/10 m2
28/55 (rel.)
totaal (rel.)

Jaerla
1. 50.000 heel
2. 75.000 35/45 heel
3.
50.000 half
4.
75.000 half
5. 100.000 half

397 (== 100)
355
(89)
333
(84)
382
(96)
399 (101)

449 (= = 100)
440
(98)
437
(97)
444
(99)
446
(99)

42,1 (= = 100)
26,9
(64)
26,1
(62)
35,8
(85)
47,6 (113)

623 (=100)
492
(79)
443
(71)
550
(88)
657 (105)

708 (= = 100)
592
(84)
530
(75)
628
(89)
735 (104)

Spunta
1. 50.000 heel
2. 75.00035/45 heel
3.
50.000 half
4.
75.000 half
5. 100.000 half

478 (==100)
480 (100)
424
(89)
473
(99)
479 (100)

517 (= = 100)
523
(101)
483
(93)
515
(100)
500
(97)

37,9 (= = 100)
30,1
(79)
23,7
(62)
33,6
(89)
42,5 (112)

630 (=100)
592
(94)
510
(81)
608
(96)
692 (110)

706 (== 100)
700
(99)
593
(84)
688
(97)
760 (108)

3.2 Financieel resultaat

Voor het financiële resultaat moet de sortering vermenigvuldigdworden metdeuitbetalingsprijs vande
sortering. Aan de andere kant staan de kosten voor
pootgoed en snijden en eventueel voor meer kiembakken en arbeid. Tabel 4 geeft de belangrijkste financiële resultatenweer.
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Gem.uitbetalingsprijzen 1986/1988
potermaat
28/35
35/45
45/55

Jaerla
70centperkg

>55

Uf] II

II

4 / ii

'•

II

27"

" "

«

Spunta
56centperkg
49"
" "
32» " »
15"
» "

Tabel4. Financieel resultaat vansnijdenvan pootgoed,gld/ha.
Table4. Financial resultsofcutting ofseedpotatoes, Dfl./ha.
sortering
28/35
35/50

>50

Jaerla
50.000 heel
75.000 35/45
50.000 half
75.000 half
100.000 half

1.964,1.122,912,1.473,2.175,-

12.267,10.575,9.729,11.609,12.596,-

4.104,5.184,5.778,4.617,3.807,-

Spunta
50.000 heel
75.000 35/45
50.000 half
75.000 half
100.000 half

28/35
2.184,2.016,1.568,2.016,2.688,-

35/45
10.388,8.869,7.693,9.849,11.613,-

45/55
7.264,8.384,7.680,7.552,6.176,-

ras/object

totale
kosten
opbrengst pootgoed

>55
465,465,750,510,210,-

opbrengst minus
kosten pootgoed

18.335,16.881,16.419,17.699,18.578,-

1.890,1.692,945,-*
1.404,-*
1.890,-*

16.445,15.189,15.474,16.295,16.688,-

20.301,19.734,19.927,19.127,20.687,-

1.350,2.058,675,-*
1.005,-*
1.350,-*

18.951,17.676,19.252,18.122,19.337,-

* de kostenvoor het snijden komen hier nog bij
3.3 Plantenziektekundige aspecten

4.Bespreking resultaat

maten. Het onderzoek heeft aangetoond dat de
stengeldichtheid de totale opbrengst beïnvloedt, en
innogsterkere matedesortering.
Destengeldichtheid staatinrelatietotdepotergrootte. Opgrotepoterswordenmeerkiemenenstengels
gevormd dan op kleine poters. Het is uit dit onderzoekgebleken,datdoor hetsnijden meer kiemenen
stengels werden gevormd dan met ongesneden
knollen. Bij de vergelijking tussen 50.000 hele en
50.000 halveknollenper hawasbijderassenJaerla
en Spunta een (fictieve) toename aan stengels van
maar liefst 24%. Tussen 50.000 hele knollen en
100.000 halve knollen per ha zien we een toename
in stengels van respectievelijk 13 en 12%(zie tabel
3). Hieruit blijkt dat bijeen hogere plantdichtheid het
aantal stengels per (halve) knol afneemt, wateveneens uit eerder onderzoek is gebleken. Bij gebruik
van de helft aan pootgoedgewicht met het snijden
loopt detotale opbrengst minder terug dan de pootgoedopbrengst (zietabel3).Ditisvoor beide rassen
gelijk, alhoewel het rasJaerla minder opbrengstderving geeft in de totale opbrengst en sterker in de
pootgoedopbrengst.

Het onderzoek had tot doel de produktiecapaciteit
van hele engesneden poters te vergelijken metbetrekking tot zowel deknolopbrengst als hetfinanciële resultaat. Hetfinanciële resultaat wordt vooralbepaald door de pootgoedopbrengst in de kleine

Bij hetzelfde pootgoedgebruik, 50.000 hele knollen
ten opzichte van 100.000 halve knollen, is de totale
opbrengst niet gestegen en was de pootgoedopbrengst inde maat 28/55vrijwel gelijk. Hierbij iswel
een verschuiving opgetreden naar de kleine maten,
terwijl ook het knolaantal bij 100.000 halve knollen

Wat betreft de plantenziektekundige aspecten moetenwerekeninghoudenmetdriegroepenziekten:
1. virusziekten:X-,Y-enS-virus;
2. bacterieziekten:zwartbenigheid enstengelnatrot;
3. schimmelziekten:fusarium.
In proeven uitgevoerd in 1985 en 1986 met uiterlijk
gaaf, maar besmet materiaal kon geen uitbreiding
worden aangetoond.Weltrad uitbreiding op alseen
rotteknolwerdmeegesneden.
Proeven op de Feddemaheerd (FH 426, 441, 473)
hebben niet aangetoond dat het snijden tot uitbreidingvanbacterieziekten leidt. Ditwil nietzeggendat
het uitgesloten is. Dat geen uitbreiding is aangetoond kan veroorzaakt zijn door de beperkte schaal
waarop ten behoeve van de proeven is gesneden.
Het is dus belangrijk uit te gaan van goed gezond
pootgoed en ook dan blijft een verhoogd risico aanwezig.
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perha4resp.8%hogerlag.
Bij de berekening van het financiële resultaat is uitgegaan vandeprijzen zoalsdie indejaren 1986tot
en met 1988aan detelers zijn uitbetaald. Intabel4
komt duidelijk tot uitdrukking dat door hetsnijdende
pootgoedopbrengst fijner is en de prijs hoger bij
100.000 halve knollen ten opzichte van 50.000 hele
knollen. Verder blijkt uit dezetabeldat 50.000 halve
knollen niet voldoende zijn, evenmin als 75.000 halve knollen, om het financiële resultaat van 50.000
heleknollenper hatebenaderen.
Indevergelijking zijndekostenvoor hetsnijden niet
ingecalculeerd, waarvoor een bedrag van circa
f 300,- per ha kan worden aangehouden. Gelet op
de prijzen en opbrengsten in de proefjaren, was de
stijgingvan hetfinanciële resultaat zeerbeperkt.

6.Samenvatting
Vantwee rassen (Jaerla en Spunta) zijn wel en niet
gesnedengrote knollenbijverschillendeplantaantallenvergeleken. Om een optimaal resultaat te behalen kan men weinig op pootgoed besparen. Wèl is
met het snijden van grote knollen een betereverdeling van stengels in de aardappelrug te bereiken.
Hiermee is waarschijnlijk de fijnere sortering te verklaren. Ditzoufinancieel voordeel kunnen bieden bij
de teelt van pootaardappelen, wat overigens uit dit
onderzoek nietvoldoende isgebleken.
Aangezien het financiële voordeel gering was, verdientdezewerkwijze uitoogpuntvan bedrijfshygiëne
geenaanbevelingvoordepootgoedteelt.

7. Literatuur

5.Conclusie
Het snijden van grof pootgoed heeft tot gevolg dat
het totale aantal stengels toeneemt. Deze toename
is afhankelijk van de plantdichtheid. Met hogere
plantdichtheden loopt het aantal stengels per plant
terug. Bij50.000 halveknollenper hawashetaantal
stengels per plant (poter) hoger dan bij 100.000halveknollenperha.
Eerst bij 100.000 halve knollen per hawas hetstengelaantal per m2 hoger dan bij 50.000 hele knollen;
dit resulteerde ineengeringe opbrengstverhoging in
defijnepootgoedmaten.
De objecten 50.000 en 75.000 halve knollen per ha
gaven een lagere totale opbrengst, vooral door een
verlagingindepootgoedmaten.
Erisgeenbesparingoppootgoed mogelijkgebleken
bij de teelt van pootaardappelen door het pootgoed
tesnijden.
Hetsnijdenvanpootaardappelen heeftvoordepootgoedteelt indeproefjaren 1986tot enmet 1988,uitgevoerdopde Feddemaheerd,geenfinancieelvoordeelopgeleverd.
Uitbreidingvanziekten alsgevolgvanhet machinaal
snijden kon niet worden aangetoond. Dat wilevenwel niet zeggen dat het risico gering is.
Waarschijnlijk waren de proefomstandigheden te
gunstig voor het aantonen van een ziekte-uitbreiding.
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Summary
In 1986, 1987and 1988,over-sized seed tubers
weremechanically cut intotwohalvesbefore planting. The effects of this treatment on (financial)
yield, tuber size distribution and crop andtuber
health werestudiedatvariousplantdensities.
Tomaintain optimalyields, no saving on seedtubers waspossible.Halving largeseedtubersledto
a betterstemdistribution intherow, but thisdidnot
resultinsmallersizesofseedpotatoes.
The financial benefit of halving seed tuberswas
verymodest. Considering theextrariskofdevelopment of diseases,mechanically cutting of seedtubersisnotrecommended when growingseedpotatoes.

Tabel 1. Invloed plantverband op de verse knolopbrengst in ton/ha bij drie aardpeerrassen. Valthermond, 1987.
Table1.Effectofplant spacing on fresh tuberyield (tonnes/ha) of three varietiesofJerusalem artichoke. Valthermondresearch centre,1987.
ras
75x60cm
Columbia
Violet de Rennes
Wageningse dwerg

38
20

plantverband
75x40cm
75x30cm
43
23
28

47
27
30

75x20cm

31

niet aangelegd

MCPA en dus in granen goed Ie bestrijden. Ook
bleek dat in maïs en aardappelen de opslag goed
onder controle te houden was door de combinatie
van mechanische en chemische bestrijding. In suikerbieten bleekchemische bestrijding niet mogelijk.
Inpassing van aardpeer in het bouwplan lijkt weinig
problemen opte leveren. Hetgewas isgeenwaardplantvoor hetaardappel-enbietecysteaaltje. Dereden waarom de aardpeer nog niet geteeld wordt is
vooral een marktkundige kwestie. Teelttechnisch
kent de aardpeer weinig problemen en de teelt kan
eenvoudig worden ingepast, omdat deze volledig
met de aardappelmechanisatie kan worden uitgevoerd.
De kansen voor inuline op zowel de zoetstoffenmarkt alsookopdemarktvoor grondstoffen voorde
chemische industrie nemen toe bij een lagere kostprijs. Door veredeling zullen dan ook rassen gekweekt moeten worden die een hoge inuline-opbrengst per hectare kunnen leveren. De teeltkosten
van aardperen lijken laag te liggen, zodat gesteld
kanwordendat optermijn zeker kansenvoor ditgewasaanwezig zijn.

Summary
In 1986 up to and including 1989research was
done into theJerusalemartichoke. Theaim ofthe
research was optimizingcrop husbandryandsolvingproblems ofhusbandrytechniques. Fieldexperimentswerecarriedoutontheexperimentalfarms
't Kompas at Valthermond and Vredepeel at
Vredepeel.
Inthevarious experimentsatthePAGVtuberyields
rangedfrom 22 to54tonnes/ha. Inulincontentfrom
thetubersonfreshweightbase variedfrom 12.7to
16.9%.UnderDutch conditionsmid earlycultivars
showed thehighesttuberyields.
Thereason whyJerusalemartichokeis notgrown
ona widerscaleat thismomentismainlya marketingproblem. Thepossibilitiesforinulinonthe market ofsweeteners andonthemarketofrawproduceforchemicalindustryincrease as the production
costs decrease. By plant breeding higheryielding
cultivarsshouldbeproduced.Theproduction costs
ofJerusalem artichoke seemtoberatherlow, so in
thefuture itmayhaveagoodchance tobecome an
importantcropinthe Netherlands.
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Suikerbieten
VormenvanschadeinsuikerbietendoorAphanomycescochlioidesenmogelijkhedenom
dezetevoorkomen
W. Heijbroek. 1RS. enAl. Smit. PAGV

Deinvloedvanbladgroeiremmendemiddelenopopbrengstenkwaliteitbijsuikerbieten
CE. Westerdijk, PAGV. enJ.D.A. Wevers, 1RS:projectnr. 56.8.19

Depraktischewaardevankruisbloemigegroenbemestingsgewassenresistenttegen
bietecysteaaltjes
W. Heijbroek,1RS, enO. Hoekstra, PAGV

Vormen van schade insuikerbieten door Aphanomyces
cochlioides en mogelijkheden omdezetevoorkomen
Types ofdamage insugarbeetscausedbyAphanomycescochlioides andpossible ways
ofprevention
W.Heijbroek,1RS enA.L.Smit,PAGV1>

1. Inleiding
In tegenstelling tot andere wortelbrandschimmels
veroorzaken aantastingen door Aphanomyces cochlioides meestal pas nadat het gewas is opgekomen wegval van kiemplanten. In Europa werd deze
schimmel pas na 1976als belangrijke ziekteverwekker van suikerbieten erkend,aangezien voor die tijd
bij gebruik van de conventionele isolatiemethoden
Aphanomyces meestalwerdovergroeiddoor andere
organismen. Byford en Stamps (1975) ontwikkelden
een methode (het uitleggen van kiemplanten op
vochtig filtreerpapier) waarmee veel meer Aphanomyces kon worden teruggevonden. Door deze methode toe te passen bleek al spoedig dat in jaren
meteen late zaaiveelverschijnselen vanafdraaiende planten moesten worden toegeschreven aan
aantasting door Aphanomyces cochlioides. Bovendien bleek dat aantasting werd bevorderd door een
hoge temperatuur, een lage pH (Byford, 1975) en
nauwe rotaties (Schaufele en Winner, 1979 en
1983).
In Nederland werd vooral schade door Aphanomycescochlioides gevonden opdezandgronden inhet
noordoosten enzuidoosten,op percelen met nauwe
rotaties eneen relatief lagepH.Niet alleenvielener
planten weg, maar de planten die waren aangetast
en dit wel overleefden vertoonden insnoeringen in
de hoofdwortel gedurende het gehele groeiseizoen,
metalsgevolgeensterkevermindering vanhetwortelgewicht bijhetrooien.
Op enkele rotatieproefvelden te Emmercompascuum (AGM600) en Rolde (Kooijenburg) werden bij
intensieve bietenteelten, van 1op 2 en nauwer,opbrengstdervingen vastgesteld die niet konden worden verklaard. Mogelijk zouden hier aantastingen
door Aphanomyces een rol kunnen hebben gespeeld. Anderzijds was het bekend dat Aphanomyces cochlioides vrijwel uitsluitend kon worden be-

streden door toepassing van hymexazool (Byforden
Prince, 1976). Aangezien in Nederland slechts zeer
beperkte kennisover deeffecten vandit middelaanwezig was, leek het zinvol om bestrijdingsproeven
op te zetten. Doel van het onderzoek was een inzicht te krijgen inde relatie tussen infectietijdstip en
schade en het verloop van de ziekte in de plantonder verschillende omstandigheden. Verder werd het
noodzakelijk geacht een adequate bestrijdingswijze
voor zowel de vroege als late aantasting te ontwikkelen.

2. Proefopzet
2.1 Kasproeven

2.1.1 Toetsing vanAphanomyces-besmetting
Zaaipannen werden gevuld met grond van proefvelden of zwaar aangetaste percelen en hierin werden
opgelijke diepte 100zaden gelegd. Natwee weken
bij temperaturen tussen 18en 25°Cwerd eenvolledige opkomst verkregen, waarna de zaaipannen in
plastic bakken met water werden gezet om een
hoog vochtgehalte te verkrijgen. Op gezette tijden
werden hetaantalweggevallen enzieke plantengeteld en eenmaal per proef werd Aphanomyces cochlioides geïsoleerd en geïdentificeerd door kiemplanten uit te leggen op filtreerpapier. Afhankelijk
vandedoelstelling kondenals variantenverschillende soorten grondmonsters of series zaadbehandelingenenpilleerprocédéswordengetoetst.

1

)nuwerkzaam bijCABO
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2.1.2Invloedvan latebesmetting
Voorhetonderzoek naardeeffecten ineenlaterstadium van de groei werd gezaaid ingrote potten van
10 I, gevuld met grond uit verschillende rotaties en
eencontrole (potgrond enzand).Alle pottenwerden
behandeld met 77 mg actieve stof hymexazool op3
juni 1987 om een vroege aantasting te voorkomen.
Vanaf 10 juli werd in de ene helft 140 mg actieve
stof hymexazool toegevoegd, hetgeen werd herhaaldop 10augustus meteendubbeledosering.Bij
de oogst werden de verse en droge gewichten van
dewortelbepaaldenisdebietvormbeoordeeld.
De invloedvan eenvroege aantasting en het tijdstip
van infectie opdeontwikkelingvandeplant,werdin
een andere proef onderzocht door planten ingezonde c.q. zieke grond op te trekken met behulp van
een perskluitsysteem envervolgens op hetgewenste ontwikkelingsstadium over te plaatsen in grote
potten.Bijdeproef overdeontwikkelingvandeaantasting werd het wortelstelsel zo goed mogelijk gereinigd. Voorde expositie van gezonde planten aan
zieke grond werden deze overgebracht met de gehele kluit, die overigens niet groter was dan die van
een papierkluitplant. Bij hetbeëindigen vandeproef
werden vers gewicht van blad enwortel bepaald en
de afwijkingen van de wortelvorm beoordeeld volgenseenschaalvan 1-5.

2.2 Proefonderzoek
Erwerd een reeks proefvelden aangelegd opgronden waar, al dan niet na een voorafgaand grondmonsteronderzoek, een zware aantasting door
Aphanomyces cochlioides kon worden verwacht.
Hetzaaienvondplaatsopeenlaattijdstip;vrijwelaltijd na half april. Deobjecten bestonden uitverschillende soorten pillenzaad behandeld metopklimmende doseringen hymexazool, meestal 0, 8, 15,20 en
30gactieve stof per eenheid enwerden invier herhalingenaangelegd.
Tijdens en na de opkomst werden puntentellingen
en standbeoordelingen verricht, terwijl tevens waarnemingen werden gedaan betreffende het aantal
aangetaste planten. Bij de oogst werden wortelgewicht, suikergehalte en kwaliteitsparameters bepaaldvolgens standaardprocedures.
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3.Resultaten
3.1 Bescherming tegen aantasting door hymexazoolaanpillenzaadtoetevoegen
Aangezien aantasting door Aphanomyces in proefvelden vaak onregelmatig verspreid voorkomt ende
zwaarte wordt beïnvloed door een aantal externe
factoren, zoals temperatuur en neerslag, werd in
eerste instantie onderzoek verricht in kassen.Zoals
blijkt uit de resultaten vermeld in tabel 1wordt,onder optimale omstandigheden voor de ontwikkeling
van de schimmel, bij een toevoeging van 30 gram
actieve stof per eenheid zaad een volledige bescherming verkregen. Toch kan tevens worden gesteld, dat bij respectievelijk 20 en 15 gram actieve
stof per SE nog een voldoende resultaat wordt verkregen. Hetisbijdezeenandere proeven opvallend
dat deopkomst (onder matigvochtige tot drogeomstandigheden) zo goed is geweest en geen aantasting door Aphanomyces heeft plaatsgevonden.
Nieuwe ontwikkelingen met slow releaseformuleringen droegen niet bij tot een verhoogde bescherming.
Kasonderzoek naar de invloed van pilleerprocédés
leverde wel enige verschillen inwerking, maar deze
waren zo gering, dat hiervan in het veld geen invloed behoefde te worden verwacht. Daarentegen
werd wel een negatieve interactie tussen deinsekticiden benfuracarb en furathiocarb enerzijds en hymexazool anderzijds gevonden. De hymexazool
wordtdanversneld afgebroken hetgeen resulteert in
een onvoldoende bescherming. Eendergelijke interactiewerdwel indekas,maar nogniet ineen proefveldwaargenomen.
Openkele proefvelden werden detoepassingen van
hymexazool in pillenzaad onder praktijkomstandigheden getoetst. Inde meeste gevallen werdengeen
zware aantastingen verkregen en kon geen of een
zeer beperkt effect op de opbrengsten worden vastgesteld, maar in enkele velden werden combinaties
van vroege en late aantastingen vastgesteld, zoals
uit de resultaten vermeld in tabel 2 blijkt. Hieruit
blijkt,dat reedsmetdelagedoseringvan8gperSE
enige bescherming wordt verkregen,waarbij op alle
onderdelen statistisch betrouwbare verschillen (P =
0,05) ten opzichte van het object onbehandeld werden gevonden. Op beide proefvelden is de opbrengstderving meer geweest dan opgrondvan het

Tabel 1. Effect van hymexazool in pillenzaad op aantasting door Aphanomyces cochlioides. Kasproef
bij circa25°C invier herhalingen van 100zaden. Pilleerprocédés Suet en Betakote.
Table1.Effect ofhymexazolinpelleted seed on damage causedby Aphanomyces cochlioides. Trials
carried outinagreenhouse, 25°C,4repl.Pelleting techniques SuetandBetakote.
hymexazool gram actieve stof
per standaardeenheid*

opkomst

A. Suet
0
8
15
20
30

aantalweggevallen planten in%vande opkomst
na 17dagen
na22 dagen

96
99
98
98
94

37
7,8
0,5
0,5
0,0

95
97
97

88
1
2

85
65
45
18
0,3

B. Betakote

0
15
15sr

100
50
49

* SE =standaardeenheid (100.000 zaden)

plantaantal mochtwordenverwacht.Ookplantendie
niet zijn weggevallen, hebben van de aantasting te
lijden. Verhoging van de dosering naar 15g per SE
geeft inhetproefveldteDrouwenermond(1985)een
vrijwel optimale bescherming, maar dit ligt wat an-

ders inVredepeel (1988),waar met20gper SEeen
nog beter resultaat wordt verkregen. Mogelijk heeft
dit te maken met de instabiliteit van hymexazool,
waardoor meer of minder snelle afbraak van het
middelindepilkanplaatsvinden.

Tabel2. De invloed van hymexazooldoseringen in pillenzaad op de aantasting door Aphanomyces
cochlioides inproefvelden te Drouwenermond (1985) enVredepeel (1988).
Table2. Effect of hymexazol dosage inpelleted seed onAphanomyces cochlioides infestation ontrial
fieldsin Drouwenermond (1985)and Vredepeel(1988).
object
Drouwenermond
onbehandeld
hymex. 8g
hymex.159
hymex.20g
object

Vredepeel
onbehandeld
hymex. 8g
hymex.15g
hymex.20g
hymex.30g
* =85.000 planten/ha

plantbestand rel.
03/06
01/07
16/09
100*
113
121
133

88
123
140
149

64
97
115
120

plantbestand rel.
17/05

30/05

100**
111
108
115
114

67
105
107
118
119

% aangetaste planten
03/06

27/6

18,1
7,3
3,8
2,2
standcijfer (1- 10)
slecht; goed
12/10
15/07

59
55
86
77
92
82
109
93
112
88
** = 91.000 planten/ha

6,0
6,8
6,9
7,8
7,8

suikergewicht ton/ha

3,4
4,0
4,3
4,5
suikergewicht ton/ha

6,5
7,9
7,9
8,2
8,0
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In andere proefvelden, waar vrijwel uitsluitend het
wegvallenvanplanten isvoorgekomen,werdenoptimale plantbestanden bereikt bij doseringen rond 15
g per SE of lager. Fytotoxische effecten werden
waargenomen bij doseringen van 30 gram actieve
stof per SEendeze veroorzaakten een reductievan
hetwortelgewicht met12%.

3.2 Deinvloedvanrotatiesenvoorvrucht ophet
besmettingsniveau
Erwerden kiemproeven uitgevoerd op grondverzameld uit diverse objecten van het vruchtwisselingsproefveld AGM 600. Naast de rotaties 1/2 en 1/4
suikerbieten werden tevens de voorvruchten suikerbieten, aardappelen en continuteelt van dit laatste
gewasinhetonderzoekbetrokken.
Uit de resultaten vermeld intabel 3blijkt, dat inbeide proeven (uitgevoerd in kassen van 1RS en
PAGV) de aantasting door Aphanomyces bij een
voorvrucht suikerbieten belangrijk zwaarder is dan
bij een niet-waardgewas zoals aardappelen. Het is
echter merkwaardig, dat ook bij continuteelt van
aardappelen nog een belangrijk aantal kiemplanten
ziek worden en wegvallen. Bij de IRS-proef lijken,
gezien de verschillen tussen de voorvruchten aardappelen en suikerbieten, reeds voor de opkomst
kiemplantentezijnweggevallen.
In 80-90%van de zieke planten kon na uitgroei op
filtreerpapier Aphanomyces cochlioideswordenaangetoond.

3.3 De effecten van late aantasting door Aphanomycescochlioides
In een pottenproef werd getracht vroege aantasting
uit te schakelen door grondbehandelingen met hymexazool uittevoeren (zie paragraaf 2.1).Ondanks
de eerste behandeling van alle potten zijn op verschillende plaatsen planten in een vroeg stadium
aangetast. De meermalige behandeling met hymexazool heeft, zoals uit tabel 4 blijkt, effect gehad
op het bietgewicht. Dit is echter ook het geval geweest indecontrole,watwellicht moetwordentoegeschrevenaaneenfysiologischeffectvanhetmiddel.
Om verschillen in de mate van besmetting met
Aphanomyces te creëren werd grond gebruikt van
veldjes waarin rotaties 1/2, 1/4 en verschillende
voorvruchtenwarentoegepast.
De intensiteit vande rotatie voor suikerbieten weerspiegelt zich niet in de drooggewichten van de biet.
Wel lijkt een hymexazoolbehandeling inrelatieve zin
meer effect te hebben bij de nauwe rotatie (tabel4,
kolom 5) en binnen de ruimere rotatie onmiddellijk
nadat er bieten gestaan hebben. Uit deze proef kan
geenconclusie wordengetrokkenoverde eventuele
effectenvaneenlateaantastingdoorAphanomyces.

3.4 De relatie tussen vroege aantasting en opbrengstderving
Aangezien insnoering van de hoofdwortel van suikerbieten en andere groeiafwijkingen vrijwel altijd
werden voorafgegaan door een aantasting van de
plant in één van dejeugdstadia, werd een kasproef

Tabel 3. Kiemplantaantasting door Aphanomyces bij verschillende rotaties en voorvruchten op het
proefveld AGM 600 (A = IRS-proef; B= PAGV-proef).
Table3. Infection ofseedlings byAphanomyces in variouscrop rotations andpreceding crops, on trial
fieldAGM 600 (A=IRS-trial;B=PAGV-trial).
suikerbieten
in rotatie

voorvrucht

1/2
1/2
1/4
1/4
continu

suikerbiet
aardappel
suikerbiet
aardappel
aardappel
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opkomst
%
A
76
82
71
84
83

% zieke enweggevallen planten
na 11dagen
na42dagen na
A
B
A
75
32
63
18
14

84
30
90
23
9

99
91
94
78
32

18dagen
B
94
90
97
72
30

Tabel4. De invloed van de besmettingsgraad van de grond op late aantasting door Aphanomyces
cochlioides.
Table4. Effectofinoculum densityin thesoilonlateinfection byAphanomyces cochlioides.
suikerbieten jaren tussen
in rotatie
monstername
en laatste
gewas suikerbieten
v.v.
1/2
1/2
1/4
1/4
controle

bieten
aardappel
bieten
aardappel

drogestofgewicht
g biet
- hymex.

1
2
1
4

13,2
13,4
13,5
14,6
21,7

uitgevoerd met meer of minder aangetaste jonge
planten. Deze werden ingedeeld in zes categorieën
al naar gelang de ernst van de symptomen en vervolgens,nazorgvuldigwassenvan hetwortelstelsel,
in potten met gezonde grond geplaatst. Na twee
maanden werd de proef geoogst. De resultaten van
de gewichtsbepalingen en beoordeling van de wortelvormzijnvermeld intabel5.
Vandezeer zwaar aangetaste plantenvielenereen
aantal weg, maar deze werden bij de berekening
van de gemiddelden weggelaten. Naast de zeer
lage wortel- en bladgewichten waren de afwijkingen
in de wortelvorm (sterk geknepen) belangrijk groter
dan de overige categorieën. De verschillen tussen
de categorieën matig, vrij zwaar en zwaar zijn niet
groot, maar zij wijken wel betrouwbaar af van de

toename
ds in%

+ hymex.

16,1
16,2
15,7
15,7
25,8

22
21
16
8
19

bietvorm
schaal1 10
normaal- ingesnoerd
- hymex.
+ hymex.

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

7,0
7,5
7,4
7,8
7,4

lichtziekeengezonde planten,metuitzonderingvan
het bladgewicht. Metdeze proef konwordenaangetoond dat in veel gevallen een vroege aantasting
doorzet endeplantzichhiervan moeilijk herstelt.De
vraag blijft echter bestaan in welk ontwikkelingsstadiumonomkeerbare schadewordtveroorzaakt.
Om dit te kunnen vaststellen werden gezonde planten van verschillende ouderdom in perskluitjes geplaatst in potten met zwaar zieke grond. Na een
groeiperiodevan80dagenwerdendezelfdebepalingen verricht als in voorgaande proef. De resultaten
hiervanzijnsamengevat intabel6.
Deplantendieinhettweebladstadiummetbesmette
grond in contact werden gebracht, vertoonden ernstige ziekteverschijnselen, die resulteerden in een
zeer gering wortelgewicht en er zijn er zelfs een

Tabel5. Groei en ontwikkeling van bietenplanten met verschillende zwaarten van aantasting ingezondegrond.Kasproef bij 18-25°C,gedurende een periode vantwee maanden.
Table5. Growth and development of sugar beet plants with various degrees of infection, growing in
healthysoil.Greenhouse trialat 18-25°C, duringaperiod of twomonths.
categorie aantasting
4-6 bladstadium
bijaanvang proef
zeer zwaar
zwaar
vrij zwaar
matig
licht
gezond

wortelgewicht
g/plant
13a*
38b
39b
34b
51c
54c

bladgewicht
g/plant
34a*
70b
80b
61 b
82b
111 c

wortelvorm
1-5
normaal-geknepen
3,7
1,2
1,5
2,0
0,2
0,0

Getallen met een verschillende letter wijken significant van elkaar af
(P= 0,05)

87

Tabel6. Groei van gezonde bietenplanten in drie ontwikkelingsstadia in zieke grond. Kasproef bij 1825°C gedurende 80dagen,32 planten per object.
Table6. Growth of healthy sugar beet plants, in three development stages, in infected soil.
Greenhouse trialat 18-25°Cduring80days;32plants per treatment.
ontwikkelingsstadium

2-blad
4-blad
6-8 blad

wortelgewicht
g

bladgewicht
g

1,94 a* ( 0 - 4,7)
35,04 b (20,4-49,9)
34,59 b (10,5-77,2)

21,8 a* ( 0,5-36,2)
43,6 b (30,1 -63,1)
47,4 b (13,6-67,4)

afwijking in
wortelvorm
1-5
normaal-afwijkend
2,7
0,2
1,6**

Getallen met eenverschillende letter wijken significant van elkaar af (P= 0,05)
'Afwijking veroorzaakt door aantasting van bietecysteaaltjes

aantalweggevallen. Tussen de beide andere objecten werden geen verschillen van betekenis waargenomen, behalve dat door een aantasting van bietecysteaaltjes eendeelvandewortels vandeplanten,
die inhet6-8 bladstadiumwaren,inziekegrondgeplaatst eenvrijsterkebaardvormingvertoonden.

4.Conclusiesendiscussie
Aantastingen van jonge suikerbietenplanten door
Aphanomyces cochlioides komen in belangrijke
matevoor bij laatgezaaide gewassen,ondervochtigeomstandigheden enbijvrijhogetemperaturen.
Wanneer kiemplantenvan suikerbieten zijn geïnfecteerd kunnen deze zich moeilijk herstellen en zal in
veel gevallen reductie van het wortelgewicht ontstaan. Doortoepassingen van hymexazool inpillenzaad kan in vrijwel alle gevallen schade worden
voorkomen, niet alleen doordat geen planten meer
wegvallen, maar ook doordat planten na het vierbladstadiumveelminderof inhetgeheel nietgevoeligzijnvoor infecties.
Voor Nederlandse omstandigheden lijkt een dosering van 15 g hymexazool per standaardeenheid
(SE) pillenzaad voldoende omaantastingtevoorkomen, behalvewanneer debesmettingsgraad vande
grondzeer hoog is entegelijkertijd deomstandighedenvoor deontwikkelingvande ziekte zeer gunstig
zijn. Maar ook in een dergelijk geval zal geen opbrengstderving van betekenis ontstaan. IndemeesteWesteuropese landenwordtopgrondvankas-en
veldproeven 15ghymexazool perSEvoldoendege-
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acht, hoewel in sommige gevallen bij hogere doseringenhet aantalaangetaste plantenverder afneemt
(Asher en Payne, 1989). Een uitzondering hierop
vormt Frankrijk, waar in sommige gebieden pillenzaad met 28-42 gram actieve stof per SE beschikbaar wordt gesteld. Bijdezedoseringen werd ineen
van de in hoofdstuk 3.1 genoemde proefvelden ernstigefytotoxiciteit waargenomen,die een belangrijke
reductievandeopbrengstveroorzaakte.
Er werd een beperkt effect van de vruchtopvolging
op het besmettingsniveau van de grond gevonden;
de correlatie met de voorvrucht bieten was belangrijksterker. Tochblijktdat ophet moment datdebieten ophet veld gezaaidworden,degrond bij 1op2
nog steeds meer besmet is dan bij 1 op 4. In de
praktijk komen zware aantastingen hoofdzakelijk
voor in nauwe rotaties, zoals ook wordt gevonden
door SchaufeleenWinner (1983) enWinner (1986).
Het was echter opmerkelijk dat bij een continuteelt
van aardappelen gedurende een periode van 7jaar
toch aantasting van kiemplanten onder kasomstandighedenwerdvastgesteld.
Of en in hoeverre aantasting door Aphanomyces na
het tweebladstadium van de biet kan plaatsvinden
enschade kanveroorzaken konnietwordenvastgesteld, omdat het onmogelijk bleek eenvroege infectiegeheel uitteschakelen.Wanneer echtergezonde
planten in zieke grond werden overgebracht kwam
alleenschadevanbetekenisvoor,wanneer dit inhet
tweebladstadium gebeurde en niet bij latere ontwikkelingsstadia. Het lijkt er op dat opbrengstdervingen
alleenvoorkomenwanneer eeninfectie metdedaaruit voortvloeiende aantasting in een jeugdstadium

heeft plaatsgevonden. Demeeste aangetaste planten kunnen zich in gezonde grond niet herstellen,
behalve wanneer het een zeer lichte graad van aantasting betreft.
Over hetkritieke stadium, waarna infectie geen opbrengstderving meerveroorzaakt, kannoggeenduidelijke uitspraak worden gedaan;dit zal nogaanvullendonderzoekvergen.
Winner (1986) vermeldt dat Aphanomyces cochlioides rotkan veroorzaken aan detoppen van de zijwortels, hetgeen eenbelangrijke opbrengstdepressie,vooral bij nauwe rotaties,totgevolg kanhebben.
Dit verschijnsel werd door ons soms bijwat oudere
bietenplanten waargenomen, maar ook hier blijft het
onduidelijk in hoeverre ditvooraf isgegaandoor een
vroege infectie. De zeer goede effecten van relatief
geringe doseringen hymexazool inpillenzaad diein
een korttijdsbestek vrijkomen (Huijbregts enGijssel,
1989) zouden hier welopwijzen.
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De invloedvan bladgroeiremmendemiddelenop opbrengst en kwaliteit bij suikerbieten
Effects ofgrowth regulators on quality-aspects
CE. Westerdijk, PAGVenJ.D.A.Wevers, 1RS

1. Inleiding
De aanleiding tot het uitvoeren vandit onderzoek
was de gedachte dat een gewas suikerbieten vooral
aan het einde van het seizoen meer loof maakt dan
strikt genomen voor de suikerproduktie noodzakelijk
is. Deindruk bestaat datdeenergie dieinhetloof
gestopt wordt, beter aangewend kanworden voor
de suikerproduktie, vooral onder de stralingsarme
omstandigheden vande nazomer.
Nadelen vanhette grote loofapparaat indenazomer kunnen zijn:
- de onderlinge beschaduwing van de bladeren onder herfstomstandigheden;
- de respiratieverliezen indebladeren;
- onnodige investeringen vandroge stof in hetloof.
Indien middelen voorhanden zijn die deze overmatige loofgroei kunnen beperken, kanin principeeen
hogere opbrengst en wellicht eenhogere kwaliteit

and yield of sugar beets

van het geoogste produkt totdemogelijkhedenbehoren.
Inde literatuur zijn enkele aanwijzingen voor de geldigheid vandeze theorie voorhanden. Schillingen
Otto (1984) melden dat verwijderen van nieuwe bladeren bijsuikerbieten detranslocatie van assimilaten naar dewortels verhoogde en datwortel-en suikeropbrengsten met 10-17%toenamen. Enkelegroeiregulatoren met een remmend effect opde aanleg
van bladeren door hen gebruikt gaven een vergelijkbaar effect.
Inveldproeven werd de invloed van een aantal middelen op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten
over dejaren 1985totenmet 1988bekeken.

2. Proefopzet
Inde periode 1985t/m 1988werd elkjaar een veld-
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proef op het PAGV uitgevoerd waarbij onder verschillende omstandigheden een aantal middelen
werd beproefd op het effect op de afrijping van de
suikerbieten.Degebruikte middelenwaren:
- maleïnehydrazide 18% (1985, 1986, 1987) verspotenin8001 water/ha;
- Embark 2S, werkzame stof mefluïde (alleen in
1985);
- EH3339,dewerkzame stof iseen maleïnehydrazide-derivaat, verspoten in 800 Iwater/ha (alleen
in1987en1988).
Genoemde middelenwerdenveelalopverschillende
tijdstippen voor deeindoogst over hetgewasgespoten. Om vooral het effect van de middelen onder
voor het gewas suboptimale (d.w.z. slecht afrijpende) omstandigheden teonderzoeken werdendevolgendefactorengevarieerd:
- de N-bemesting in dejaren 1985, 1986, 1987 en
1988;
- hetplantaantal in1987;
- deoogstdatumin 1987en1988.
In 1985 werd op een praktijkperceel suikerbieten
van het PAGVoriënterend gekeken naar deeffecten
van gedeeltelijke bladverwijdering bij suikerbieten.
De volgende behandelingen waren daarin opgenomen:
A. onbehandeld;
B. op 19 september de 12jongste bladeren en het
groeipuntverwijderd;
C. op 19 september de 12 oudste bladeren verwijderd.

delen de aanleg van nieuwe bladeren in perioden
dat dit niet gewenst is te voorkomen. De verwachte
positieve effecten op suikeropbrengst en -kwaliteit
bleken echter niet altijd aanwezigtezijn. Deresultatenvan hetonderzoek warenzeerwisselend;heteffect van de groeiregulerende stoffen varieerde van
jaartotjaar.
In 1985 werd alleen een positief effect van eenbespuiting met MH geconstateerd bij een te hoge Ngift. In het jaar daarop bleken echter alle bespuitingen onafhankelijk van de N-gift negatief op de
opbrengst te werken. Ook in de volgende jaren
bleek het effect van de bladgroeiremming niet af te
hangenvaneente hogeofeente lageN-gift.
Uitdeproevenkwamookgeenoptimaalbespuitingstijdstip (in dagen voor de oogst) naar voren.
Bijvoorbeeld in de jaren met een positief effect van
een bespuiting (1987en 1988) liep het optimale tijdstip, afhankelijk van plantaantal en N-gift uiteenvan
45, 53,70en77dagenvoor deoogst. Eentevroeg
tijdstip hadveelaleensterk negatief effect opdeopbrengst,vooralbijeenbespuiting metMH.
Inhet algemeenwerd het suikergehalte (aanzienlijk)
door een bespuiting verhoogd, en wel des te meer
naarmate de bespuiting eerder voor de oogst lag.
Degelijktijdigeverhogingvan hetdrogestofpercentagemaakte echter duidelijk dat indemeeste proeven
geen sprake wasvan een hogere produktie van suiker en/of drogestof per hectare, maar dat beter gesprokenkonwordenvaneendoordebespuitingverlaagd watergehalte van de suikerbiet. In slechts
enkele gevallen (vooral in 1987) was er sprake van
eenverhogingvandeproduktie perhectare.

3.Resultaten
In tabel 1 zijn de opbrengstresultaten van de verschillende bespuitingen en middelen over alle jaren
weergegeven. Hierbij is alleen het effect op de suikeropbrengst weergegevenvaneenbespotenobject
ten opzichte van een onbehandeld object onder dezelfde omstandigheden (zelfde N-gift, plantaantal,
enz.). Een '-' geeft in deze tabel een verlaging aan
eneen'+'eenverhogingvandesuikeropbrengst per
hectare.

4.Discussie
De resultaten van de proeven in de afgelopen jaren
tonen aandat het mogelijk isom met bepaalde mid-
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5.Conclusie
Hoewel het effect vande middelen inde meestegevallen positief was voor het suikergehalte,werd een
verhoging van de suikeropbrengst onder de meeste
omstandigheden niet bereikt, doordat de wortelopbrengst gelijktijdig daalde. Al met al lijkt door deonzekerheid van toepassingstijdstip en te verwachten
effect een beperking van de loofgroei door groeiregulatoren nog niet geschikt voor een praktijktoepassing.

Tabel 1.Toename cq. afname van de suikerproduktie (kg/ha) bij suikerbieten bij toepassing van bladgroei-remmende middelen, maleïne-hydrazide (MH) of EH 3339 (EH). Samenvatting van de
proeven in dejaren 1985 t/m 1988 waarin bespuitingen werden uitgevoerde met de middelen
MHen EHbijverschillende bespuitingstijdstippen voor deoogst, N-giftenen plantaantallen.
Table1.Effect on theproduction of sugar compared with untreated for spraying with MH (maleichydrazide) and EH (EH3339) at different moments ofapplying before harvest, levels ofN-fertilizer andplantpopulation in theyears 1985uptoandincluding 1988).
jaar behandeling
kgN /ha,
2
( ) = f )l/m

spuitdata
+midde
I
II

1985 95
155 A)
215

20/8
20/8
20/8

11/9
„

11/9

oogstdata
I
MH
MH
MH

Oud bladverwijderd 19/9
Jong bladverwijderd 19/9

30/10
30/10
30/10

.

18/8
11/9
18/8
11/9

MH
MH
MH
MH

31/10
31/10
31/10
31/10

1987 170 A)(4)
170
(4)
170
(8)
170
(8)
240
(8)
240
(8)

28/7
28/7
28/7
28/7
28/7
28/7

.
.
.
.

MH
EH
MH
EH
MH
EH

01/10
01/10
01/10
01/10
01/10
01/10

170
170
240
170
170
240
170

11/8
11/8
11/8

21/8
21/8
21/8
a
21/8
21/8
.
21/8
.
21/8 EH 21/8

EH
EH
EH
MH
MH
MH
MH

05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
13/10

03/8
01/9

15/8
15/9

EH
EH

24/10
24/10

170 A)
170
170
170

28/7
01/9
03/8

08/8
15/9

22/09

•

22/9

EH
EH
EH
EH

240
240

03/8
01/9

15/8
15/9

EH
EH

1988 100
100

.

•

.

08/8
01/9
08/8
01/9

(4)
(8)
(8)
(4)
(8)
(8)
(8)

.

22/10
22/10

1986 180 A)
180
230
230

•

II

•

a

.
•

05/11

.
05/11

.
05/11

effect op suiker
opbreng 5t (kg/ha)
II
I

interval
indagen
I
II
72
72
72

50

34
34

a

85
61
85
61

75
51
75
51

66
66
66
66
66
66

.
50

•

101

.
101

.
101

-200
-400
+ 800

- 800

,
+1100

-400
+ 300

a

-300
-200
-900
- 0

-200
- 600
- 400
- 400

-400
- 0
-600
-100
-800
-100

•

+ 100

,
+ 400

.
+ 400

+ 600
+ 700
+ 600

.
.
.

77
77
77
77
77
77

54

•

+ 300

+ 500
+1100
+ 600
- 100
+ 500
+ 100
- 100

82
53

70
39

-400
+ 200

+

22/09
22/09

24/10
24/10
24/10

56
53
50
38

45
39
82
70

-600
-100
-600
-100

+ 100
+ 100
- 500
+ 200

24/10
24/10

•

82
53

70
39

-400
-500

- 400
- 300

.

87
87
87

.
.
,

0
0

A) =Stikstofadvies voor het betreffende jaar
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Summary
In 1985 uptoandincluding1988 anumberoftrials
wascarriedouttostudytheeffectsofgrowth regulators on quality-aspectsandyield of sugarbeets.
Inmostcasestherewas apositiveeffecton the sugar content of the sugar beets. Unfortunately the
beetyield decreased simultaneously, resulting in a
littlechange insugaryield,someforbest, some for
worse.Obviouslyspraying witha growth regulator
resultedina lowerwatercontentof thesugarbeet
and thus in a highersugarcontent.Therewasno
evidencethatapplyingagrowthregulatorcould increase thesugaryieldperhectaresignificantly.

Depraktische waarde van kruisbloemige groenbemestingsgewassen resistent tegen bietecysteaaltjes
Practical value ofcruciferous green manure crops resistent against beet-cyst nematodes
W.Heijbroek,1RSenO.Hoekstra, PAGV

1. Inleiding
Binnen de bladrammenas (Raphanus savitus) en
gele mosterd (Sinapis alba) komt resistentie voortegen bietecysteaaltjes (Heterodera schachtii en
Heterodera trifolii f.sp. betae). Deze resistentiebronnenzijngebruikt omin beide gewassen selecties uit
te voeren (Lubberts en Toxopeus, 1982) met het
doel groenbemesters te ontwikkelen die als een
soort vanggewas de besmetting met bietecysteaaltjes zouden kunnen terugdringen. Deze selecties
bezaten niet alleen resistentie tegen hetwitte,maar
ooktegen hetgele bietecysteaaltje. Heteroderatrifoliif.sp.betae (Lubberts enDeBock,1980).
Afhankelijk van de neerslag en bodemtemperatuur
kon met de eerste resistente rassen van bladrammenaseenmeerof minder belangrijkeverlagingvan
de vermeerdering in vergelijking tot de gevoelige
standaard worden verkregen (MUIIer en Steudel,
1982). Het was echter zowel in Duitsland (Steudel
en Müller, 1983) als in Nederland (Heijbroek, 1982)
bijzonder moeilijk een afname van de besmettingsgraadteverkrijgen diegroter wasdande natuurlijke
uitzieking, die gemiddeld genomen circa 35% bedraagt. Veelal was de lokkende werking wel vergelijkbaar met die van een goed waardgewas, maar
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werd toch nog een beperkt aantal nieuwe cystenop
dewortel gevormd,die dit effect geheel ofgedeeltelijk compenseerde. Bovendien bleek dat de meeste
resistente gewassen bij lage besmettingen met bietecysteaaltjes toch nog een vermeerdering veroorzaakten, omdat er een omgekeerd logaritmisch verbandbestaattussen beginbesmettingenvermeerderingsfactor (Schlang, 1985; Heijbroek en Munning,
1986). Om eenzo goed mogelijk effect te verkrijgen
zou hetgewasvroeg (vóór 1augustus) moetenworden gezaaid, maar ook dan blijft het effect afhankelijk van de weersomstandigheden, die zeer variabel
kunnenzijn.
Naast de aaltjeslokkende werking van crucifère
groenbemesters, kunnen deze ook een zekere bemestende waarde hebben. Hierover is weinig bekend. Aangezien inde loop derjaren de resistentiegraadvande rassensteeds hoger wasgeworden bij
een redelijke drogestofopbrengst, werd het zinvol
geacht eenonderzoek teverrichten naar demogelijkeuitziekendewerkingonderverschillendeuitwendige omstandigheden. Daarnaast zijn op proefvelden
zonder aantoonbare of met zeer geringe aaltjesbesmetting de effecten op de volggewassen onderzocht.

2.Proefopzet
2.1 Klimaatkastproevenvoor debepaling vande
resistentiekarakteristiek
Deverschillende resistente rassen enselecties werden in eenheden van 100 ml,gevuld met zilverzand
en een voedingsoplossing, gezaaid en gedurende
twee weken bij 18°Cgeplaatst. Vervolgens werdhet
juiste aantal larven toegediend, waarna incubatie
plaatsvondbij22°C.Voorhetoverige isdeprocedure gevolgd, zoals beschreven door Lubberts (1977).
Perobjectwerden circa200of400 planten getoetst,
afhankelijk van de variantie in de gevoeligheidsgraad. De benodigde larven werden geproduceerd
in eternieten bakken of potten door bietecysten te
kwekenop koolzaad endeze naeenafrijpingsperiode massaal te lokken met behulp van koolzaadworteldiffusaat.

2.2 Proefvelden voor de beoordeling van effectenopdeaaltjespopulatie
Zowel in voorjaar als zomer werden proefvelden
aangelegd meteenaantal rassen bladrammenas en
gele mosterd op verschillende besmettingsniveaus.
Grondbemonsteringen werden uitgevoerd voorafgaande aan en na afloop van de teelt, met eenzodanige tussenruimte, dat een maximale extractie
van de cysten uit de grond kon worden verkregen.
Dezeextractievondplaats metbehulpvandecentrifugemethode, ineen verzadigde magnesiumsulfaatoplossing. De cysten werden met een aangepaste
homogenisator opengebroken, waarna de vrijgekomeneierenenlarvenkondenwordengeteld.
Ineen aantal gevallen werd, na het vernietigen van
het groenbemestingsgewas, in het daarop volgende
voorjaar suikerbieten gezaaidomdeeffecten vande
aaltjesreductie te bepalen aan de hand van de aantasting in het bietengewas. Daartoe werden genoemde proefvelden geoogst enbemonsterd enzijn
bepalingen verricht betreffende wortelgewicht, suikergehalte enkwaliteitsparameters.

2.3 Hetgroenbemestingseffectopvolggewassen
In twee proefvelden op de Rusthoeve werden de
groenbemesters Italiaans raaigras (ras Terli), bladrammenas (ras Nemex),gele mosterd (ras Emergo)
en wikken (de rassen Hanka (1986) en Lola (1987)
gezaaid in vier herhalingen met vijf stikstoftrappen
(150, 200, 250, 300, 450 N/ha). Voor de bepaling
van het groenbemestingseffect in het volggewas
aardappelen werd het gemiddelde genomen van de
drieopvolgende stikstoftrappen metdehoogst leverbareopbrengst groterdan35mm.
Het proefveldperceel bestond uit een kalkrijke grond
met 22%slib. De voorvrucht was in beide gevallen
tweedejaars graszaad (veldbeemdgras). De objecteninbeidejarenwaren:
A. geengroenbemester,frezen
B. geengroenbemester,frezen+60kg N/ha
C. Italiaans raaigras (Terli,30kg/ha) +60kg N/ha
D. bladrammenas (Nemex,20kg/ha) +90kg N/ha
E. gelemosterd(Emergo,20kg/ha) +70kg N/ha
F. wikken (1986Hankaen1987Lola,20kg/ha).
Van de groenbemesters werden de hoeveelheden
drooggewicht per habepaald.
Deopbrengst van de consumptie-aardappelenwerd
vastgesteld aan de hand van het afleverbare gewicht bijeenknolgrootte >35mm,defractie >50mm
inprocent enhet onderwatergewicht.

3.Resultaten
3.1 Beoordeling vanrassenop resistentietegen
hetwittebietecysteaaltje inklimaatkasten
In enkele klimaatkastproeven werd de gemiddelde
cystebezetting per wortelstelsel bepaald en uitgedrukt als percentage vandebezetting opSiletinaals
gevoelige standaard. Er werd geïnoculeerd met
1000 larven per plant. Uit de resultaten vermeld in
tabel 1 blijktdatduidelijkeverschillen ingevoeligheid
aanwezig zijn en Nemex en Maxi de hoogste graad
van resistentie bezitten. Door bepaling van de gemiddelde cyste-inhoud kan een idee worden gevormd over de vermeerdering, weergegeven in kolom 2 van tabel 1. Bij de resistente bladrammenasrassen Pegletta en Ramses worden de verschillen met Siletina noggroter, omdat degevormde
cysten een geringere inhoud hebben. Dit is echter
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Tabel 1. Devermeerdering van bietecysteaaltjes (H.schachtii) op enkele resistente crucifère groenbemesters endedaaruit afgeleide gevoeligheidsgraad. Pi= 1000 larven/plant.
Table1.Multiplication ofbeet cystnematodes (H.schachtii) onsome resistant cruciferous green manurecropsandresultingsusceptibility degree. Pi= 1000 larvae/plant.
ras

Sereno
Pegletta
Ramses
Nemex
Blagel
Maxi

cysten/plant
in%van
Siletina

vermeerderingsfactor
(Siletina == 5)

29
13
12
2
29
5

gevoeligheidsgraad
1-5
5
4
4
2
5
3

1,2
0,6
0,5

1,0
0,3

niet het geval bij de resistente gele mosterd (Maxi),
waardecystenzelfseenwatgroter aantaleierenen
larvenbevattendanbijSiletina.
Wanneer de Duitse classificatie wordt toegepast op
het getoetste materiaal, zouden deze rassen een
grotere gevoeligheid bezitten dan uit de resultaten
vande rassenproeven in Duitsland blijkt. Ditverschil
kan worden verklaard door de optimale omstandigheden,waaronder deze proef is uitgevoerd. Ineen
volgende serietoetsingenvan aangemelderesistente rassen bleek dat opnieuw vorderingen warengemaaktbijdeselectieenmetnameingelemosterd.
Zoals blijkt uit de resultaten vermeld in tabel 2, zijn
degemiddelde aantallen cystenten opzichte vande

gevoelige standaard weer geringer geworden en is
het percentage planten dat geencysten op hetwortelstelsel vertoont, toegenomen. Bij de rassen gele
mosterdzijnhetsteeds enkeleplantendieeenhoge
graad van gevoeligheid bezitten, maar bij bladrammenas is er een wat groter aantal planten dat een
beperkt aantal cysten (tot 7) op het wortelstelsel
vormt.
Eén van de selecties gele mosterd lijkt zelfs vrijwel
geheel vrijte zijnvancystenvorming, met eenresistentie die vergelijkbaar is met die van de wilde bietenuitdeselectie'Patellares'.
In een proefserie, met een reeks inoculatiedichthe-

Tabel2. De beoordeling van rassen bladrammenas en gele mosterd in de klimaatkast op de resistentiekarakteristiek ten aanzien van hetwitte bietecysteaaltje.
Table2. Resistance characteristics of varieties of fodder radish and yellow mustard in climate cabinetsagainst whitebeet cystnematodes.
gemiddeld aantal
cysten per plant
(spreiding)

cysten perg
wortels als %
van gevoelig
koolzaad

gele mosterd:
GMST 45/K85
Salvo
Lasso
Medicus

0,01 (0- 1)
0,11 (0- 4)
0,39(0-15)
0,49 (0-27)

0,03
0,3
1,2
1,0

99
94
81
77

bladrammenas:
RSTVV/GE87
HRA13
Nemex

0,24 (0- 2)
0,59 (0- 7)
0,75 (0- 4)

2,2
3,2
4,5

82
74
49

rascode

94

% planten
zonder
cysten

Tabel 3. Relatie tussen begindichtheid (Pi) en vermeerderingsfactor (Mf) van Heterodera schachtii op
meer of minder resistente rassen van bladrammenas.
Proefduur 4weken,bij22°C.
Tabel3.Relation between initial density (Pi) and multiplication factor (Mf) on more or less resistant
varietiesof fodderradish.
Pi larven
per plant
100
250
500
1.100
1.900

Nemex
cyst./pl.
Mf
0,53

0,34

1,10

0,04

Ramses
Mf
cyst./pl.
0,6
1,7
2,9
4,0
5,7

den van 100tot 1900 larven van het witte bietecysteaaltje per plant, werd een indruk verkregen over
de mate waarin nieuwe cysten worden gevormd bij
uiteenlopende besmettingsniveaus. Daartoewashet
tevens noodzakelijk de cyste-inhoud te bepalen.Na
een afrijpingsperiode van 14 dagen werden de eieren en larven uit de cysten verwijderd en in suspensie geteld. Bij het gevoelige ras Siletina werden
gemiddeld 172eierenenlarvenpercystegevonden,
bij het licht resistente ras Sereno gemiddeld 140en
bij het vrij resistente ras Ramses 128. Op het ras
Nemex werd een gering aantal cysten gevonden
met een geschatte gemiddelde inhoud van slechts
circa 60 eieren en larven (een bepaling was hier
moeilijk, omdat slechts enkele zeer kleine cysten
waren gevormd). Dit hadtot gevolg dat deverschilleninvermeerderingsfactoren (Mf)tussende rassen
groter waren dan de verschillen in cystenbezetting,
zoalsblijktuitderesultatenvermeldintabel3.

0,77
0,87
0,67
0,47
0,38

Senero
Mf
cyst./pl.
1,5
2,5
4,4
5,7
10,8

2,10
1,40
1,10
0,73
0,80

Siletina
Mf
cyst./pl.
5,5
9,6
17,0
26,7
37,9

9,5
6,6
5,3
4,2
3,4

Devermeerdering opalle rassen isdichtheidsafhankelijk,waardoor bij lage besmettingsniveaus het risicobestaatdat hetaantalinfectieuze eenhedenmeer
toeneemt, danwanneer geenofeen neutraalgroenbemestingsgewas wordtverbouwd.

3.2 Beoordeling van de resistentie tegen gele
bietecysteaaltjes in klimaatkasten
Enkele rassen bladrammenas en gele mosterd werden getoetst op resistentie tegen het gele bietecysteaaltje bij een aanvangsdichtheid van 1000 larven
per plant. Uit de resultaten vermeld in tabel 4 kan
wordenafgeleiddatdegetoetste rassen,metuitzondering van Sereno, een redelijke tot goede resistentiebezittentegenhetgele bietecysteaaltje.
De vermeerderingsfactoren wijken nogal van elkaar
af en dit wordt veroorzaakt door verschillen in de
cyste-inhoud:

Tabel 4. Resistentie van crucifère groenbemesters tegen het gele bietecysteaaltje in vergelijking tot
Siletina.
Table4. Resistance of cruciferous green manure crops against yellow beet cyst nematode compared
withSiletina.
ras
Sereno
Ramses
Nemex
Emergo
Maxi

cysten/plant n %
Siletina
34
19
8
8
19

Mf
Siletina
0,9
0,3
0,08
0,3
0,5
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Tabel 5. Relatie tussen begindichtheid (Pi) en vermeerdering op resistente crucifère groenbemesters
bij het gele bietecysteaaltje.
Klimaatkastproef.
Table5. Relation between initial density (Pi)and multiplication factor (Mf) ofyellow beet cyst nematode onresistantcruciferousgreen manurecrops; climatecabinet experiment.
Pi larven
per plant

Ramses
cysten/plant

150
250
400
1.000
2.000

Siletina
Sereno
Ramses
Nemex
Emergo
Maxi

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

Sereno
Mf

cysten/plant

0,80
0,65
0,62
0,51
0,43

130eieren+larvenpercyste
120eieren+larvenpercyste
82eieren+larvenpercyste
48eieren+larvenpercyste
192eieren+larvenpercyste
114eieren+larvenpercyste

6,2
7,1
10,5
17,5
37,9

Mf
5,4
3,7
3,4
2,3
2,5

heidsafhankelijke vermeerdering worden vastgesteld,diebijSerenozodanig hoogoploopt,datgevarenvoor eensterketoename vandebesmettingontstaan. Dit wordt mede veroorzaakt door een
belangrijk hogere gemiddelde cyste-inhoud (130eieren+larvenpercyste) danbij Ramses(86eieren+
larvenpercyste).

Bijde resistente gele mosterdisergeensprakevan
een reductie van de gemiddelde cyste-inhoud. Dit
werd ook waargenomen bij het witte bietecysteaaltje.
Als gevolg van de zeer geringe cyste-inhoud is de
resistentie van Nemex belangrijk groter dan uit het
aantal nieuw gevormde cysten zou blijken.Voor het
gele bietecysteaaltje werd bijtwee resistente rassen
de relatie tussen aanvangsdichtheid en vermeerdering onderzocht. De resultaten in tabel 5 geven de
indrukdatdegemiddelde aantallen nieuw gevormde
cysten per plant iets hoger liggen dan bij het witte
bietecysteaaltje.
Bij de rassen Ramses en Sereno kon een dicht-

3.3 Toetsing van verschillende herkomsten bietecysteaaltjes op hun virulentie ten aanzien
vanresistente bladrammenas
Herkomsten van witte bietecysteaaltjes uit zes verschillende landenwerden vermeerderd opkoolzaad,
waarna de voorgelokte larven werden geïnoculeerd
(500 per plant). De proef werd uitgevoerd in dek
maatkast bij 22°C met de rassen Siletina (gevoelige
standaard) en Nemex. De lokking van de larven uit
decysten varieerde van42tot 219 larven percyste.
Dit had echter geen invloed op de uitslag van de

Tabel 6. De vermeerdering van verschillende herkomsten bietecysteaaltjes (H.schachtii) op gevoelige
(Siletina) en resistente (Nemex) bladrammenas.
Table6. Multiplication of beet cyst nematodes (H. schachtii) of various countries on susceptible
(Siletina)andresistant (Nemex)fodderradish.
herkomst

gemiddeld aantal
cysten per plant
Nemex
Siletina

% planten met
cysten
Nemex
Siletina

Duitsland (BRD)
Engeland
Frankrijk
Ierland
Italië
Nederland

35
19
16
13
7,8
19

100
99
100
94
87
99

96

0,19
0,50
0,26
0,09
0,21
0,41

11
26
19
2
17
29

maximum aantal
cysten per plant
Nemex
Siletina
88
42
94
50
13
36

2
2
3
1
2
4

Tabel 1. Invloed plantverband op de verse knolopbrengst in ton/ha bij drie aardpeerrassen. Valthermond, 1987.
Table1.Effectofplant spacing on fresh tuberyield (tonnes/ha) of three varietiesofJerusalem artichoke. Valthermondresearch centre,1987.
ras
75x60cm
Columbia
Violet de Rennes
Wageningse dwerg

38
20

plantverband
75x40cm
75x30cm
43
23
28

47
27
30

75x20cm

31

- :niet aangelegd

MCPA en dus in granen goed te bestrijden. Ook
bleek dat in maïs en aardappelen de opslag goed
onder controle te houden was door de combinatie
van mechanische en chemische bestrijding. In suikerbieten bleekchemische bestrijding nietmogelijk.
Inpassing van aardpeer in het bouwplan lijkt weinig
problemen opte leveren. Hetgewas isgeenwaardplant voor het aardappel-enbietecysteaaltje. Dereden waarom de aardpeer nog niet geteeld wordt is
vooral een marktkundige kwestie. Teelttechnisch
kent de aardpeer weinig problemen en de teelt kan
eenvoudig worden ingepast, omdat deze volledig
met de aardappelmechanisatie kan worden uitgevoerd.
De kansen voor inuline op zowel de zoetstoffenmarkt alsookopde marktvoor grondstoffen voorde
chemische industrie nemen toe bij een lagere kostprijs. Door veredeling zullen dan ook rassen gekweekt moeten worden die een hoge inuline-opbrengst per hectare kunnen leveren. De teeltkosten
van aardperen lijken laag te liggen, zodat gesteld
kanwordendat optermijn zeker kansenvoor ditgewasaanwezig zijn.

Summary
In 1986 up to and including 1989research was
doneinto theJerusalemartichoke. Theaim ofthe
research was optimizingcrop husbandryandsolvingproblems ofhusbandrytechniques. Fieldexperimentswerecarriedoutontheexperimental farms
't Kompas at Valthermond and Vredepeel at
Vredepeel.
InthevariousexperimentsatthePAGVtuberyields
rangedfrom 22 to54tonnes/ha. Inulincontentfrom
thetubersonfreshweightbase variedfrom 12.7to
16.9%.UnderDutchconditionsmid earlycultivars
showedthehighesttuberyields.
Thereason whyJerusalemartichokeis notgrown
ona widerscaleat thismomentismainlya marketingproblem. Thepossibilitiesforinulinonthe market ofsweeteners andonthemarketofrawproduceforchemicalindustryincreaseas the production
costs decrease.By plant breeding higheryielding
cultivarsshouldbeproduced.Theproduction costs
ofJerusalem artichoke seemtoberatherlow, so in
thefuture itmayhaveagoodchance tobecome an
importantcropinthe Netherlands.
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Suikerbieten
VormenvanschadeinsuikerbietendoorAphanomycescochlioidesenmogelijkhedenom
dezetevoorkomen
W.Heijbroek. 1RS. enAl. Smit. PAGV

Deinvloedvanbladgroeiremmendemiddelenopopbrengstenkwaliteitbijsuikerbieten
CE. Westerdijk, PAGV. enJ.D.A. Wevers,1RS;projectnr.56.8.19

Depraktischewaardevankruisbloemigegroenbemestingsgewassen resistenttegen
bietecysteaaltjes
W.Heijbroek, 1RS, enO. Hoekstra,PAGV

Vormen van schade in suikerbieten door Aphanomyces
cochlioides en mogelijkheden omdezete voorkomen
Types ofdamage insugarbeetscausedbyAphanomycescochlioides andpossible ways
ofprevention
W.Heijbroek, 1RS enA.L.Smit,PAGV1'

1. Inleiding
In tegenstelling tot andere wortelbrandschimmels
veroorzaken aantastingen door Aphanomyces cochlioides meestal pas nadat het gewas is opgekomen wegval van kiemplanten. In Europa werd deze
schimmel pas na 1976als belangrijke ziekteverwekker van suikerbieten erkend,aangezien voor die tijd
bij gebruik van de conventionele isolatiemethoden
Aphanomyces meestalwerdovergroeiddoor andere
organismen. Byford en Stamps (1975) ontwikkelden
een methode (het uitleggen van kiemplanten op
vochtig filtreerpapier) waarmee veel meer Aphanomyces kon worden teruggevonden. Door deze methode toe te passen bleek al spoedig dat in jaren
meteen late zaai veelverschijnselen vanafdraaiende planten moesten worden toegeschreven aan
aantasting door Aphanomyces cochlioides. Bovendien bleek dat aantasting werd bevorderd door een
hoge temperatuur, een lage pH (Byford, 1975) en
nauwe rotaties (Schaufele en Winner, 1979 en
1983).
In Nederland werd vooral schade door Aphanomycescochlioides gevonden opdezandgronden inhet
noordoosten enzuidoosten,op percelen met nauwe
rotaties eneen relatief lage pH.Niet alleenvielener
planten weg, maar de planten die waren aangetast
en dit wel overleefden vertoonden insnoeringen in
de hoofdwortel gedurende het gehele groeiseizoen,
metalsgevolgeensterkevermindering vanhetwortelgewicht bij hetrooien.
Op enkele rotatieproefvelden te Emmercompascuum (AGM600) en Rolde (Kooijenburg) werden bij
intensieve bietenteelten, van 1op 2 en nauwer, opbrengstdervingen vastgesteld die niet konden worden verklaard. Mogelijk zouden hier aantastingen
door Aphanomyces een rol kunnen hebben gespeeld. Anderzijds was het bekend dat Aphanomyces cochlioides vrijwel uitsluitend kon worden be-

streden door toepassing van hymexazool (Byforden
Prince, 1976). Aangezien in Nederland slechts zeer
beperkte kennisover deeffectenvandit middelaanwezig was, leek het zinvol om bestrijdingsproeven
op te zetten. Doel van het onderzoek was een inzicht te krijgen in de relatie tussen infectietijdstip en
schade en hetverloop van de ziekte in de plantonder verschillende omstandigheden. Verder werd het
noodzakelijk geacht een adequate bestrijdingswijze
voor zowel de vroege als late aantasting te ontwikkelen.

2. Proefopzet
2.1 Kasproeven

2.1.1 Toetsing vanAphanomyces-besmetting
Zaaipannen werden gevuld met grond vanproefvelden of zwaar aangetaste percelen en hierin werden
opgelijke diepte 100zadengelegd. Natwee weken
bij temperaturen tussen 18en 25°C werd eenvolledige opkomst verkregen, waarna de zaaipannen in
plastic bakken met water werden gezet om een
hoog vochtgehalte te verkrijgen. Op gezette tijden
werden hetaantalweggevallen enzieke plantengeteld en eenmaal per proef werd Aphanomyces cochlioides geïsoleerd en geïdentificeerd door kiemplanten uit te leggen op filtreerpapier. Afhankelijk
vandedoelstelling konden alsvariantenverschillende soorten grondmonsters of series zaadbehandelingenenpilleerprocédéswordengetoetst.

1

)nuwerkzaam bijCABO
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2.1.2Invloedvan latebesmetting
Voorhetonderzoek naardeeffecten ineenlaterstadium vande groei werd gezaaid in grote potten van
10 I, gevuld met grond uit verschillende rotaties en
eencontrole (potgrond enzand).Alle pottenwerden
behandeld met 77 mg actieve stof hymexazoolop3
juni 1987 om een vroege aantasting te voorkomen.
Vanaf 10 juli werd in de ene helft 140 mg actieve
stof hymexazool toegevoegd, hetgeen werd herhaaldop 10augustus meteendubbeledosering.Bij
de oogst werden de verse en droge gewichten van
dewortelbepaaldenisdebietvormbeoordeeld.
De invloedvan een vroege aantasting en het tijdstip
van infectie opdeontwikkelingvande plant,werdin
eenandere proef onderzocht door planten ingezonde c.q. zieke grond op te trekken met behulp van
een perskluitsysteem envervolgens op hetgewenste ontwikkelingsstadium over te plaatsen in grote
potten.Bijdeproef overdeontwikkelingvandeaantasting werd het wortelstelsel zo goed mogelijk gereinigd. Voor de expositie van gezonde planten aan
zieke grond werden deze overgebracht met de gehele kluit, die overigens niet groter was dan dievan
een papierkluitplant. Bij het beëindigen van deproef
werden vers gewicht van blad enwortel bepaald en
de afwijkingen van de wortelvorm beoordeeld volgenseenschaalvan 1-5.

2.2 Proefonderzoek
Er werd een reeks proefvelden aangelegd op gronden waar, al dan niet na een voorafgaand grondmonsteronderzoek, een zware aantasting door
Aphanomyces cochlioides kon worden verwacht.
Hetzaaienvondplaatsopeen laattijdstip;vrijwelaltijd na half april. Deobjecten bestonden uitverschillende soorten pillenzaad behandeld metopklimmende doseringen hymexazool, meestal 0, 8, 15,20 en
30 gactieve stof per eenheid enwerden invier herhalingenaangelegd.
Tijdens en na de opkomst werden puntentellingen
en standbeoordelingen verricht, terwijl tevens waarnemingen werden gedaan betreffende het aantal
aangetaste planten. Bij de oogst werden wortelgewicht, suikergehalte en kwaliteitsparameters bepaaldvolgens standaardprocedures.
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3.Resultaten
3.1 Bescherming tegen aantasting door hymexazoolaanpillenzaadtoetevoegen
Aangezien aantasting door Aphanomyces in proefvelden vaak onregelmatig verspreid voorkomt ende
zwaarte wordt beïnvloed door een aantal externe
factoren, zoals temperatuur en neerslag, werd in
eerste instantie onderzoek verricht in kassen.Zoals
blijkt uit de resultaten vermeld in tabel 1wordt,onder optimale omstandigheden voor de ontwikkeling
van de schimmel, bij een toevoeging van 30 gram
actieve stof per eenheid zaad een volledige bescherming verkregen. Toch kan tevens worden gesteld, dat bij respectievelijk 20 en 15 gram actieve
stof per SE nog een voldoende resultaat wordt verkregen. Het isbijdeze enandere proeven opvallend
dat deopkomst (onder matig vochtige tot drogeomstandigheden) zo goed is geweest en geen aantasting door Aphanomyces heeft plaatsgevonden.
Nieuwe ontwikkelingen met slow releaseformuleringen droegen niet bij tot een verhoogde bescherming.
Kasonderzoek naar de invloed van pilleerprocédés
leverde wel enige verschillen inwerking, maar deze
waren zo gering, dat hiervan in het veld geen invloed behoefde te worden verwacht. Daarentegen
werdwel een negatieve interactie tussen deinsekticiden benfuracarb en furathiocarb enerzijds en hymexazool anderzijds gevonden. De hymexazool
wordt danversneld afgebroken hetgeen resulteert in
eenonvoldoende bescherming. Eendergelijke interactiewerdwel indekas,maar nogniet ineenproefveldwaargenomen.
Openkele proefvelden werden detoepassingen van
hymexazool in pillenzaad onder praktijkomstandigheden getoetst. Inde meeste gevallen werden geen
zware aantastingen verkregen en kon geen of een
zeer beperkt effect op de opbrengsten worden vastgesteld, maar in enkele velden werden combinaties
van vroege en late aantastingen vastgesteld, zoals
uit de resultaten vermeld in tabel 2 blijkt. Hieruit
blijkt,dat reeds metdelagedoseringvan8gperSE
enige bescherming wordt verkregen,waarbij op alle
onderdelen statistisch betrouwbare verschillen (P =
0,05) ten opzichte van het object onbehandeld werden gevonden. Op beide proefvelden is de opbrengstderving meer geweest dan opgrond van het

Tabel 1. Effect van hymexazool in pillenzaad op aantasting door Aphanomyces cochlioides. Kasproef
bijcirca 25°C invier herhalingen van 100zaden. Pilleerprocédés Suet en Betakote.
Table1.Effect of hymexazolinpelleted seed ondamage caused byAphanomyces cochlioides. Trials
carried outinagreenhouse, 25°C, 4repl.Pelleting techniques SuetandBetakote.
hymexazool gram actieve stof
per standaardeenheid*

opkomst

aantalweggevallen planten in%van de opkomst
na 17dagen
na22dagen

A. Suet

0
8
15
20
30
B. Betakote
"Ö
15
15sr

96
99
98
98
94

37
7,8
0,5
0,5
0,0

95
97
97

88
1
2

85
65
45
18
0,3
100
50
49

* SE =standaardeenheid (100.000 zaden)

plantaantal mochtwordenverwacht.Ookplantendie
niet zijn weggevallen, hebben van de aantasting te
lijden. Verhoging van de dosering naar 15g per SE
geeft inhetproefveldte Drouwenermond (1985)een
vrijwel optimale bescherming, maar dit ligt wat an-

ders inVredepeel (1988),waar met20gper SEeen
nog beter resultaat wordt verkregen. Mogelijk heeft
dit te maken met de instabiliteit van hymexazool,
waardoor meer of minder snelle afbraak van het
middel indepilkanplaatsvinden.

Tabel 2. De invloed van hymexazooldoseringen in pillenzaad op de aantasting door Aphanomyces
cochlioides in proefvelden te Drouwenermond (1985) enVredepeel (1988).
Table2. Effect ofhymexazol dosage inpelleted seed onAphanomyces cochlioides infestation ontrial
fieldsinDrouwenermond (1985)and Vredepeel(1988).
object
Drouwenermond
onbehandeld
hymex. 8g
hymex.159
hymex.20g
object

plantbestand rel.
01/07
03/06
16/09
100*
113
121
133

88
123
140
149

64
97
115
120

plantbestand rel.
17/05

Vredepeel
onbehandeld
100**
hymex. 8g
111
hymex.15g
108
hymex.20g
115
hymex.30g
114
= 85.000 planten/ha

30/05
67
105
107
118
119

% aangetaste planten
03/06

27/6

18,1
7,3
3,8
2,2
standcijfer (1- 10)
slecht;goed
12/10
15/07

59
55
77
86
92
82
109
93
112
88
:91.000 planten/ha

6,0
6,8
6,9
7,8
7,8

suikergewicht ton/ha

3,4
4,0
4,3
4,5
suikergewicht ton/ha

6,5
7,9
7,9
8,2
8,0
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In andere proefvelden, waar vrijwel uitsluitend het
wegvallenvanplanten isvoorgekomen,werdenoptimale plantbestanden bereikt bij doseringen rond 15
g per SE of lager. Fytotoxische effecten werden
waargenomen bij doseringen van 30 gram actieve
stof per SEendezeveroorzaakten een reductievan
hetwortelgewicht met 12%.

3.2 Deinvloed van rotatiesenvoorvrucht ophet
besmettingsniveau
Erwerden kiemproeven uitgevoerd op grondverzameld uit diverse objecten van het vruchtwisselingsproefveld AGM 600. Naast de rotaties 1/2 en 1/4
suikerbieten werden tevens de voorvruchten suikerbieten, aardappelen en continuteelt van dit laatste
gewasinhetonderzoekbetrokken.
Uit de resultaten vermeld intabel 3blijkt, dat in beide proeven (uitgevoerd in kassen van 1RS en
PAGV) de aantasting door Aphanomyces bij een
voorvrucht suikerbieten belangrijk zwaarder is dan
bij een niet-waardgewas zoals aardappelen. Het is
echter merkwaardig, dat ook bij continuteelt van
aardappelen nog een belangrijk aantal kiemplanten
ziek worden en wegvallen. Bij de IRS-proef lijken,
gezien de verschillen tussen de voorvruchten aardappelen en suikerbieten, reeds voor de opkomst
kiemplantentezijnweggevallen.
In 80-90%van de zieke planten kon na uitgroei op
filtreerpapier Aphanomyces cochlioideswordenaangetoond.

3.3 De effecten van late aantasting door Aphanomycescochlioides
In een pottenproef werd getracht vroege aantasting
uit te schakelen door grondbehandelingen met hymexazooluitte voeren (zie paragraaf 2.1).Ondanks
de eerste behandeling van alle potten zijn op verschillende plaatsen planten in een vroeg stadium
aangetast. De meermalige behandeling met hymexazool heeft, zoals uit tabel 4 blijkt, effect gehad
op het bietgewicht. Dit is echter ook het geval geweest indecontrole,watwellicht moetwordentoegeschrevenaaneenfysiologischeffectvanhetmiddel.
Om verschillen in de mate van besmetting met
Aphanomyces te creëren werd grond gebruikt van
veldjes waarin rotaties 1/2, 1/4 en verschillende
voorvruchtenwarentoegepast.
De intensiteit van de rotatie voor suikerbieten weerspiegelt zich niet inde drooggewichten van de biet.
Wel lijkt een hymexazoolbehandeling inrelatieve zin
meer effect te hebben bij de nauwe rotatie (tabel4,
kolom 5) en binnen de ruimere rotatie onmiddellijk
nadat er bieten gestaan hebben. Uit deze proef kan
geenconclusie worden getrokken over de eventuele
effectenvaneenlateaantastingdoorAphanomyces.

3.4 De relatie tussen vroege aantasting en opbrengstderving
Aangezien insnoering van de hoofdwortel van suikerbieten en andere groeiafwijkingen vrijwel altijd
werden voorafgegaan door een aantasting van de
plant in één van dejeugdstadia, werd een kasproef

Tabel 3. Kiemplantaantasting door Aphanomyces bij verschillende rotaties en voorvruchten op het
proefveld AGM 600 (A = IRS-proef; B= PAGV-proef).
Table3. Infection ofseedlings byAphanomyces in variouscrop rotations andpreceding crops, ontrial
fieldAGM 600 (A=IRS-trial;B=PAGV-trial).
suikerbieten
in rotatie

voorvrucht

1/2
1/2
1/4
1/4
continu

suikerbiet
aardappel
suikerbiet
aardappel
aardappel
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opkomst
%
A
76
82
71
84
83

% zieke enweggevallen planten
na 11dagen
na42dagen na
A
B
A
75
32
63
18
14

84
30
90
23
9

99
91
94
78
32

18dagen
B
94
90
97
72
30

Tabel 4. De invloed van de besmettingsgraad van de grond op late aantasting door Aphanomyces
cochlioides.
Table4. Effectofinoculum densityinthesoilonlateinfection byAphanomyces cochlioides.
suikerbieten jaren tussen
in rotatie
monstername
en laatste
gewas suikerbieten
v.v.
1/2
1/2
1/4
1/4
controle

bieten
aardappel
bieten
aardappel

drogestofgewicht
g biet
- hymex.

1
2
1
4

13,2
13,4
13,5
14,6
21,7

uitgevoerd met meer of minder aangetaste jonge
planten. Deze werden ingedeeld inzes categorieën
al naar gelang de ernst van de symptomen en vervolgens,nazorgvuldigwassenvanhetwortelstelsel,
in potten met gezonde grond geplaatst. Na twee
maanden werd de proef geoogst. De resultaten van
de gewichtsbepalingen en beoordeling van de wortelvormzijnvermeld intabel5.
Vandezeer zwaar aangetaste plantenvielenereen
aantal weg, maar deze werden bij de berekening
van de gemiddelden weggelaten. Naast de zeer
lage wortel- en bladgewichten waren de afwijkingen
in de wortelvorm (sterk geknepen) belangrijk groter
dan de overige categorieën. De verschillen tussen
de categorieën matig, vrij zwaar en zwaar zijn niet
groot, maar zij wijken wel betrouwbaar af van de

toename
ds in%

+ hymex.

16,1
16,2
15,7
15,7
25,8

22
21
16
8
19

bietvorm
schaal 1- 10
normaal- ingesnoerd
- hymex.
+ hymex.

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

7,0
7,5
7,4
7,8
7,4

lichtziekeengezonde planten,met uitzonderingvan
het bladgewicht. Metdeze proef konwordenaangetoond dat in veel gevallen een vroege aantasting
doorzet endeplant zichhiervan moeilijk herstelt.De
vraag blijft echter bestaan in welk ontwikkelingsstadiumonomkeerbare schadewordtveroorzaakt.
Om dit te kunnen vaststellen werden gezonde planten van verschillende ouderdom in perskluitjes geplaatst in potten met zwaar zieke grond. Na een
groeiperiodevan80dagenwerdendezelfdebepalingen verricht als in voorgaande proef. De resultaten
hiervanzijnsamengevat intabel6.
Deplantendie inhettweebladstadiummetbesmette
grond in contact werden gebracht, vertoonden ernstige ziekteverschijnselen, die resulteerden in een
zeer gering wortelgewicht en er zijn er zelfs een

Tabel 5. Groei en ontwikkeling van bietenplanten met verschillende zwaarten van aantasting ingezondegrond.Kasproef bij 18-25°C,gedurende een periode vantwee maanden.
Table5. Growth and development of sugar beet plants with various degrees of infection, growing in
healthysoil.Greenhouse trialat 18-25°C, duringaperiod of twomonths.
categorie aantasting
4-6 bladstadium
bijaanvang proef
zeer zwaar
zwaar
vrij zwaar
matig
licht
gezond

wortelgewicht
g/plant
13a*
38b
39b
34b
51c
54c

bladgewicht
g/plant
34a*
70b
80b
61b
82b
111 c

wortelvorm
1-5
normaal-geknepen
3,7
1,2
1,5
2,0
0,2
0,0

Getallen met eenverschillende letter wijken significant van elkaar af
(P= 0,05)
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Tabel 6. Groei van gezonde bietenplanten in drie ontwikkelingsstadia in zieke grond. Kasproef bij 1825°C gedurende 80dagen,32planten per object.
Table6. Growth of healthy sugar beet plants, in three development stages, in infected soil.
Greenhouse trialat 18-25°Cduring 80days;32plantsper treatment.
ontwikkelingsstadium

2-blad
4-blad
6-8 blad

wortelgewicht
g

bladgewicht
g

1,94 a* ( 0 - 4,7)
35,04 b (20,4-49,9)
34,59 b (10,5-77,2)

21,8 a* ( 0,5-36,2)
43,6 b (30,1 -63,1)
47,4 b (13,6-67,4)

afwijking in
wortelvorm
1-5
normaal-afwijkend
2,7
0,2
1,6**

Getallen met een verschillende letter wijken significant van elkaar af (P= 0,05)
Afwijking veroorzaakt door aantasting van bietecysteaaltjes

:

aantal weggevallen.Tussen de beide andere objecten werden geen verschillen van betekenis waargenomen, behalve dat door een aantasting van bietecysteaaltjes eendeelvandewortelsvandeplanten,
die in het6-8 bladstadiumwaren, inzieke grondgeplaatst eenvrijsterke baardvormingvertoonden.

4.Conclusiesendiscussie
Aantastingen van jonge suikerbietenplanten door
Aphanomyces cochlioides komen in belangrijke
matevoor bij laat gezaaide gewassen,ondervochtigeomstandigheden enbijvrijhogetemperaturen.
Wanneer kiemplantenvan suikerbieten zijn geïnfecteerd kunnen deze zich moeilijk herstellen en zal in
veel gevallen reductie van het wortelgewicht ontstaan. Door toepassingen van hymexazool inpillenzaad kan in vrijwel alle gevallen schade worden
voorkomen, niet alleen doordat geen planten meer
wegvallen, maar ook doordat planten na het vierbladstadiumveelminderof inhetgeheel nietgevoeligzijnvoor infecties.
Voor Nederlandse omstandigheden lijkt een dosering van 15 g hymexazool per standaardeenheid
(SE) pillenzaad voldoende om aantasting tevoorkomen, behalvewanneer de besmettingsgraad vande
grondzeer hoog isentegelijkertijd deomstandighedenvoor deontwikkelingvande ziekte zeer gunstig
zijn. Maar ook in een dergelijk geval zal geen opbrengstderving van betekenis ontstaan. IndemeesteWesteuropese landenwordt opgrondvankas-en
veldproeven 15ghymexazool per SEvoldoendege-
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acht, hoewel in sommige gevallen bij hogere doseringen het aantalaangetaste plantenverder afneemt
(Asher en Payne, 1989). Een uitzondering hierop
vormt Frankrijk, waar in sommige gebieden pillenzaad met 28-42 gram actieve stof per SE beschikbaar wordt gesteld. Bijdeze doseringen werd ineen
van de in hoofdstuk 3.1 genoemde proefvelden ernstigefytotoxiciteit waargenomen,die een belangrijke
reductievandeopbrengstveroorzaakte.
Er werd een beperkt effect van de vruchtopvolging
op het besmettingsniveau van de grond gevonden;
de correlatie met de voorvrucht bieten was belangrijksterker. Tochblijktdatophet moment datdebieten ophet veldgezaaid worden,degrond bij 1op2
nog steeds meer besmet is dan bij 1 op 4. In de
praktijk komen zware aantastingen hoofdzakelijk
voor in nauwe rotaties, zoals ook wordt gevonden
door Schaufele enWinner (1983) enWinner (1986).
Het was echter opmerkelijk dat bij een continuteelt
van aardappelen gedurende een periode van 7jaar
toch aantasting van kiemplanten onder kasomstandighedenwerdvastgesteld.
Of en in hoeverre aantasting door Aphanomyces na
het tweebladstadium van de biet kan plaatsvinden
enschade kanveroorzaken konnietwordenvastgesteld, omdat het onmogelijk bleek eenvroege infectiegeheel uitteschakelen.Wanneer echtergezonde
planten in zieke grond werden overgebracht kwam
alleenschadevanbetekenisvoor,wanneer ditinhet
tweebladstadium gebeurde en niet bij latere ontwikkelingsstadia. Het lijkt er opdat opbrengstdervingen
alleenvoorkomenwanneer eeninfectie metdedaaruit voortvloeiende aantasting in een jeugdstadium

heeft plaatsgevonden. Demeeste aangetaste planten kunnen zich in gezonde grond niet herstellen,
behalve wanneer heteenzeer lichtegraadvanaantastingbetreft.
Over het kritieke stadium, waarna infectie geen opbrengstderving meer veroorzaakt, kannoggeen duidelijke uitspraak worden gedaan;ditzal nog aanvullendonderzoekvergen.
Winner (1986) vermeldt dat Aphanomyces cochlioides rotkan veroorzaken aandetoppen vande zijwortels, hetgeen eenbelangrijke opbrengstdepressie,vooral bijnauwe rotaties,totgevolgkan hebben.
Dit verschijnsel werd door onssoms bijwat oudere
bietenplanten waargenomen, maar ookhier blijfthet
onduidelijk inhoeverreditvooraf isgegaandooreen
vroege infectie. De zeer goede effecten van relatief
geringe doseringen hymexazool inpillenzaad die in
een korttijdsbestek vrijkomen (Huijbregts enGijssel,
1989)zouden hierwelopwijzen.
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De invloed van bladgroeiremmende middelen opopbrengst en kwaliteit bij suikerbieten
Effects ofgrowthregulators onquality-aspectsandyieldofsugarbeets
CE. Westerdijk, PAGVenJ.D.A. Wevers, 1RS

1. Inleiding
De aanleiding tot het uitvoeren vandit onderzoek
was degedachte dateengewas suikerbieten vooral
aan heteinde vanhetseizoen meer loof maaktdan
strikt genomen voor desuikerproduktie noodzakelijk
is. Deindruk bestaat datdeenergie dieinhetloof
gestopt wordt, beter aangewend kanworden voor
de suikerproduktie, vooral onder de stralingsarme
omstandigheden vandenazomer.
Nadelen van hettegrote loofapparaat indenazomer kunnenzijn:
- deonderlinge beschaduwing vande bladerenonder herfstomstandigheden;
- derespiratieverliezen indebladeren;
- onnodige investeringenvandrogestof inhetloof.
Indien middelen voorhanden zijn diedezeovermatige loofgroei kunnen beperken, kanin principeeen
hogere opbrengst enwellicht eenhogere kwaliteit

van het geoogste produkt totdemogelijkheden behoren.
Inde literatuur zijn enkele aanwijzingen voor degeldigheid vandeze theorie voorhanden. Schillingen
Otto (1984) melden datverwijderen vannieuwe bladeren bijsuikerbieten detranslocatie van assimilaten naar dewortels verhoogde endatwortel-ensuikeropbrengstenmet10-17%toenamen. Enkelegroeiregulatoren met een remmend effect opdeaanleg
van bladeren door hengebruikt gaven eenvergelijkbaar effect.
Inveldproeven werdde invloedvaneenaantal middelen opde opbrengst en kwaliteit van suikerbieten
overdejaren 1985totenmet1988bekeken.

2. Proefopzet
Indeperiode 1985t/m 1988 werd elkjaar eenveld-
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proef op het PAGV uitgevoerd waarbij onder verschillende omstandigheden een aantal middelen
werd beproefd op het effect op de afrijping van de
suikerbieten. Degebruikte middelenwaren:
- maleïnehydrazide 18% (1985, 1986, 1987) verspotenin800I water/ha;
- Embark 2S, werkzame stof mefluïde (alleen in
1985);
- EH3339,dewerkzame stof is een maleïnehydrazide-derivaat, verspoten in 800 Iwater/ha (alleen
in1987en1988).
Genoemde middelenwerdenveelalopverschillende
tijdstippen voor deeindoogst over hetgewasgespoten. Om vooral het effect van de middelen onder
voor het gewas suboptimale (d.w.z. slecht afrijpende) omstandigheden teonderzoeken werdendevolgendefactorengevarieerd:
- de N-bemesting in de jaren 1985, 1986, 1987 en
1988;
- hetplantaantal in1987;
- deoogstdatumin 1987en1988.
In 1985 werd op een praktijkperceel suikerbieten
van het PAGVoriënterend gekeken naarde effecten
van gedeeltelijke bladverwijdering bij suikerbieten.
De volgende behandelingen waren daarin opgenomen:
A. onbehandeld;
B. op 19 september de 12jongste bladeren en het
groeipuntverwijderd;
C. op 19 september de 12 oudste bladeren verwijderd.

delen de aanleg van nieuwe bladeren in perioden
dat dit niet gewenst is te voorkomen. De verwachte
positieve effecten op suikeropbrengst en -kwaliteit
bleken echter niet altijdaanwezig te zijn. Deresultatenvanhetonderzoek warenzeer wisselend;het effect van de groeiregulerende stoffen varieerde van
jaartotjaar.
In 1985 werd alleen een positief effect van eenbespuiting met MH geconstateerd bij een te hoge Ngift. In het jaar daarop bleken echter alle bespuitingen onafhankelijk van de N-gift negatief op de
opbrengst te werken. Ook in de volgende jaren
bleek het effect van de bladgroeiremming niet af te
hangenvaneente hogeofeente lageN-gift.
Uitdeproevenkwamookgeenoptimaalbespuitingstijdstip (in dagen voor de oogst) naar voren.
Bijvoorbeeld in de jaren met een positief effect van
een bespuiting (1987 en 1988) liep hetoptimale tijdstip, afhankelijk van plantaantal en N-gift uiteen van
45,53,70 en77dagen voor deoogst. Eentevroeg
tijdstip hadveelal eensterk negatief effect opdeopbrengst,vooralbijeenbespuiting metMH.
Inhetalgemeen werd het suikergehalte (aanzienlijk)
door een bespuiting verhoogd, en wel des te meer
naarmate de bespuiting eerder voor de oogst lag.
Degelijktijdigeverhogingvanhetdrogestofpercentagemaakteechter duidelijk dat indemeeste proeven
geen sprake wasvan een hogere produktie vansuiker en/of drogestof per hectare, maar dat beter gesprokenkonwordenvaneendoordebespuitingverlaagd watergehalte van de suikerbiet. In slechts
enkele gevallen (vooral in 1987) was er sprake van
eenverhogingvandeproduktie perhectare.

3.Resultaten
In tabel 1 zijn de opbrengstresultaten van de verschillende bespuitingen en middelen over alle jaren
weergegeven. Hierbij is alleen het effect op de suikeropbrengst weergegeven vaneenbespoten object
ten opzichte van een onbehandeld object onder dezelfde omstandigheden (zelfde N-gift, plantaantal,
enz.). Een '-' geeft in deze tabel een verlaging aan
eneen'+'eenverhogingvandesuikeropbrengst per
hectare.

4.Discussie
De resultaten van de proeven inde afgelopen jaren
tonen aan dat het mogelijk isom met bepaaldemid-
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5.Conclusie
Hoewel heteffect vande middelen inde meestegevallen positief was voor het suikergehalte, werdeen
verhoging van de suikeropbrengst onder de meeste
omstandigheden niet bereikt, doordat de wortelopbrengst gelijktijdig daalde.Al met al lijkt door deonzekerheid van toepassingstijdstip en te verwachten
effect een beperking van de loofgroei door groeiregulatoren nog niet geschikt voor een praktijktoepassing.

Tabel 1.Toename cq. afname van de suikerproduktie (kg/ha) bij suikerbieten bij toepassing van bladgroei-remmende middelen, maleïne-hydrazide (MH) of EH 3339 (EH). Samenvatting van de
proeven indejaren 1985 t/m 1988waarin bespuitingen werden uitgevoerde met de middelen
MHen EHbijverschillende bespuitingstijdstippen voor deoogst, N-giftenen plantaantallen.
Table1.Effect on theproduction of sugar compared with untreated for spraying with MH (maleichydrazide) and EH (EH3339) at different moments ofapplying before harvest, levels ofN-fertilizer andplantpopulation in theyears 1985uptoandincluding 1988).
jaar behandeling
kgN /ha,
( ) = f 3l/m2

spuitdata
+midde
I
II

1985 95
155 A)
215

20/8
20/8
20/8

11/9

.
11/9

oogstdata
I
MH
MH
MH

30/10
30/10
30/10

II

.
•

72
72
72

50

34
34

.

85
61
85
61

75
51
75
51

22/10
22/10

.

MH
MH
MH
MH

31/10
31/10
31/10
31/10

.
.
.

MH
EH
MH
EH
MH
EH

01/10
01/10
01/10
01/10
01/10
01/10

21/8
21/8
21/8
21/8
.
21/8
.
21/8
.
21/8 EH 21/8

EH
EH
EH
MH
MH
MH
MH

05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
13/10

87
87
87

03/8
01/9

15/8
15/9

EH
EH

24/10
24/10

82
53

170 A)
170
170
170

28/7
01/9
03/8

08/8
15/9

22/09

•

22/9

EH
EH
EH
EH

22/09
22/09

24/10
24/10
24/10

240
240

03/8
01/9

15/8
15/9

EH
EH

24/10
24/10

•

Oud bladverwijderd 19/9
Jong blad verwijderd 19/9
1986 180 A)
180
230
230

08/8
01/9
08/8
01/9

1987 170 A)(4)
170
(4)
170
(8)
170
(8)
240
(8)
240
(8)

28/7
28/7
28/7
28/7
28/7
28/7

170
170
240
170
170
240
170

11/8
11/8
11/8

1988 100
100

(4)
(8)
(8)
(4)
(8)
(8)
(8)

18/8
11/9
18/8
11/9

.
„

.
.
•

.

.

•

•

05/11

,
05/11

.
05/11

effect op suiker
opbreng.3t (kg/ha)
II
I

interval
indagen
I
II

66
66
66
66
66
66

.
50

•

101

.
101

,
101
77
77
77
77
77
77

-200
-400
+ 800

- 800

-400
+ 300

.

-300
-200
-900
- 0

-200
- 600
- 400
- 400

-400
- 0
-600
-100
-800
-100

•

+ 100

,
+ 400

.
+ 400

+ 300

+ 500
+1100
+ 600
- 100
+ 500
+ 100
- 100

70
39

-400
+ 200

+

0
0

56
53
50
38

45
39
82
70

-600
-100
-600
-100

+
+
+

100
100
500
200

82
53

70
39

-400
-500

- 400
- 300

,
.
.
54

•

+ 600
+ 700
+ 600

.
+1100

.
.
.

A) =Stikstofadvies voor het betreffende jaar
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Summary
In 1985 uptoandincluding1988 anumberoftrials
wascarriedouttostudytheeffectsofgrowth regulators on quality-aspectsandyield of sugarbeets.
Inmostcasestherewas apositiveeffecton the sugar content of the sugar beets. Unfortunately the
beetyield decreased simultaneously, resulting in a
littlechangeinsugaryield,someforbest, some for
worse.Obviouslyspraying witha growthregulator
resultedin a lowerwatercontentof thesugarbeet
and thusin a highersugarcontent.Therewasno
evidencethatapplyingagrowthregulatorcould increase thesugaryieldperhectaresignificantly.

Depraktische waarde van kruisbloemige groenbemestingsgewassen resistent tegen bietecysteaaltjes
Practical valueofcruciferous green manure crops resistent against beet-cyst nematodes
W.Heijbroek,1RSenO.Hoekstra, PAGV

1. Inleiding
Binnen de bladrammenas (Raphanus savitus) en
gelemosterd(Sinapisalba) komtresistentie voortegen bietecysteaaltjes (Heterodera schachtii en
Heterodera trifolii f.sp. betae). Deze resistentiebronnenzijngebruikt om inbeidegewassen selecties uit
te voeren (Lubberts en Toxopeus, 1982) met het
doel groenbemesters te ontwikkelen die als een
soort vanggewas de besmetting met bietecysteaaltjes zouden kunnen terugdringen. Deze selecties
bezaten niet alleen resistentie tegen het witte,maar
ooktegenhetgelebietecysteaaltje. Heteroderatrifoliif.sp.betae (Lubberts enDeBock,1980).
Afhankelijk van de neerslag en bodemtemperatuur
kon met de eerste resistente rassen van bladrammenaseenmeerof minderbelangrijkeverlagingvan
de vermeerdering in vergelijking tot de gevoelige
standaard worden verkregen (Millier en Steudel,
1982). Het was echter zowel in Duitsland (Steudel
en Müller, 1983) als in Nederland (Heijbroek, 1982)
bijzonder moeilijk een afname van de besmettingsgraadteverkrijgen die groter wasdande natuurlijke
uitzieking, die gemiddeld genomen circa 35% bedraagt. Veelal was de lokkende werking wel vergelijkbaar met die van een goed waardgewas, maar
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werd toch nogeen beperkt aantal nieuwe cystenop
dewortel gevormd,die dit effect geheel ofgedeeltelijk compenseerde. Bovendien bleek dat de meeste
resistente gewassen bij lage besmettingen met bietecysteaaltjes toch nog een vermeerdering veroorzaakten, omdat er een omgekeerd logaritmisch verbandbestaat tussen beginbesmettingenvermeerderingsfactor (Schlang, 1985; Heijbroek en Munning,
1986).Om een zogoed mogelijk effect te verkrijgen
zou hetgewasvroeg (vóór 1augustus) moetenworden gezaaid, maar ook dan blijft het effect afhankelijk van de weersomstandigheden, die zeer variabel
kunnenzijn.
Naast de aaltjeslokkende werking van crucifère
groenbemesters, kunnen deze ook een zekere bemestende waarde hebben. Hierover is weinig bekend. Aangezien inde loop derjaren de resistentiegraadvande rassensteeds hogerwasgewordenbij
een redelijke drogestofopbrengst, werd het zinvol
geacht eenonderzoek teverrichten naar demogelijkeuitziekendewerkingonderverschillendeuitwendige omstandigheden. Daarnaast zijn op proefvelden
zonder aantoonbare of met zeer geringe aaltjesbesmetting de effecten op de volggewassen onderzocht.

2.Proefopzet
2.1 Klimaatkastproevenvoor debepaling vande
resistentiekarakteristlek
Deverschillende resistente rassen enselecties werden in eenheden van 100 ml,gevuld met zilverzand
en een voedingsoplossing, gezaaid en gedurende
twee weken bij 18°Cgeplaatst. Vervolgens werdhet
juiste aantal larven toegediend, waarna incubatie
plaatsvondbij22°C.Voorhetoverige isdeprocedure gevolgd, zoals beschreven door Lubberts (1977).
Perobjectwerden circa200of400 planten getoetst,
afhankelijk van de variantie in de gevoeligheidsgraad. De benodigde larven werden geproduceerd
in eternieten bakken of potten door bietecysten te
kweken opkoolzaad endeze naeenafrijpingsperiode massaal te lokken met behulp van koolzaadworteldiffusaat.

2.2 Proefvelden voor de beoordeling van effectenopde aaltjespopulatie
Zowel in voorjaar als zomer werden proefvelden
aangelegd meteenaantalrassenbladrammenas en
gele mosterd op verschillende besmettingsniveaus.
Grondbemonsteringen werden uitgevoerd voorafgaande aan en na afloop van de teelt, met eenzodanige tussenruimte, dat een maximale extractie
van de cysten uit de grond kon worden verkregen.
Dezeextractie vondplaatsmetbehulpvandecentrifugemethode, in een verzadigde magnesiumsulfaatoplossing. De cysten werden met een aangepaste
homogenisator opengebroken, waarna de vrijgekomeneierenenlarvenkondenwordengeteld.
Ineen aantal gevallen werd, na het vernietigen van
het groenbemestingsgewas, in het daarop volgende
voorjaar suikerbieten gezaaidomdeeffecten vande
aaltjesreductie te bepalen aande hand van de aantasting in het bietengewas. Daartoe werden genoemde proefvelden geoogst enbemonsterd enzijn
bepalingen verricht betreffende wortelgewicht, suikergehalte enkwaliteitsparameters.

2.3 Hetgroenbemestingseffectopvolggewassen
In twee proefvelden op de Rusthoeve werden de
groenbemesters Italiaans raaigras (ras Terli), bladrammenas (ras Nemex), gele mosterd (ras Emergo)
en wikken (de rassen Hanka (1986) en Lola (1987)
gezaaid in vier herhalingen met vijf stikstoftrappen
(150, 200, 250, 300, 450 N/ha). Voor de bepaling
van het groenbemestingseffect in het volggewas
aardappelen werd het gemiddelde genomen van de
drieopvolgende stikstoftrappen metdehoogst leverbareopbrengst groterdan35mm.
Het proefveldperceel bestond uit eenkalkrijke grond
met 22% slib. De voorvrucht was in beide gevallen
tweedejaars graszaad (veldbeemdgras). De objecteninbeidejarenwaren:
A. geengroenbemester,frezen
B. geengroenbemester, frezen+60kg N/ha
C. Italiaans raaigras (Terli,30kg/ha) +60kg N/ha
D. bladrammenas (Nemex,20kg/ha)+90kg N/ha
E. gelemosterd(Emergo,20kg/ha) +70kg N/ha
F. wikken (1986 Hankaen 1987Lola,20kg/ha).
Van de groenbemesters werden de hoeveelheden
drooggewicht per habepaald.
Deopbrengst van de consumptie-aardappelenwerd
vastgesteld aan de hand van het afleverbare gewichtbijeenknolgrootte>35mm,defractie>50mm
inprocent enhet onderwatergewicht.

3.Resultaten
3.1 Beoordeling van rassen op resistentie tegen
hetwittebietecysteaaltje inklimaatkasten
In enkele klimaatkastproeven werd de gemiddelde
cystebezetting per wortelstelsel bepaald en uitgedruktals percentage vandebezetting opSiletinaals
gevoelige standaard. Er werd geïnoculeerd met
1000 larven per plant. Uit de resultaten vermeld in
tabel1blijktdatduidelijkeverschilleningevoeligheid
aanwezig zijn en Nemex en Maxi de hoogste graad
van resistentie bezitten. Door bepaling van de gemiddelde cyste-inhoud kan een idee worden gevormd over de vermeerdering, weergegeven in kolom 2 van tabel 1. Bij de resistente bladrammenasrassen Pegletta en Ramses worden de verschillen met Siletina noggroter,omdat degevormde
cysten een geringere inhoud hebben. Dit is echter
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Tabel 1. Devermeerdering van bietecysteaaltjes (H.schachtii) op enkele resistente crucifère groenbemesters endedaaruit afgeleide gevoeligheidsgraad. Pi= 1000 larven/plant.
Table 1.Multiplication ofbeet cystnematodes (H.schachtii) onsome resistant cruciferous green manurecropsandresultingsusceptibility degree. Pi= 1000 larvae/plant.
ras

Sereno
Pegletta
Ramses
Nemex
Blagel
Maxi

cysten/plant
in%van
Siletina

vermeerderingsfactor
(Siletina == 5)

29
13
12
2
29
5

gevoeligheidsgraad
1-5

1,2
0,6
0,5

5
4
4
2
5
3

1,0
0,3

niet het geval bij de resistente gele mosterd (Maxi),
waar decystenzelfseenwatgroter aantaleierenen
larvenbevattendanbijSiletina.
Wanneer de Duitse classificatie wordt toegepast op
het getoetste materiaal, zouden deze rassen een
grotere gevoeligheid bezitten dan uit de resultaten
vande rassenproeven inDuitsland blijkt. Ditverschil
kan worden verklaard door de optimale omstandigheden, waaronder deze proef is uitgevoerd. Ineen
volgende serietoetsingen vanaangemelderesistente rassen bleek dat opnieuw vorderingen warengemaaktbijdeselectieenmetnameingelemosterd.
Zoals blijkt uit de resultaten vermeld in tabel 2, zijn
degemiddelde aantallen cystentenopzichte vande

gevoelige standaard weer geringer geworden en is
het percentage planten dat geen cysten op hetwortelstelsel vertoont, toegenomen. Bij de rassen gele
mosterdzijn hetsteedsenkeleplantendieeenhoge
graad van gevoeligheid bezitten, maar bij bladrammenas is er een wat groter aantal planten dat een
beperkt aantal cysten (tot 7) op het wortelstelsel
vormt.
Eén van de selecties gele mosterd lijkt zelfs vrijwel
geheelvrijte zijnvancystenvorming, met eenresistentie die vergelijkbaar is met die van de wilde bietenuitdeselectie'Patellares'.
In een proefserie, met een reeks inoculatiedichthe-

Tabel2. De beoordeling van rassen bladrammenas en gele mosterd in de klimaatkast op de resistentiekarakteristiek ten aanzien van hetwitte bietecysteaaltje.
Table2. Resistance characteristics of varieties of fodder radish and yellow mustard in climate cabinetsagainst whitebeet cystnematodes.
gemiddeld aantal
cysten per plant
(spreiding)

cysten perg
wortels als %
van gevoelig
koolzaad

gele mosterd:
GMST 45/K85
Salvo
Lasso
Medicus

0,01 (0- 1)
0,11 (0- 4)
0,39(0-15)
0,49 (0-27)

0,03
0,3
1,2
1,0

99
94
81
77

bladrammenas:
RSTVV/GE87
HRA13
Nemex

0,24 (0- 2)
0,59 (0- 7)
0,75 (0- 4)

2,2
3,2
4,5

82
74
49

rascode

94

% planten
zonder
cysten

Tabel 3. Relatie tussen begindichtheid (Pi) en vermeerderingsfactor (Mf) van Heterodera schachtii op
meer of minder resistente rassenvan bladrammenas.
Proefduur 4weken, bij22°C.
Tabel3.Relation between initial density (Pi) and multiplication factor (Mf) on more or less resistant
varietiesoffodderradish.
Pi larven
per plant
100
250
500
1.100
1.900

Nemex
Mf
cyst./pl.
0,53

0,34

1,10

0,04

Ramses
Mf
cyst./pl.
0,6
1,7
2,9
4,0
5,7

den van 100tot 1900 larven van het witte bietecysteaaltje per plant, werd een indruk verkregen over
de mate waarin nieuwe cysten worden gevormd bij
uiteenlopende besmettingsniveaus. Daartoewashet
tevens noodzakelijk de cyste-inhoud te bepalen.Na
een afrijpingsperiode van 14 dagen werden de eieren en larven uit de cysten verwijderd en in suspensie geteld. Bij het gevoelige ras Siletina werden
gemiddeld 172eierenenlarvenpercystegevonden,
bij het licht resistente ras Sereno gemiddeld 140en
bij het vrij resistente ras Ramses 128. Op het ras
Nemex werd een gering aantal cysten gevonden
met een geschatte gemiddelde inhoud van slechts
circa 60 eieren en larven (een bepaling was hier
moeilijk, omdat slechts enkele zeer kleine cysten
waren gevormd). Dit hadtot gevolg dat deverschilleninvermeerderingsfactoren (Mf)tussenderassen
groter waren dan de verschillen in cystenbezetting,
zoalsblijkt uitderesultatenvermeldintabel3.

0,77
0,87
0,67
0,47
0,38

Senero
Mf
cyst./pl.
1,5
2,5
4,4
5,7
10,8

2,10
1,40
1,10
0,73
0,80

Siletina
Mf
cyst./pl.
5,5
9,6
17,0
26,7
37,9

9,5
6,6
5,3
4,2
3,4

Devermeerdering opalle rassen isdichtheidsafhankelijk, waardoor bij lage besmettingsniveaus het risicobestaatdat hetaantalinfectieuzeeenheden meer
toeneemt, danwanneer geenof een neutraalgroenbemestingsgewaswordtverbouwd.

3.2 Beoordeling van de resistentie tegen gele
bietecysteaaltjes inklimaatkasten
Enkele rassen bladrammenas en gele mosterd werden getoetst op resistentie tegen het gele bietecysteaaltje bij een aanvangsdichtheid van 1000 larven
per plant. Uit de resultaten vermeld in tabel 4 kan
wordenafgeleiddatdegetoetste rassen,metuitzondering van Sereno, een redelijke tot goederesistentiebezittentegen hetgele bietecysteaaltje.
De vermeerderingsfactoren wijken nogal van elkaar
af en dit wordt veroorzaakt door verschillen in de
cyste-inhoud:

Tabel 4. Resistentie van crucifère groenbemesters tegen het gele bietecysteaaltje in vergelijking tot
Siletina.
Table4. Resistance of cruciferous green manure crops against yellow beet cyst nematode compared
withSiletina.
ras
Sereno
Ramses
Nemex
Emergo
Maxi

cysten/plant in %
Siletina
34
19
8
8
19

Mf
Siletina
0,9
0,3
0,08
0,3
0,5
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Tabel 5. Relatie tussen begindichtheid (Pi) en vermeerdering op resistente crucifère groenbemesters
bij hetgele bietecysteaaltje.
Klimaatkastproef.
Table5. Relation between initial density (Pi)and multiplication factor (Mf)ofyellow beet cyst nematode onresistant cruciferousgreen manure crops;climatecabinet experiment.
Pi larven
per plant

Ramses
cysten/plant

150
250
400
1.000
2.000

Siletina
Sereno
Ramses
Nemex
Emergo
Maxi

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

Sereno
Mf

cysten/plant

0,80
0,65
0,62
0,51
0,43

130eieren+larvenpercyste
120eieren+larvenpercyste
82eieren+larvenpercyste
48eieren+larvenpercyste
192eieren+larvenpercyste
114eieren+larvenpercyste

6,2
7,1
10,5
17,5
37,9

Mf
5,4
3,7
3,4
2,3
2,5

heidsafhankelijke vermeerdering worden vastgesteld,diebijSerenozodanig hoogoploopt,datgevarenvoor eensterketoename vandebesmettingontstaan. Dit wordt mede veroorzaakt door een
belangrijk hogere gemiddelde cyste-inhoud (130eieren+larvenpercyste) danbij Ramses(86eieren+
larvenpercyste).

Bijderesistente gele mosterd isergeen sprakevan
een reductie van de gemiddelde cyste-inhoud. Dit
werd ook waargenomen bij het witte bietecysteaaltje.
Als gevolg van de zeer geringe cyste-inhoud is de
resistentie van Nemex belangrijk groter dan uit het
aantal nieuw gevormde cysten zou blijken.Voor het
gele bietecysteaaltje werdbijtwee resistente rassen
de relatie tussen aanvangsdichtheid en vermeerdering onderzocht. De resultaten in tabel 5 geven de
indrukdatdegemiddelde aantallen nieuw gevormde
cysten per plant iets hoger liggen dan bij het witte
bietecysteaaltje.
Bij de rassen Ramses en Sereno kon een dicht-

3.3 Toetsing van verschillende herkomsten bietecysteaaltjes op hun virulentie ten aanzien
vanresistente bladrammenas
Herkomsten van witte bietecysteaaltjes uit zes verschillende landenwerdenvermeerderdopkoolzaad,
waarna de voorgelokte larven werden geïnoculeerd
(500 per plant). De proef werd uitgevoerd in de klimaatkast bij 22°C met de rassen Siletina (gevoelige
standaard) en Nemex. De lokking van de larven uit
decystenvarieerde van 42tot 219 larven percyste.
Dit had echter geen invloed op de uitslag van de

Tabel 6. De vermeerdering van verschillende herkomsten bietecysteaaltjes (H.schachtii) op gevoelige
(Siletina) en resistente (Nemex) bladrammenas.
Table6. Multiplication of beet cyst nematodes (H. schachtii) of various countries on susceptible
(Siletina)and resistant (Nemex)fodderradish.
herkomst

gemiddeld aantal
cysten per plant
Nemex
Siletina

% planten met
cysten
Nemex
Siletina

Duitsland (BRD)
Engeland
Frankrijk
Ierland
Italië
Nederland

35
19
16
13
7,8
19

100
99
100
94
87
99

96

0,19
0,50
0,26
0,09
0,21
0,41

11
26
19
2
17
29

maximum aantal
cysten per plant
Nemex
Siletina
88
42
94
50
13
36

2
2
3
1
2
4

werd er voor zorg gedragen dat de verschillende
herhalingen over een reeksvan populatiedichtheden
werden gelegd. In 1984 werd een proefveld in het
voorjaar aangelegd om de kans op een versterkte
afbraak van de besmetting zo groot mogelijk te maken. De weersomstandigheden weken echter niet
veel af van hetgeen gedurende nazomer en herfst
gebruikelijk is. Daardoor werd op de gevoelige rassen Siletina en Hohenheimer geen vermeerdering
vanhetwittebietecysteaaltje verkregen (tabel7).
Alle resistente rassen vertoonden een duidelijk hogere uitzieking,maarweken nietstatistisch betrouwbaar af van het neutrale gewas Phacelia of braak.
Bij lage aanvangsbesmettingen (lager dan 1500eieren en larven per 100 ml grond) werden ook inde
veldjes met resistente rassen belangrijk hogere vermeerderingsfactoren gevonden (tabel8).
In het najaar werd een proefveld aangelegd op een
perceel te Posterholt, besmet met gele bietecysteaaltjes (tabel9).

toets, omdat steeds eenzelfde aantal larven per
plantwerdgebruikt. Uitde resultaten vandezetoets
(tabel6) kanworden afgeleid dater belangrijke verschillen invermeerdering tussen de herkomsten bestaan.
Wanneerdevorming vancysten ophetwortelstelsel
van Siletina als criterium wordt genomen, lijken de
bietecysteaaltjes afkomstig uit Duitsland het meest
virulent, gevolgd door Engeland en Nederland. De
populatie uit Italië lijkt erg zwak, maar vormt toch
ook nog wat cysten op de wortels van Nemex. In
grote trekken werd in de andere landen eenzelfde
verhouding in de virulenties aangetroffen. Vermoedelijk als gevolg van verschillen in de proefomstandigheden liepen de niveaus echter sterk uiteen. Uit
deze resultaten kanworden afgeleid dat geen doorbrekingvande resistentie bij Nemex heeft plaatsgevonden, ondanks het feit dat er wel vrij aanzienlijke
verschillen bestaan in het gemiddeld aantal cysten
dat op de wortels van dit resistente ras wordt gevormd.

Nemex en Ramsesveroorzaakten daar eenduidelijk
sterkere uitzieking dan bij braak of een neutraalgewas. Bij Emergo zijn de verschillen met braak niet
statistisch betrouwbaar afwijkend.
In een proefveld met lage aantallen bietecysteaaltjes, dat vroeg werd gezaaid, is een poging gedaan
om de risico's op vermeerdering te analyseren (zie
tabel 10).
Gedurende de proefperiode is echter veel neerslag
gevallen, waardoor de omstandigheden vergelijkbaar werden met die in het najaar. Met Nemex en

3.4 Deinvloedvan resistente crucifèregroenbemesters op de populatieontwikkeling van
bietecysteaaltjes inproefvelden.
Op basis van de uitslagen verkregen in het klimaatkastonderzoek, werd een beperkt aantal resistente
rassen in veldbeproevingen opgenomen. Daarbij

Tabel 7. Vermeerdering van H.schachtiiop het proefveld crucifèregroenbemesters Halsteren 1984.
Gezaaid: 18april; 12herhalingen;beëindigd 6augustus.
Table7.Multiplication of H. schachtii on the cruciferous green manure crops trial field at Halsteren,
1984.
Sowingdate: 18April; 12repl.;ended 12August.
object

eieren + larven/100 ml grand
Pi gemiddeld
spreiding

Siletina
Sereno
Resal
Ramses
Pegletta
Hohenheimer
Emergo
Phacelia
braak

3.110
3.840
3.400
3.280
2.640
3.600
3.100
3.845
3.430

950
975
1.400
875
1.450
975
1.350
950
1.620

- 7.100
- 11.650
- 9.100
- 8.550
- 4.400
- 7.550
- 5.550
- 11.300
- 7.400

vermeerderingsfactor
Pf/Pi
0,73*
0,62
0,53
0,54
0,58
0,69*
0,57
0,56
0,53

Statistisch betrouwbaar (P<0,05) afwijkend van braak
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Tabel8. Proefveld crucifèregroenbemesters Halsteren 1984.
Gezaaid: 18april; 12herhalingen;beëindigd 6augustus.
Table8. Cruciferousgreen manure cropstrialfieldatHalsteren, 1984.
Sowingdate 18April; 12repi.;ended 6August.
object

Pi<1.500eieren +larven
gemiddeld
()aantal veldjes

vermeerderingsfactor
(Pf/Pi)

1.130(2)
1.120(3)
1.450(2)
1.160(4)
970 (3)
975(1)
1.390(2)
1.210(4)

Siletina
Sereno
Resal
Ramses
Pegletta
Hohenheimer
Emergo
Phacelia

1,99
1,26
0,86
0,87
1,53
2,18
1,01
0,72

Tabel 9. Proefveld crucifèregroenbemesters Posterholt 1984.
Gezaaid: 10augustus;8herhalingen;beëindigd 1november.
Table9. Cruciferousgreen manure cropstrialfieldat Posterholt,1984.
Sowingdate 10August; 8repi; ended 1 November.
object
Nemex
Ramses
Emergo
Phacelia
braak

eieren +larven/100 mlgrond
Pi spreiding
Pigemiddeld
5.160
5.890
5.600
5.420
4.910

2.800- 8.600
3.120- 9.200
3.400-10.080
2.780- 8.150
3.430- 7.500

vermeerderingsfactor
(Pf/Pi)
0,54*
0,55
0,65
0,74
0,75

* Statistisch betrouwbaar (P<0,05) afwijkend van braak
Emergo werd een versterkte uitzieking verkregen, bij hoge en lage besmettingsgraden vergeleken met
maar Ramsesweek nietbetrouwbaar afvanbraak.
de toepassing van een grondontsmetting met diOp een proefveld te Wilhelminadorp (1986) werden chloorpropeen (150 I per ha). De besmetting met
de effecten van resistente crucifère groenbemesters bietecysteaaltjes varieerde van enkele tientallen tot
Tabel 10.Proefveld resistente crucifèregroenbemesters. Halsteren 1985.
Gezaaid:7mei;12herhalingen;beëindigd 12juli.
Table 10.Resistant cruciferous green manurecropstrialfieldat Halsteren, 1985.
Sowing date 7 May; 12 repi.;ended 12July.
object
Nemex
Ramses
Emergo
Phacelia
braak

eieren + larven/100 ml grond
Pi spreiding
Pi gemiddeld
500
401
472
529
467

30-1.300
0-1.400
45-1.150
247-1.050
100-1.080

* Statistisch betrouwbaar (P<0,05) afwijkend van braak
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vermeerderingsfactor
(Pf/Pi)
0,33*
0,55
0,32*
0,63
0,59

Tabel 11.De invloed van resistente crucifèregroenbemesters opde vermeerdering van het witte bietecysteaaltje en de opbrengst in een volggewas suikerbieten. Wilhelminadorp 1986-1987.
Zaaidatum groenbemesters 6-8-1986; beëindigd 23-10-1986. Zaaidatum suikerbieten 9-41987.
Table11.The effect of resistant cruciferous green manure crops on multiplication of the white beet
cystnematodeand theyield ofasuccessive cropofsugarbeets.
ras

aanvangsbesmetting
per 100m grond
>1.000
<1.000
e+l
e+l

Siletina
Pegletta
Ramses
Nemex
Emergo
Maxi
braak
ontsmet met
dichloorpropeen,
150l/ha

474
597
631
437
440
633
663

2.219
3.270
2.258
2.562
2.995
2.129
2.128

1,16
1,22
0,99
1,64
1,02
1,52
0,67

0,99
0,71
0,87
0,65
0,70
1,00
0,64

692

2.310

-

-

vermen gvuldigingsfactor
<1.000
>1.000
e+l
e+l

suikeropbrengst
per ha

8,5
8,7*
8,5
8,5
8,5
8,3
8,1
10,8*

Statistisch betrouwbaar afwijkend (P<0,05) van braak
circa 5000 eieren enlarvenper 100mlgrond.Zoals
blijkt uit de resultaten vermeld in tabel 11waren de
verschillen tussen de groenbemesters vrij geringen
werd ook geen duidelijke vermeerdering verkregen
bijtoepassingvanhetgevoelige rasSeletina.
Ten opzichte van braak lijken bijna alle resistente
rasseneenongunstigeffecttehebbenopdeaaltjesbesmetting bij de dichtheden boven 1000 eieren en
larven, maar deze verschillen zijn beperkt. Bijdichtheden lager dan 1000 eieren en larven is dit veel
duidelijker hetgeval.Ditwijsteropdatookbijgeringe vermeerdering resistente rassen een besmetting
kunnen doen toenemen. De reactie van de suikerbieten in 1987leekovereente komen metdegemeten geringe effecten van de resistente rassen. Er
zijn wat verschillen waarneembaar met braak, maar
deze berusten vermoedelijk op het bemestingseffect. Vergeleken met een grondontsmetting met
dichloorpropeen is de aaltjesbestrijding niet vanbetekenis geweest. De doding die met de grondontsmettingwerdbereikt bedroeggemiddeld92%.

3.5 De effecten van groenbemesters op het
volggewas aardappelen
Optwee gebruikswaardeproefvelden werden ineen

gefreesde graszaadstoppel crucifère, maar ook
grasgroenbemesters en wikke als objecten gelegd.
Opdebetreffende percelen kongeen aaltjesbesmetting van enige betekenis worden gevonden. Als
toetsgewaswerdeninhetvolgendejaarconsumptieaardappelen gebruikt. Voor het bepalen van hetopbrengstpotentieel werden van de vijf stikstoftrappen
dedrie optimaal producerende gebruikt (zie ookparagraaf 2.3). De opbrengsten van de groenbemestingsgewassen zijnweergegeven intabel 12.
In beide jaren scoort de gele mosterd Emergo het
best, maar in 1986 is het verschil met de bladrammenas Nemex gering en niet betrouwbaar. In 1988
werd in het voorjaar een stikstofmineraalonderzoek
verricht,waaruit bleekdatindelaag0-10cmdeverschillen tussen de objecten gering waren. Indeobjecten Italiaans raaigras en bladrammenas was de
voorraad stikstof in de lagen 30-60 en 60-100 cm
geringer dan in de overige objecten. De bruto opbrengsten van de consumptie-aardappelen werden
doordetoepassingvangroenbemesters in1987niet
of nauwelijks beïnvloed (tabel 13). Daarentegen lijkenbladrammenas engele mosterdin 1988eennegatieve invloed te hebben. Deze verschillen kunnen
echter zijn veroorzaakt door de waargenomen zoutschade tijdens het begin van het groeiseizoen.

99

Tabel 12.De opbrengsten van verschillende groenbemestingsgewassen op twee proefvelden
(Rusthoeve 1987en 1988),zonderde aanwezigheid van bietecysteaaltjes.
Table12.Yieldof variousgreen manurecrops on twotrialfields withoutbeet cyst nematodes.

Italiaans raaigras +60N
bladrammenas +90N
gele mosterd +70N
wikken

rassen

drogestofgewicht t/ha
1986
1987

Terli
Nemex
Emergo
Hanka(1986)
Lola (1987)

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

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

Tabel 13.De invloed van groenbemesters op de bruto opbrengst en kwaliteitskenmerken van consumptie-aardappelenverbouwd in hetvolgendejaar (Rusthoeve, 1986-1988).
Table 13. Effect ofgreen manure crops ongross yield and quality aspects of warepotatoes grown the
nextyear (Rusthoeve,1986-1988).
object

frezen,geen groenbemester
idem, maar met 60N
Italiaans raaigras +60N
bladrammenas +90N
gele mosterd +70N
wikken

bruto opbrengst
kg/are
1987
1988

fractie 50 mm
1987

1988

onderwatergewicht
50-55 mm 50-70 mm
1988
1987

644
635
634
634
628
637

76
77
77
82
79
79

74
74
72
73
73
75

394
396
393
380
391
386

631
636
636
597
594
630

Enkele afwijkingen in de fractie >50 mm en hetonderwatergewicht komen slechts in één jaar voor en
lijkendaarom niet betrouwbaar.
Er werd tevens geconstateerd, dat de hoeveelheid
uitval duidelijk toenam bij verhoging van de stikstofgift, maarerbestondgeenrelatie metdetoegepaste
groenbemester.

4.Conclusiesendiscussie
Als gevolg van een uitgebreide selectieprocedure
zijn door de verschillende veredelingsbedrijven enkele rassen bladrammenas engele mosterd ontwikkeld, die een zeer hoge graad van resistentie bezitten. Toch blijken in de meeste gevallen nog wel
cystenopdewortelstewordengevormd,behalvebij
één ras gele mosterd,dat een resistentie lijkt tebezitten die vergelijkbaar is met die van de wilde bieten uitdesectie 'Patellares'. Bijwat minder resistenterassenworden indeklimaatkastproevenvermeer-
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(%)

399
401
407
402
402
403

deringenwaargenomen die indebuurtvandefactor
1terecht komen. Daardoor ontstaan risico's voor de
praktijk. Er bestaat bij resistente rassen van bladrammenas een relatie tussen de aanvangsbesmetting in larven per plant en de vermeerderingsfactor.
Dit kantot gevolg hebben dat bij lage dichtheden in
plaats van een uitzieking een toename van de besmettingsgraad kanplaatsvinden.Vermoedelijk geldt
dit ookvoor gele mosterd-rassen, maar hierover zijn
geen proeven verricht. De gemiddelde inhoud aan
eieren van de op resistente bladrammenas gevormde cysten is geringer dan bij een gevoelig ras
(Siletina), hetgeen bijdraagt tot een verhoging van
de resistentie. Door uitsluitend de nieuw gevormde
cysten op het wortelstelsel te bepalen ontstaat een
onderschatting van de resistentiegraad. Bij de gele
mosterd is deze cysteninhoud bij de resistente rassennietkleiner.
Op de wortelstelsels van de resistente bladrammenassen worden regelmatig beperkte aantallen cystengevonden. Dit iseenzogenaamde partiëleresis-

tentie, die ontstaat door een verschuiving inde verhouding tussen mannetjes en wijfjes (Heijbroek,
1982). Bijgele mosterd zijn het slechts enkele planten uiteenpopulatiedieeenzeer hoge gevoeligheid
vertonen. Hier betreft het een minof meer volledige
resistentie, die slechts op enkele genen berust en
zich manifesteert door een overgevoeligheidsreactie
van decel napenetratie door larvenvan bietecysteaaltjes.
Inproefvelden is het effect van resistente rassenop
debesmetting metbietecysteaaltjes variabel,alsgevolgvanverschillen inweersomstandigheden enandere uitwendige factoren. De kansen op een versterkte afname van de besmettingsgraad, vergeleken met braak of een neutraal gewas, zijn groter
naarmateervroegerwordtgezaaid.Bijaanvangsbesmettingen kleiner dan circa 1500 eieren en larven
per 100 ml grond bestaat de kans dat in het geheel
geen versterkte uitzieking plaats vindt, indien geen
volledig resistent raswordttoegepast.
Rassen meteen hoge resistentie kunnen in hetveld
een sterkere afname van de bietecysteaaltjes bewerkstelligen tot maximaal 20%meer dan bij braak
of een neutraal gewas, maar onder minder gunstige
omstandigheden worden geen verschillen waargenomen.
Hetgunstige effect van resistente crucifèregroenbemestersisduidelijk geringer dandatvan eengrondontsmetting metdichloorpropeen. Bijeenvolggewas
suikerbieten kon een gering bemestingseffect van
deze groenbemestingsgewassen worden vastgesteld. Dit is echter niet het geval bij een volggewas
consumptie-aardappelen. De hoogste drogestofproduktie werd verkregen bij Emergo. Zowel deze gele
mosterdalsdebladrammenas Nemexproduceerden
onder vergelijkbare omstandigheden meer dan
Italiaans raaigrasofwikke.
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Summary
Within fodder radish and white mustardvarieties
havebeendeveloped, showingdifferentdegrees of
resistanceagainst the whiteand yellow beetcyst
nematode. Theresistancepattern was established
inclimatecabinetsandthebestmaterialwas tested
intrialfields on varyingpopulation densities ofbeetcystnematode.The degreeofresistance of the different varietiesimprovedconsiderablyandsometimesonlya fewpercentof theplants showed one
singlefemaleontheroots.Inpartialresistant varietiesthereisariseofmultiplication atlowinitialdensities.
In the field the decrease of beet cystnematodes
when applyingthecurrentresistantvarieties ranged
from0-20%as comparedtoaneutralgreen manure crop. At low initial densitiesan increaseof the
nematodepopulation couldbe detected. Resistant
greenmanurecropswerefarlesseffectivethan fumigants.The fertilizereffectonsuccessive crops of
sugar beets and potatoes was slight or nonexistent.
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Chemische bestrijding van blad-enaarziekten bijtarwe
Chemicalcontrolofleafand eardiseases ofwheat
J.vanTuin,PD

1. Inleiding

4.Conclusies

Inmei1986werdhetgebruikvancaptafolverboden.
Zowel in 1986als in 1987werden middelen ofcombinaties van middelen onderzocht die captafol bijde
bestrijding van blad- en aarziekten intarwe kunnen
vervangen.

- In 1986 hebben ziekten zich vanwege de droge
enzonnige zomer nietkunnendoorzetten enisde
aantasting beperkt gebleven. Verschillen tussen
demiddelen kondennietaangetoondworden.
- In 1987tradop kleigrond eenflinke aantasting op
van Septoria en Fusarium. Op Fusarium werden
geenbestrijdingseffecten gevonden.Debestebestrijdingseffecten werden verkregen met de combinaties propiconazool +prochloraz, triadimenol+
prochloraz entriadimenol + anilazin.
- In 1987 trad op de zand-, dal- en lössgronden
geen kafjesbruin op. Wel kwam in alle proeven
aaraantasting door Fusarium voor. De resultaten
van de bespuitingen waren op de diverse proefboerderijen nietgelijk.
- De toevoeging van prochloraz, chloorthalonil of
anilazin bij de afrijpingsziektebestrijding gaven in
1987 een verbetering van het effect op Septoria
nodorum. Er zijn geen duidelijke effectverschillen
gevonden tussen de halve en hele doseringen
vandezemiddelen.

2. Proefopzet
In 1986 werden op diverse proefboerderijen zowel
op kleigrond alsop zand-endalgronden en in 1987
op de proefboerderijen Ebelsheerd, Valthermond,
VredepeelenWijnandsrade bespuitingen uitgevoerd
met devolgende middelen encombinaties van middelen:
- triadimenol
- triadimenol +prochloraz
- triadimenol +chloorthalonil
- triadimenol +anilazin
- prochloraz
- fenpropimorf +prochloraz
- propiconazool
- propiconazool +prochloraz
- propiconazool +chloorthalonil
- propiconazool +iprodion
- carbendazim/pyrazofos
Opmerking: prochloraz, chloorthalonil en anilazin
werdeninhalveenheledoseringtoegevoegd.
Debespuitingen zijn uitgevoerd indegroeistadia40
en 55 of 60. In 1986 is bij de proefvelden op de
zand- en dalgronden bij alle behandeling maneb (2
kg/ha)toegevoegd.

5.Samenvatting
In 1986 werd het gebruik van captafol bij debestrijding van blad- en aarziekten in granen verboden.
Zowel in 1986als in 1987werden middelen ofcombinaties van middelen onderzocht die captafol bijde
bestrijding van blad- en aarziekten in tarwe kunnen
vervangen.
In 1987 gaven de toevoegingen van prochloraz,
chloorthalonil of anilazin aantriadimenol enpropiconazool een verbetering van het bestrijdingseffect op
Septorianodorum.

3.Resultaten
De resultaten van deze proeven zijn vermeld in de
verslagen van Interprovinciale proeven nr. 181 1986ennr. 182-1987.

Summary
In May 1986, the useof captafolfor thecontrolof
leafandeardiseases incereals wasprohibited.
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In 1986 and 1987 (combinations of) fungicides
weretestedtofindalternatives forcaptafoltocontrol leaf and ear diseases.In 1987theaddition of

prochloraz, chlorothaloniloranilazine to triadimenol
andpropiconazole hadapositiveeffectonthecontrolofSeptorianodorum.

Onkruidbestrijding intriticale, 1985-1987
Weedcontrol in triticale, 1985-1987
A.J.W.Rotteveel, PD

1. Inleiding
Sindseenaantaljarenwordt inonslandopbescheiden schaal triticale geteeld; een nieuw graangewas
ontstaan uit soortkruisingen tussen tarwe (triticum)
enrogge(secale).
Erbestaanvele rassentriticale,waarbij steedsdeze
soortskruising gemaakt wordt. Omdat zowelvantarwe als van rogge veel,onderling sterk verschillende
rassenbestaan,ishet nietverwonderlijk dattriticalerassen onderling nog sterker verschillen. In Nederland zijn er tot dusverre steeds twee rassen in gebruik.
Onkruidbestrijding in triticale is veelal niet erg problematisch: de rogge voorouder zorgt voor een
dicht, goed concurrerend gewas dat meestal maar
weinigonkruidtoelaat.
Daarwaarchemische onkruidbestrijding nodigwordt
ontstaan in principe problemen:triticale is rogge en
tarweentevensgeenvanbeide. Middelgevoeligheid
van één der ouders kan in triticale tot uiting komen
met alle gevolgen van dien; bovendien mogen verschillentussende rassenwordenverwacht inditopzicht.
Om meer inzicht te krijgen in deze problematiek is
eenaantaljarenonderzoekverricht opregionaleonderzoekcentra naar de toepasbaarheid van middelen in triticale. Er zijn zowel proeven aangelegd in
het ras Lasko als in Salvo. Het aantal proeven is
echter klein inverband met de zeer bescheiden belangstellingvoorditnieuwegewas.

schreven opbasis van de beschikbare gegevens uit
de hieronder vermelde proeven. Er zijn weliswaar
meer proeven aangelegd, maar deze mislukten als
gevolg van de strenge winters van de afgelopenjaren.
De proeven bestonden uit zeven objecten in viervoud, veldjesgrootte 40 m2, de proeven waren gerichtopdeopbrengstbepaling.
Devolgende objectenwarenopgenomen.
Voorjaarsproeven: A.Arelonkombi5-61
B.DM68
81
C.Verigal
41
D.Dosanex
3-4kg1)
E.mecoprop
41
F.keuzeROC
onbehandeld
1

) 3kg bij minder dan 20%slibof op loss,3,5 kgbij
20-40%sliben4kgbijmeerdan40%slib.

Najaarsproeven: A.Tribunil 3-5 kg 1)nazaai
B.Dicuran4-5I 2 ) "
C.Revox 5-61 3)- D.Arelon 4-4,512)2-bladstadium
E.Bifenix N 61
» »
F.keuzeROC
onbehandeld
1

>tot 20% slib 3 kg, 20-30% slib 4 kg, meer dan
20% slib5kg.
2
) hoogste dosering bij meer dan 35%slib of 5%organischestof.
3
) loss5liter.

2. Opzet van het onderzoek
Aangelegd werden proeven met najaarsmiddelen
(veelalterbestrijdingvanduist) en voorjaarsproeven
in de jaren 1985, 1986 en 1987. Dit verslag is ge-
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Deproeven zijn waar mogelijk aangelegd oppercelenmeteenzogering mogelijke onkruiddruk.
Voorjaarsproeven werden aangelegd in 1985 en
1986teVredepeel (VP560enVP607)en in 1986te

Rolde(KB783).
Najaarsproeven werden in 1986 te Wijnandsrade
(WR538)enin 1987te Ebelsheerd (EH499)aangelegd.

ject F(Asepta Anitop 3 I) en G (3 ITillox) gespoten
bij bewolkt weer en circa 16°C. Degrondwasvochtig, hetgewasdroog.

3.2.2 EH499,Nieuw-Beerta 1987

3.Uitvoering
3.1 Voorjaarsproeven

3.1.1 VP560, Vredepeel 1985
Zie ook het verslag van P.M.T.M. Geelen, 1985 in
hetJaarverslagvan ROCVredepeel.Object Bt/mG
werdenop18aprilgespoten,H t/m Lop3mei.

Op 3 november 1986 is de triticale, ras Salvo gezaaid; de grondsoort is zware klei. Eerst op 27 november is hetgewastraagenonregelmatig opgekomen. De eerste bespuiting is uitgevoerd op de dag
na zaaien (4 november) bij buiig, af en toe bewolkt
weer. De grond was toen uitgesproken nat. Object
A, B, D, Een F(Igram) zijngespoten.Object Cisin
deze proefvervallen.

4.Waarnemingen
3.1.2 VP607,Vredepeel 1986
Alle objecten werden gespoten op 7 mei op een
droog gewas en vochtige grond bij groeizaam weer
(circa19°C).
Object F(keuze ROC) betrof 6 I Foxtar DR Hetgewaswascirca 13cmhoogenbevondzichinhetbeginvandestrekkingsfase. Ras:Lasko.

Dezezijnsteeds inzeer beperkte mate beschikbaar.
Onkruid ontbrak, zoals bedoeld, vrijwel geheel in
deze proeven, waarmee opbrengstverschillen terug
te voeren zijn op verschillen in fytotoxiciteit van de
middelen.

4.1 Voorjaarsbehandeling
3.1.3 KB783, Rolde 1986
4.1.1 1985 VP560, Vredepeel
Alleobjecten,uitgezonderd E(mecoprop)werdenop
14meigespoten.Hetgewaswas inhetF5-F6-stadium en had 3-4 blaadjes. Het weer was wisselend
bewolkt met af en toe een bui/zon, het gewas was
droog. Regenvieleersteendagnadebespuiting.
Mecoprop werd op 20 mei gespoten bij warm weer
(circa25°C),wisselendbewolkt endroog.

3.2 Uitvoering najaarsproeven

Alleen Basagran Pveroorzaaktegeengewasreactie.
Tolkan S, Simazin + DNOC, Certrol Combin SE,
Arelon Kombien DM68gaveneendusdanige reactiedat hetgewas later indeaar kwam.Ineenaantal
gevallen trad uitdunning op,wat tot een stevigergewas leidde. Daardoor trad minder legering op en
werd een positief effect op de opbrengst gemeten.
Deeffecten bleven zichtbaar op hetsimazin/DNOCobject; in de overige objecten waren half mei geen
verschillen meer zichtbaar.

3.2.1 WR538,Wijnandsrade 1986
4.1.2 1986 VP607 Vredepeel
Ras: Salvo, gezaaid op 6 december 1985, tevens
werdendiedagobject At/mCgespoten. Detweede
bespuiting (object Den E)hadplaatsop20maart in
het 1e-bladstadium. Temperatuur 16°C, vochtig en
regenachtig weer. Op 23 april werden tenslotte ob-

Veertien dagen na de bespuiting waren op 21 mei
geen verschillen zichtbaar; op 20 juni was het
Foxtar-object iets achtergebleven ten opzichte van
de overige objecten. Daarvoor hadden alle objecten
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enigszins van de bespuiting geleden, op DM 68 en
Arelon Kombina.

5.Opbrengsten
5.1 Voorjaarsproeven

4.1.3 1986KB783Rolde
Object C, Verigal toonde voddig, uiteengevallen en
hadeengrauwekleur.Ookwasverbrandingvanhet
blad zichtbaar. Arelon Kombi en mecoprop hadden
een lichtere kleur, Tolkan S veroorzaakte verbranding.
Dosanex remdedegroei,opoverlappingen ookverbranding. Ditobject kwamsamen metTolkan Slater
indeaar.

4.2 Najaarsbehandeling

4.2.1 1986 WR538, Wijnandsrade
Eind april liet alleen het Revox-object een duidelijk
mindere stand zien. Datwas ook het geval optwee
van de vier Dicuran-veldjes, maar daar als gevolg
vaneenonjuistetweedebespuiting metBifenixN.

Tabel 1. Relatieve opbrengsten van triticale ten
opzichte vanonbehandeld.
Table 1.Relative yields of triticale, spring treatmentscompared withcontrol (=100).
object

1985
VP560

onbehandeld
Foxtar DP
Arelon Kombi
TolkanS
Dicuran
Dosanex
mecoprop
DM68
BasagranP
Certrol CombiS
Verigal
Simazin/DNOC

100
92
100
93
95
101
103
107
100
109

1986
VP607

1986
KB783

100
94
96

100

-

95
95

-

99
98
100

93
102
100

-

-

-

101

96

99

-

-

4.2.2 1987EH4989, Ebelsheerd

5.2 Najaarsbehandeling

Gewasreacties zijn niet waargenomen, evenmin als
onkruid. Destandwasover hetalgemeenwat ielals
gevolgvandelatezaai.Op 14september werdeen
natenschottigproduktgeoogst.

Tabel 2. Relatieve opbrengsten van triticale ten
opzichte van onbehandeld.
Table2. Relativeyields of triticale, autumntreatmentscompared withcontrol (=100).
object
onbehandeld
Tribunil
Dicuran
Arelon
Bifenix
Igran

1987
EH499
100
100
102
98
103
99

Van WR 538 zijn geen opbrengstgegevens beschikbaar.
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6.Bespreking
Alsmende relatieve opbrengstgegevens beziet,valt
het op dat opbrengstverhogingen in algemene zin
zelden zijn verkregen ten opzichte van onbehandeld. Ditisindeeersteplaatshetgevolgvanhetfeit
dat de proeven zijn aangelegd op percelen meteen
beperkte, of vrijwel afwezige onkruiddruk. Men zou
dan een spreiding van opbrengsten mogen verwachten waarbij iets hogereopbrengsten evenvaak
voorkomenals ietsachterblijvende. Ditisslechtsten
dele waar. Van de 28 opbrengstgegevens zijn er 3
gelijk aan onbehandeld, zijn er 15 lager dan onbehandelden9hoger danonbehandeld (waarvan 5in
één proef: VP 560). Van de 15 lagere opbrengsten
is in 7 gevallen het verschil méér dan 5%; van de
hogereopbrengst in3vande9gevallen.
In algemene zin kan men hieruit concluderen dat
men bij een zeer geringe onkruiddruk in algemene
zin meer kans heeft op een opbrengstreductie bij
bespuiting dan op een opbrengstverhoging. Gezien
de kosten van bespuiting zal het advies dan al snel
moeten luiden: bij twijfel niet bestrijden. Hoe hoog
een bestrijdingsdrempel zal zijn dient nader punt
vanonderzoektezijn.
In VP 560 is de vastgestelde opbrengstverhoging
voorafgegaan door fikse gewasbeschadiging. Deze
veroorzaakte uiteindelijk een steviger gewas met
een hogereopbrengst. Ditsoort effecten is (inclusief
demeeropbrengst) veelalslecht reproduceerbaar op
praktijkschaal: als er iets te veel beschadiging optreedt zal er van meeropbrengst geen sprake meer
zijn.

Vandemiddelenwaarvandrieof meeropbrengstgegevens beschikbaar zijn lijken mecoprop en DM68
hét veiligst. Isoproturon-houdende middelen als
Foxtar DP,Arelon Kombi,TolkanSlijkenwat minder
veiligvoorditgewas. Opdeklei isslechtséénproef
beschikbaar (EH 499). Deze basis lijkt te smal voor
een duidelijk oordeel. Inelk geval is er bij geen van
demiddelenenigeschadeopgetreden.

7.Conclusies
- Triticale lijktvoor middelendie inhetvoorjaar worden gespoten relatief gevoelig. Mecoprop en DM
68blekenveiligindezeproeven.
- Herfstmiddelen deden in de enige herfstproef
geenschade.

Summary
In 1985,1986 and 1987, researchon weed control
in triticalewascarriedout. Themainpurposewas
todetermine possiblephytotoxiceffectsof the herbicides on the triticale crop. Various herbicides
wereapplied,in springand autumn. The following
conclusionscanbe drawn,basedhoweveron alimitednumberofexperimentsandobservations:
- Spring application can easily damage triticale,
both crop and yield. In these trials, onlymecopropandDM68weresafe.
- Herbicides applied in autumn did not damage
croporyield.

Opbrengst en kwaliteit van wintertarwe
bij latetoediening van stikstof
Grainyieldandqualityofwinterwheatafterlateapplications ofnitrogen
A.Darwinkel,PAGV

1. Inleiding
InNederland isde behoefte aangranen enookaan
tarwe aanzienlijk groter dan de produktie. Demaaien veevoederindustrieën verwerken echter slechts
60 à 70% van de inlandse tarwe. Ongeveer 30%
van de geproduceerde tarwe moet (noodgedwon-

gen)wordengeëxporteerd.
Eenbevorderingvandeafzetvantarwe lijkt mogelijk
op de binnenlandse markt. Met name als grondstof
voor de verwerking voor consumptieve doeleinden
(maalindustrie, tarwezetmeelindustrie) kan tarwe
worden gebruikt. In dat geval zullen buitenlandse
tarwepartijen van goede kwaliteit moeten worden
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vervangen. Een vergroting van de afzet naar deze
verwerkende industrieën kan slechts worden bereikt
alsereenkwaliteitsprodukt wordtaangeboden.
De kwaliteit van tarwe wordt overwegend bepaald
door eiwitkwaliteit en eiwitgehalte. De eiwitkwaliteit
is een rasgebonden eigenschap; het eiwitgehalte
hangt nauw samen met de wijze en de hoogte van
de stikstofbemesting. Sinds 1985. wordt op het
PAGVveelaandacht aan hetkwaliteitsonderzoek bij
wintertarwe besteed. Indit verslag worden deresultaten van het onderzoek van laat gegeven stikstof
opopbrengstenkwaliteitvermeld.

Inde proeven werdtwee keer gespoten met chloormequat tegen legering; afhankelijk van de aantasting werd een bestrijding tegen ziekten en plagen
uitgevoerd. Inallejaren rijpte het gewas vrij gezond
af. De proefveldjes waren circa 30 m2 en werden
meteenproefveldcombine geoogst. Naastdekorrelopbrengst werdendiverse gewaskenmerkenvastgesteld. De betekenis van het geoogste produkt als
grondstof voor de broodbereiding werd onderzocht
op het Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO
(IGMB) te Wageningen; daarbij werden meerdere
kwaliteitskenmerkengemeten.

2.Uitvoeringvanhetonderzoek

3.Resultaten

Op het proefbedrijf van het PAGV te Lelystad werd
in 1986, 1987 en 1988 onderzoek naar verhoging
vanheteiwitgehalte uitgevoerd.Deaangelegde stikstofobjecten verschilden indewijze en inde hoogte
van de stikstoftoediening en in de stikstofvorm
(ureum). Intabel 1 zijndezevenstikstofobjectenondergebracht die inallejaren bij hetonderzoekwaren
betrokken.
Inallejaren werd navoorvrucht suikerbieten het ras
Obelisk ingezaaid naar 325 zaden per m2. Dezaaidatawaren 14/10/1985,8/10/1986en26/10/1987;in
het voorjaar waren respectievelijk 200, 150 en 245
planten/m2aanwezig. Inhetbeginvanfebruariwerd
de voorraad minerale stikstof in de bodem vastgesteld; deze bedroeg in de drie jaren achtereenvolgens 55, 55 en 25 kg N/ha. In 1986 en 1987 werd
de eerste gift halverwege februari toegediend; in
1988 was dit vanwege natte omstandigheden pas
beginaprilmogelijk.

Inhetonderzoekwerdaandacht besteedaandeopbrengst en gewaskenmerken, aan de opname en
verwerking van stikstof en aan kwaliteitskenmerken
van hetvoortgebrachte produkt. Deze drie aspecten
zijnhiernainafzonderlijke paragrafenbesproken.

3.1 Korrelopbrengst engewaskenmerken

3.1.1 Jaareffecten
In alle proeven kon het gewas zonder noemenswaardige legering en tamelijk gezond afrijpen. De
korrelopbrengsten lagen dan ook op een gunstigniveau (tabel 2). Met name in 1986wasde opbrengst
hoog (ruim 10ton per ha) en overtrof de anderejaren duidelijk. Zowel een hogere totale drogestofopbrengst als een gunstige drogestofverdeling, weer-

Tabel 1.Toediening van stikstof (inkg N/ha) bij zeven bemestingsvarianten.
Table1. Application ofnitrogen (inkg N/ha)atseven N-treatments.
object

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
ureum
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tijdstippen van stikstofbemesting

totaal

GS21-23

GS31-32

GS41-43

GS55

80
80
80
80
80
80
80

60
60
60
60
60
60

40
80
120
40
40

40
40*

80
140
180
220
260
220
220

Tabel 2. Opbrengst- engewasgegevens van hetonderzoek in 1986, 1987en 1988.
Table2. Dataofyield andcropcharacteristics in 1986,1987and1988.

totale opbrengst (ton/ha; 15% vocht)
korrelopbrengst (ton/ha; 15% vocht)
opbrengst stro en kaf (ton/ha; 15%vocht)
oogstindex
aantal aren per m2
aantal korrels per aar
1000-korrelgewicht
hectolitergewicht (kg)

1986

1987

1988

20,94
10,47
10,47
50,0
473
45,6
48,4
83,8

19,59
8,49
11,10
43,3
453
41,1
45,6
78,5

17,24
8,79
8,45
51,0
373
44,1
53,4
82,1

gegeven als oogstindex, hebben daartoe bijgedragen. In 1987 bleef het merendeel van de geproduceerdedrogestof achter instroenkaf,wat resulteerde ineen lage oogstindex. Dekorrelopbrengst bleef
toen zelfs achter bij-1988, toen een zeer hoge
oogstindex compenseerde voor de lage totale gewasproduktie.
Het aantal aren verschilde tussen dejarenaanzienlijk. Met name in 1988was het aantal aren laag;de
zeer late eerste N-gift endedroogte nadien hebben
de aarvorming beperkt tot 1,5 aren per plant. In
1987 werden de plantverliezen in de winter gecompenseerd door een goede aarvorming (3,0 aren per
plant); wel bleef de korrelopbrengst per aar achter
door een geringer aantal korrels per aar en een lager 1000-korrelgewicht. Het hectolitergewicht wasin
1987duidelijk lager dan in beide anderejaren,toen
zeer hogewaardenwerdengemeten.

3.1.2 Stikstofobjecten
De invloed van de stikstofvoorziening op de op-

gemiddeld
19,26
9,25
10,01
48,0
433
43,6
49,1
81,5

brengst en opbrengstcomponenten bleef vrijwel beperkttotdelagestikstofgiften van het N1- enN2-object (tabel 3). Dekorrelopbrengst van deze objecten
bleef meer achter dan de stroen kafopbrengst, wat
in een lagere oogstindex tot uiting wordt gebracht;
hetsterkst goldditvoordelageN-giftvan N1.
Deverschillen inopbrengst enopbrengstcomponenten waren bij de andere objecten, die alle een late
N-gift toegediend kregen, van geen betekenis. Dit
gold ook voor het N6- en N7-object; noch de zeer
late stikstofgift (F10), noch de stikstofvorm (ureum)
onderscheidden zich. De wat lagere opbrengst van
het N3-object is ontstaan in 1988, toen de stikstofaanbod bij dit object door de lage bodemvoorraad
aanmineralestikstof nietvoldoendeisgeweest.
Met uitzondering van het N1-object werden aarvorming, korrelzetting enkorrelvulling niet of nauwelijks
door destikstofbemesting beïnvloed.Hetaantal korrels per aar en het 1000-korrelgewicht waren goed.
Het aantal aren per m2 was aan de lage kant, hetgeen samenhangt met het lage aantal aren in 1988
(zie tabel 2). Bij het N1-object bleef met name het
aantal aren en het aantal korrels per aar achter.

Tabel3. Opbrengsten (ton/ha, 15% vocht) en opbrengstcomponenten bij zeven N-bemestingsobjecten.
Table3. Grainyields (t/ha; 15% moisture content)andyield components atseven N-treatments.
N-object

opbre igsten
stro+kaf
korrel

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7

8,29
9,03
9,32
9,58
9,50
9,58
9,46

9,84
9,94
9,93
10,09
10,05
10,23
10,10

oogstindex

arer
per

korrels
per aar

46,1
47,6
48,4
48,7
48,6
48,4
48,4

417
432
438
430
440
437
436

41,1
43,4
43,6
44,7
44,0
43,5
44,1

1000-korrelgewicht

48,4
48,2
49,0
49,7
49,4
49,9
49,5
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Tabel4. Stikstofopname enverdeling van stikstof over korrel enstro +kaf in 1986, 1987en 1988.
Table4. N-uptakeandN-distribution overgrains andstraw +chaff in 1986,1987and 1988.

stikstofopname (kg N/ha)
N inkorrel (kg N/ha)
N instro +kaf (kg N/ha)
N-index (%)
eiwitgehalte korrel (%)

1986

1987

1988

gemiddeld

227
190
37
83,8
12,1

232
169
63
72,8
13,3

185
155
30
83,7
11,7

214
171
43
80,1
12,4

Dientengevolge bleef het aantal korrels per m2 bij
het N1-object ongeveer 2000 achter bij dat van de
andereobjecten,die ruim 19.000korrels perm2produceerden.

3.2Opnameenverwerkingvanstikstof

3.2.1 Jaarinvloeden
Uit tabel 4 blijkt, dat tussen dejaren groteverschillen bestonden in de opname en in de verwerking
van de opgenomen stikstof. In het gunstige jaar
1986 nam het gewas veel stikstof op, waarvan bovendien een groot gedeelte (84%) bij deoogst inde
korrelwerd teruggevonden. Mede daardoor werd bij
de zeer hoge korrelopbrengst in dat jaar toch een
hoog eiwitgehalte in de korrel gevonden. In 1987
wasde N-opname opnieuw hoog,maar bijdeoogst
kwam daarvan nog geen 73% in de korrel terecht.
Door de lage oogstindex bleef ook de korrelopbrengst achter,waardoor tocheen hoogeiwitgehalte
indekorrelwerdgemeten(zietabel2).Aanheteind

van het groeiseizoen kwam veel stikstof (0,66%N)
in het stro voor; de trage afrijping van het stro zal
hiermee nauw hebben samengehangen. In 1988
bleef de N-opname ongeveer 40 kg N/ha achter bij
dieindevoorgaandejaren. DeeersteN-giftbedroeg
80 kgN/ha enwas inverhouding tot de bodemvoorraadvan 25kg minerale N/ha faag. Bovendien werd
destikstof laat en kort voor een langdurig drogeperiode toegediend. De lage N-opname heeft ook de
totale (bovengrondse) produktie beperkt, maar door
een hogeoogstindex werdtocheengoedekorrelopbrengst bereikt (zie tabel 2). Alhoewel veel stikstof
naar de korrels werd getransporteerd, bleef het eiwitgehalte onder 12%;het N2-object kwamzelfs niet
verderdan10,2%.

3.2.2 Stikstofobjecten
Deopgenomen hoeveelheid stikstof door het gewas
was groter, naarmate meer stikstof werdtoegediend
(tabel 5). Ook is uit de vruchtbare bodem veel stikstof vrijgekomen, getuige de opname van 154 kg
N/ha bij een gift van 80 kg N/ha (N1-object).

Tabel5. Stikstofopname (kg N/ha) ende verdeling van stikstof over korrel en stro +kaf bij zeven N-bemestingsobjecten.
Table5. N-uptake (kgN/ha)and N-distribution overgrains andstraw +chaffatsevenN-treatments.
object
totaal
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7

110

154
189
210
233
246
236
234

stikstofopname
korrel
127
153
171
185
192
185
186

stro +kaf

N-index
(%)

eiwit (%)
korrel

27
36
39
48
54
51
48

82,3
81,3
81,4
79,3
78,1
78,5
79,7

10,3
11,4
12,3
13,0
13,6
13,2
13,2

Ongeveer 80%van de opgenomen stikstof wordt in
de korrel teruggevonden. Wel nam met stijgende
stikstofgitten de N-index af, wat betekent dat de
hoeveelheid stikstof in stro en kaf sterker toenam
dan in de korrel. Dit effect is vooral veroorzaakt in
het jaar 1987, toen de N-index terugliep van 81,8
(N1-object)tot68,3(N5-object).
Noch deling van de laat gegeven stikstof (N6-object), noch de stikstofvorm (ureum: N7-object) onderscheidden zich van een eenmalige toediening
(N4-object) in hun gedrag aangaande opname en
verdeling van stikstof. Ook het eiwitgehalte van de
korrelwerdnietverschillendbeïnvloed.
Het eiwitgehalte van de korrel nam sterk toe met
een stijgende stikstofbemesting. Met een late gift
van 40 kg/ha (N3-object) werd reeds een gehalte
van meerdan 12%bereikt. Door eenverhoging van
deze late gift werden gehalten van meer dan 13%
bereikt.

3.3.2 Stikstofobjecten
Een uitgebreid onderzoek naar (bak)kwaliteitseigenschappen werd in allejaren uitgevoerd bij de objecten N1t/m N5. Enkele resultaten ervan zijn vermeld
intabel6.
Deverhogingvandestikstofgift deed heteiwitgehalteaanzienlijktoenemenenmedealsgevolgdaarvan
ook de Zeleny- of sedimentatiewaarde. De uitmalingsgraad was 75%enwerd niet beïnvloed door de
stikstofbemesting. Hetvolumevanhetbrood,gebakkenineenblik,nambijhogerestikstofgiften duidelijk
toe. De kwaliteit van het deegwerd vastgesteld aan
de hand van een extensogram. De belangrijkste eigenschap daarbij is de rekweerstand, die een maat
isvoor de stevigheid van hetdeegtijdens ennahet
rijsproces. Uit tabel 6 blijkt, dat deze rekweerstand
duidelijk afnam met stijgende N-giften. De toch al
zwakke deegeigenschappen van het ras Obelisk
werdendientengevolge nogslechter.

3.3 Korrelkwaliteit

4.Besprekingvanderesultaten
3.3.1 Jaarinvloeden
Eensterkjaargebonden kwaliteitskenmerk ishetoptreden van schot, vastgesteld als valgetal. In 1986
en 1988kwamgeenschotvoor; in 1987wassprake
van een lichte mate van schot. Dit zichtbare schot
was reeds tijdens de binderrijpe fase waarneembaar, maar had slechts een beperkte negatieve invloedopdekwaliteit. In1987waren heteiwitgehalte
en de Zeleny-sedimentatiewaarde wat hoger; het
uitmalingspercentage was wat lager dan in beide
anderejaren.

Indedriejarenvanonderzoekverschildendeweersomstandigheden sterk. Het zonnige zomerweer van
1986 gaf de hoogste opbrengst. In 1987 en 1988
heeft delage instraling indezomermaanden deproduktie beperkt. In 1988 heeft daarbij ook het korte
groeiseizoen (vroege afrijping) nogpartengespeeld.
Naastdetotalebovengrondse produktie isdeverdeling ervan,weergegeven door de oogstindex, bepalendvoor dehoogtevandekorrelopbrengst. In1986
en 1988kwam (ruim)de helftvandegeproduceerde
assimilaten in de korrel terecht. In 1987 was dit
slechts43%;hetmerendeelvandeassimilatenwerd

Tabel 6. Enkele kwaliteitskenmerken vande korrel bijvijf stikstofbemestingsobjecten.
Table6. Quality characteristics ofthegrain at fiveN-treatments.
object

eiwitkorrel
(%)

sedimentatiewaarde

uitmaling
(%)

broodvolume
(ml)

rekweerstand
extensogram
(R2)

N1
N2
N3
N4
N5

10,3
11,4
12,3
13,0
13,6

24
28
32
34
37

75,0
74,9
75,4
75,2
75,1

521
549
574
598
605

222
77
140
122
107
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toenals stro enkaf gemeten. Inhoeverre deongunstige situatie in 1987 aan weersomstandigheden,
dan wel aan een 'overmatige' beschikbaarheid van
stikstof moetworden toegeschreven is niet duidelijk.
Feit iswel,dat hetstro eenzeer hoog N-percentage
bezatendathetslechtszeertraagafrijpte.
In 1986 werd de zeer hoge korrelopbrengst bereikt
door een hogeproduktiviteit eneengunstigegewasontwikkeling. In1987bleefdeopbrengst achterdoor
een beperkte zetting en vulling van korrels. In 1988
was de beschikbaarheid van stikstof in het voorjaar
onvoldoende. Dit beperkte de aarvorming sterk; als
compensatie werden de korrels uitstekend gevuld.
Ook de voorziening van stikstof aan het gewas verschilde sterk tussen dejaren.Gemakshalve kangesteld worden, dat er voor hoge korrelopbrengsten
(een kleine) 25 kg N nodig is. Bij het geadviseerde
N3-object werd in 1986, 1987 en 1988 respectievelijk 21,4, 26,5 en 20,3 kg N per ton korrel opgenomen.
De stikstofopname van het N1- en N2-object bedroeg respectievelijk 18,6 en 20,9 kg Nper ton korrel. Nietalleen bleef daardoor detotalebovengrondse produktie achter, maar door een lagere oogstindex kwamdaarvan minder voor de korrelproduktie
beschikbaar (tabel 3). De N-opname van beide objecten was duidelijk groter dan de gegeven stikstofbemesting; in de vruchtbare grond kwam vrij veel
stikstof voor hetgewas vrij. Vandeopgenomen stikstof kwamruim80%indekorrelterecht;desalniettemin was het eiwitgehalte in de korrel duidelijk lager
dan 12%.
Gesteld kan worden dat een derde gift van 40 kg
N/ha (N3-object) uitoogpuntvanopbrengstvoldoende is;de wat lagere opbrengst van het N3-object in
tabel 3wordt verklaard door de achterblijvende opbrengst in 1988, toen na een te lage aanbod in het
voorjaar de stikstofvoorziening onvoldoende was.
Eenverhoogde derde N-gift hadgeen invloed opde
opbrengst, de oogstindex of de opbrengstcomponenten.Welresulteerde eenverhogingvandederde
N-gift in een duidelijke stijging van de stikstofopname; zowel in de korrel als in stro en kaf werd meer
stikstof teruggevonden (tabel5).Omdatdekorrelopbrengst niet werd beïnvloed, resulteerde een verhoogde derde N-gift in een aanzienlijke toename
van het eiwitgehalte van de korrel. Een verhoging
vandederdegifttot80kgN/ha deed heteiwitgehaltemet0,5-1,0%toenemen.
Uit de dalende N-index kan afgeleid worden, dat bij
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hogere giften een toenemend deel van de opgenomen stikstof in het stro achterblijft en het stikstofgehalte (sterk) doet stijgen. Het sterkst lijkt dit fenomeen op te treden in situaties met een hoog
stikstofaanbod, zoals in 1987. Uit dit onderzoek
komt naar voren dat ongeveer 50%van de laat gegeven stikstof door het gewas wordt opgenomen.
Gezien de dalende N-index zal met een stijgende
derde N-gift eenafnemend deel van de opgenomen
stikstof indekorrelterecht komen.Bijeenderdegift
van 40 kg N/ha kwam 84%vande opgenomen stikstof indekorrelterecht;bijeengiftvan80kgN/hais
dit al teruggelopen tot 72%. De overeenkomstige
toename van de stikstofhoeveelheid in het stro zal
ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de vertraagde
afrijpingvanhetstrovandezeobjecten.
Een zeer late,vierde N-gift,toegediend als'bloeibemesting' in vaste dan wel vloeibare vorm (objecten
N6, N7) had hetzelfde effect als in object N4,waar
een zelfde bemesting in één keer in stadium F9
werd toegediend. Dit gold zowel voor de opbrengst
en opbrengstvorming als ook voor de opname en
verdelingvandestikstof overdeplant.
Obelisk staat bekendomzijn goede uitmaling. Deze
rasgebonden eigenschap werd niet door dewijzeen
de hoogte van de stikstofbemesting beïnvloed. De
invloed van de stikstofbemesting op de sedimentatiewaarde moet in verband worden gezien met de
beïnvloeding van het eiwitgehalte: per procent eiwitstijging nam de sedimentatiewaarde toe met circa
vier eenheden. Depositieve invloedvan hogeeiwitgehalten op de kwaliteit komt ook tot uiting in het
broodvolume. Bij eiwitgehalten boven 10% nam in
deze proeven het broodvolume per procenteiwitstijgingtoemet26ml.
De deegeigenschappen zijn slecht en maken dat
Obelisk niet als een kwaliteitsras voor de broodbereiding kan worden beschouwd. Met name de rekweerstandvanhetdeeg,datbelangrijk isvoordeinwendige structuur van het brood, laat te wensen
over. Bovendien blijkt deze eigenschap door een
verhoging van het eiwitgehalte nog in negatieve zin
te worden beïnvloed. De reden daarvan is niet duidelijk, maar moet wellicht gezocht worden in een
verandering van de eiwitsamenstelling. Gezien de
toenemende interesse voor de teelt van kwaliteitstarwevereist dit naderonderzoek.

zien indedrogestofproduktie en-verdeling,evenmin
indeopnameenverwerking vanstikstof.

Summary
In 1986, 1987and 1988, fieldtrialswere carriedout
to investigatetheeffectsof latenitrogen dressings
ongrainyieldandgrainqualityofwinterwheat. The
late nitrogendressing variedin amountand inthe
mode of application.After having appliedanadequateamountof nitrogen duringtilleringandatthe
onsetofstemelongation, it wasfoundthatan additionalgift of 40 kg N/haappliedat flag leafstage,
wassufficientfor obtainingmaximalgrainyield.In
that case, a protein content of ample 12%was
achievedinthegrains. Ahigher, latenitrogen application had no effect on grain yield, butincreased
thenitrogen uptake bythe crop.Consequentlyhigher nitrogen contents were measuredin strawand
grains.A higherproteincontentwasfavourable for
sedimentation valueand for loaf volume;thebad
doughqualityof the varietyObelisk, however,decreasedevenmore.
Neither the mode of late nitrogen application,nor
theformofnitrogenfertilizer(urea)showedanyeffecton theproductionanddistribution ofdry matter
orontheuptakeanddistribution ofnitrogen.
Het broodvolume issterk ras-afhankelijk.

5.Samenvatting
Indejaren 1986,1987en 1988werdde invloedvan
de hoogte en de toedieningswijze van een late stikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit van wintertarwe onderzocht. Gebleken is,dat naeenafdoende
eerste en tweede stikstofgift een aanvullende late
(derde) gift van 40 kgN/ha voldoende is uitoogpunt
van korrelproduktie. Inde korrelwerddaneeneiwitgehalte van meer dan 12%bereikt. Een hogere late
stikstofgift deed de opbrengst niet, maar destikstofopname nogweltoenemen. Dit resulteerde inhogerestikstofgehalten in het gewas entot hogere eiwitgehalten in de korrel. Deze hogere eiwitgehalten
warengunstigvoorsedimentatiewaarde enbroodvolume, maar kwamen de toch al slechte deegeigenschappen van het ras Obelisk niet ten goede. De
wijze van toediening van de late stikstofbemesting
en de stikstofvorm (ureum) lieten geen verschillen
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Bestrijdinq van akkerdistel en kleefkruid in wintertarwe
ControlofCanada thistle (Cirsiumarvense) andcleavers (Galiumaparine) in winterwheat
A.H.J. Rops,ROCDeKandelaar enK.Hindriks,ROCProf. Dr.Ü.M.van Bemmelenhoeve

1. Probleemstelling
Tegenhet eindvandejaren zeventig werdendeonkruiden kleefkruidenakker(melk)distel intoenemende mate een probleem. Ditwas een gevolg van het
nogopgeringe schaaltoepassenvanbodemherbiciden bij de aardappelteelt, en het verwaarlozen van
deonkruidbestrijding verder in het seizoen. Meteen
goede bestrijding in het gewas wintertarwe zouden
deze onkruiden in de hand gehouden kunnen worden. Daarom is reeds in 1978 op het ROC De
Kandelaar gestart met een onderzoek met het doel
de meest geschikte middelen te vinden voor debestrijding van akkerdistel zonder dat de tarweopbrengst nadelig zouworden beïnvloed.Op het ROC
Prof. Dr. J.M. van Bemmelenhoeve is aansluitend
hierop in 1983 begonnen met een onderzoek naar
debestedingsmogelijkhedenvankleefkruid.

proefboerderij.
De objecten die ieder onderzoeksjaar in drievoud
zijnaangelegdwaren:
A. 2,4 D(2,5 l/ha)
B. MCPA(5l/ha)
C. MCPA+MCPP(4+4l/ha)
O. onbehandeld
Naast bovengenoemde voorjaarsbehandelingen zijn
in 1986 aanvullende bespuitingen in de stoppel,
dwars over de voorjaarsbehandelingen uitgevoerd.
Dezebespuitingenwarenalsvolgt:
X. Roundup (6l/ha)
Y Asulox (7,5 l/ha)
Z. 2,4D(6l/ha)
O. onbehandeld
Op het proefveld is de eerste drie onderzoeksjaren
opregelmatigetijdstippen nadebespuitingdedistelbezetting (hergroei) vastgesteld. In het laatste jaar
(1986) isditvóórdebespuitingenuitgevoerd.

2. DeKandelaar
2.2 Resultaten
2.1 Proefopzetenmethodevanonderzoek
Nadatin1978eenoriënterendonderzoekwasuitgevoerd, is in 1980 gestart met een opzet die vier
oogstjaren istoegepast (1980,1981,1982en1986).
Indejaren tussen 1982en 1986 is óf de proef mislukt, óf was geen geschikt perceel aanwezig op de

De resultaten van de distelbestrijdingen van de eerste drie onderzoeksjaren zijn in tabel 1 weergegeven.
In verband met de beoordeling van de schade die
de bespuitingen aan het gewas hebben veroorzaakt
zijn de tarwe-opbrengsten per object vastgesteld.

Tabel 1. Dematevandedistelbestrijding nade bespuitingen over de proefjaren 1980, 1981en 1982.
Table1.Controlling Canadathistlebyspraying herbicides in 1980, 1981 and1982.
object
spuitdatum:

A -2,4 D
B -MCPA
C - MCPA + MCPP
O - onbehandeld
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distelbestrijding (10=geen distelhergroei)
1980
1981
12juni
19juni
9juli
8 sept.
9juli
3aug. 18sept.
9
6
6
0

10
8
7
3

7
4
6
2

8
4
7
2

7
4
5
3

1982
6juli
9
6
9
2

8 juni
23juli 23 sept.
9
7
9
2

3
3
7
2

Tabel 2. Relatieve tarweopbrengsten van de verschillende objecten over de proefjaren 1980, 1981,
1982en 1986.
Table2. Relativegrainyields of wheatafter usingherbicides in 1980,1981, 1982and1986.
ob iect
1980
A 2,4D
B- MCPA
C -MCPA + MCPP
0 - onbehandeld

91
98
96
100

Aangezien hierbij niet de totale opbrengst van belang is maar het onderlinge verschil tussen de objecten, zijn in tabel 2 de relatieve opbrengsten vermeld. Vanhetonderzoek in 1986waarbij naast een
bespuiting in juni ook een bespuiting in de stoppel
plaats had,isvóór de eerste bespuiting dedistelbezetting bepaald. Daarnaast is voor het vaststellen
van het bestrijdingsresultaat dit ook uitgevoerd in
het volggewas een jaar na de eerste bespuiting.
Aangezien de bezetting per veld zeer wisselend
was, is het resultaat uitgedrukt in een vermeerderingsfactor.

relatieve opbrengsten
1982
1981

1986

104
103
103
100

96
97
92
100

97
97
98
100

voorgaande jaar. In de objecten A en C kwam wat
verkleuring van het blad voor. De bespuitingen werdenuitgevoerdinhetbloemknopstadium vandedistels. De opbrengsten geven een geringe mate van
derving te zien. De verschillen zijn niet wiskundig
betrouwbaar.
De objecten 2,4 D en MCPA + MCPP hebben een
redelijke tot goede bestrijding gegeven. MCPA alleengaf eenonvoldoende bestrijding.Hergroei inde
stoppeltradbijalleobjectenop.

2.3.31982
2.3 Bespreking resultaten

2.3.1 1980
De disteldoding van 2,4 D was goed. MCPA en
MCPA + MCPP hadden een redelijk resultaat. Wel
werden grotere distels onvoldoende bestreden.
Sommige distels groeiden na eerst kromgetrokken
te zijn weer door en vormden alsnog zaad. De beoordeling op hergroei laat zien dat dit voorkwam op
deobjecten B,CenO.
Debespuiting metgroeistoffen injuniopeenvrijlaat
tijdstip heeft nogal wat schade veroorzaakt (bloemstadiumdistels).Vooral bijeenbespuiting met 2,4D
komt dit sterk tot uitdrukking in lagere opbrengsten.
Alle opbréngstverschillen zijn wiskundig betrouwbaar.

2.3.2 1981
De schade aan het gewas die werd veroorzaakt
doordebespuitingenwasditjaargeringerdaninhet

De bespuiting in het object MCPA + MCPP veroorzaakte een behoorlijke schade (bladverbranding).
Na enkele weken waren deze verschijnselen verdwenen. In de opbrengst komt dit niet tot uitdrukking. Als gevolg van wat onregelmatigheid in het
proefveld zijn de opbrengstverschillen ook moeilijk
vergelijkbaar. Inde objecten A en Cwerd eengoed
bestrijdingsresultaat behaald.Object Bwas duidelijk
minder.
Debeoordelingophergroeigaf aandat hetuiteindelijke resultaat tegenviel. Vooral op de objecten Aen
Bwasdehergroei hoog.Object Cgaf eengeringere
hergroeitezien.

2.3.41986
Gezien de opbrengstverschillen heeft met name de
bespuiting opobject Ceen negatieve invloed gehad
(uitvoering in bloemstadium). Ook bij de objecten A
en Bkomt dit in mindere mate voor. Dehergroei die
in dit jaar is uitgedrukt in een vermeerderingsfactor
(tabel 3), geeft aan dat een bespuiting in juni een
duidelijk positief resultaat heeft (zie la ten opzichte
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Tabel3. Overzicht vandeobjecten,aantal distels per object en het bestrijdingsresultaat in 1986.
Table3. Number of thistles per treatment in 1986and 1987after spraying herbicides one and twotimes in1986.
voorjaarsbehandeling
11juni 1986

najaarsbehandeling
31 oktober 1986

aantal distels
per veldje op
20 mei 1986
(voor eerste
bespuiting)

aantal keren (x)
vermeerdering (+)
vermindering (-)
(10juni 1987)

I a. onbehandeld
b. onbehandeld
c. onbehandeld
d. onbehandeld

onbehandeld
2,4D
Roundup
Asulox

187
53
57
77

+ 10x
+ 13x
+ 7x
+ 12x

II a.2,4D
b. 2,4 D
c. 2,4D
d. 2,4D

onbehandeld
2,4D
Roundup
Sulox

76
64
9
42

+ 2x
+ 2x
+4x
+ 2x

III a. MCPA
b. MCPA
c. MCPA
d. MCPA

onbehandeld
2,4D
Roundup
Asulox

84
99
67
49

+ 1X
- 1X

IV a. MCPA + MCPP
b. MCPA + MCPP
c. MCPA +MCPP
d. MCPA + MCPP

onbehandeld
2,4D
Roundup
Asulox

56
2
72
37

-2x

van IIa, lila en IVa). Het uitvoeren van alleen een
najaarsbespuiting heeftweinigresultaatopgeleverd.
Tussen de middelen onderling konden weinig verschillenwordenvastgesteld.

2.4 Conclusies
- De bestrijding van akkerdistels in juni met de
groeistotfen 2,4 D, MCPA of MCPA +MCPPhebben over de proefjaren een redelijk tot goed bestrijdingsresultaat gegeven. Inclusief de resultaten
betreffende de hergroei blijken 2,4 Den MCPA +
MCPP het beste bestrijdingsresultaat te geven.
Eenvolledige bestrijding kanniet inéénkeer kunnenwordenverkregen.
- Betreffende de schade aan het gewas als gevolg
van de bespuiting kan het gebruik van 2,4 D in
juni behoorlijke risico's met zich meebrengen. Bij
decombinatie MCPA +MCPP isdit risico minder,
maarnietuittesluiten.
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-2x
-1 X

-6x
+ 1X

- Een extra bespuiting inde stoppel heeft inditonderzoek hetbestrijdingsresultaat nietverbeterd.
- Een distelbestrijding met de combinatie MCPA +
MCPPinhetvoorjaar heeftdevoorkeur.
- Het tijdstip van spuiten moet niet te vroeg gekozen worden. Het beste resultaat wordt bereikt als
dedistels inhetbloemknopstadium zijn.

3.Prof. Dr.J.M.van Bemmelenhoeve
3.1 Proefopzetenmethodevanonderzoek
Op de Prof. Dr. J.M. van Bemmelenhoeve was het
onderzoek gericht op de bestrijding van kleefkruid.
Hetonderzoekwerdindejaren 1983t/m 1988uitgevoerd. In 1983 en 1984 heeft de proef in viervoud
gelegen en in 1985 t/m 1988 in drievoud. In deze
periode zijn diverse middelen en combinaties van
middelen beproefd. In 1983 en 1984 zijn de midde-

Tabel4. Middelen,doseringen en onderzoeksjaren.
Table4. Herbicides,dosages andyears ofresearch.
middel
BasagranP
Starane +Basagran P
Starane + MCPA + MCPP
Starane
Forlene
Tillox NL
Verigal
Foxtril DP
Foxtar DP
Certrol combin SE
Aabantyl combi

jaar

dosering
41
1 +2I
1+ 4 + 4 I
1I
2I
4I
4I
4I
7I
4I
4I

len op diverse tijdstippen toegepast. Een deel van
de middelen die in deze twee jaren zijn beproefd is
op dit moment van geen of minder grote betekenis.
Omde bovengenoemde redenen zijn dejaren 1983
en 1984buitenbeschouwinggelaten.Sommige middelen hebben slechts éénjaar in de proef gelegen.
Intabel4zijn demiddelen weergegeven dietweeof
meerjaren zijnbeproefd.
De bestrijding van het kleefkruid is enige tijd nade
bespuiting beoordeeld en in alle jaren is de opbrengstvandewintertarwebepaald.

1985

1986

1987

1988

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

3.2 Resultaten
In tabel 5 zijn de bestrijdingsresultaten met betrekkingtotkleefkruidweergegeven.
Elkjaar isde opbrengst bepaald,maar nooitkonden
significanteverschillenwordenaangetoond.

3.3 Bespreking resultaten
Basagran P gaf sterk wisselende resultaten. Het
middel voldeed redelijk onder goede omstandighe-

Tabel 5. Kleefkruidbestrijding.
Table5. Control ofcleavers.
middel

17/6
1985D

18/6
19862>

3/6
19873)

1/6
19884>

Basagran P
Starane +Basagran P
Starane +MCPA +MCPP
Starane
Forlene
Tillox NL
Verigal
Foxtril DP
Foxtar DP
Certrolcombin SE
Aabantyl combi

8

6

7,5
8

8

8
8

4
8
8
8
7
3
7

8
8
7
4,5

3
3

4,5
6,5

4
7
5

5
5
5
6

TTIn 1985 isop 6meigespoten.
2
) In 1986zijn alle objecten op22 meigespoten.
3
) In 1987 is op 8 mei gespoten, behalve Tillox NL en Aabantyl combi. Deze objecten zijn op 11 mei
gespoten.
4
> In 1988zijn alle objecten op 11meigespoten.
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den maar liet het bij lagetemperaturen (1987)afweten.
Starane + Basagran P, Starane + MCPA + MCPP,
Starane en Forlene bevatten fluroxypyr als werkzame stof. Deze middelen en combinaties gaven alle
jaren een goed bestrijdingsresultaat, ook wanneer
deomstandigheden mindergunstigwaren.
Tillox NLgaf wisselende resultaten, alleen onder de
gunstige omstandigheden van 1988 voldeed het
middel goed. Ook Aabantyl combi gaf in 1988 een
goed resultaat, maar liet het in 1987, onder slechte
omstandigheden,afweten.
Foxtril DP en Foxtar DP gaven wisselende resultaten. Het ene jaar voldeden ze redelijk tot goed, het
anderejaarslecht.
Certrol combinSEgaf indetweejaren dat het middelindeproef lagslechteresultaten.

5. Literatuur
Hindriks, K. Bestrijding van kleefkruid in wintertarwe.
Landbouwkundig onderzoek inde IJsselmeerpolders en
Noord-Holland 1987en 1988.
Rops, A.H.J. Bestrijding van akker(melk)distel in wintertarwe. Landbouwkundig Onderzoek in de IJsselmeerpolders en Noord-Holland 1986.
Eijnden, N.H.J.M, van de. Bestrijding van kleefkruid in
wintertarwe. Landbouwkundig onderzoek in de IJsselmeerpolders en Noord-Holland 1984t/m 1986.
Huiskamp,Th.Bestrijding van kleefkruid inde wintertarwe. Landbouwkundig Onderzoek in de IJsselmeerpolders en Noord-Holland 1983.
Huiskamp, Th. Bestrijding van akker(melk)distel in wintertarwe. Aspecten van de Landbouw in de IJsselmeerpolders 1980t/m 1982.

3.4Conclusies

Summary

- Middelen of combinaties van middelen met fluroxypyr (Starane +Basagran P,Starane+MCPA+
MCPP,Starane en Forlene) gaven altijd eengoede bestrijdingvankleefkruid.Deoverige middelen
voldeden nietof nietaltijdgoed.
- Geen van de getoetste middelen gaf opbrengstderving.

At theregionalresearch centreDeKandelaarexperiments were carried out in order to find the best
herbicideforthecontrolofCanada thistle.The conclusion of this research,in which three herbicides
or combinationsof herbicides were tested, is that
sprayingin June witha combinationof the herbicidesMCPA +MCPPgave thebest result. The best
time of spraying is, when the Canada thistleis in
thestageoffloweringinitiation. Anadditionalsprayinginautumndidn'tshowanypositive effect.
Between 1983and 1988 variousherbicideswere
testedon the VanBemmelenhoeveon theirqualities of controlling cleavers. These experiments
showedthatherbicidesor combinations of herbicides withfluroxypyr(Starane) gave thebestcontrol
ofcleavers. Noneoftheusedherbicidessignificantlydecreasedtheyieldofthewheatcrop.

4.Samenvatting
Op de proefboerderij De Kandelaar is vier jaar onderzoek uitgevoerd met het doel om nate gaanwat
het beste middelof de beste combinatie vanmiddelen is bij de bestrijding van akkerdistels. Uit dit onderzoek, waarin drie middelen of combinaties van
middelen waren opgenomen, is gebleken dat de
voorkeur uitgaat naar een bestrijding injuni met de
combinatievandemiddelen MCPA+MCPP.Dedistels moeten hierbij in het bloemknopstadium zijn.
Eenextrabespuiting inhetnajaar heeftgeenpositief
effectgehadophetresultaat.
In1983t/m1988zijnopdeVanBemmelenhoevediverse middelen op de bestrijding van kleefkruid getoetst. Indeze proeven kwam naar vorendatmiddelen en combinaties van middelen van fluroxypyr
(Starane) het beste bestrijdingsresultaat gaven.
Geen van de getoetste middelen gaf eensignificanteopbrengstdervingvanwintertarwe.
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Ontwikkeling van eengeïntegreerd teeltsysteem voor
wintertarwe
Developmentofan integratedcroppingsystem forwinterwheat
J. Leferink,PAGV

1. Inleidingendoelvanhetonderzoek
Degangbare landbouw isbezig meteenprocesvan
intensivering. Ruime enveelzijdige rotaties zijn vervangen door nauwe bouwplannen met hoogsalderende gewassen. De arbeidsbehoefte is om kosten
te besparen zo veel mogelijk teruggedrongen door
verregaande mechanisatie. Vanwege het streven
naar maximale gewasopbrengsten is het gebruik
vanstikstofenchemischebestrijdingsmiddelen sterk
toegenomen.
Deze ontwikkeling heeft niet alleen nadelige gevolgenvoor het milieu,maar heeft de landbouw steeds
afhankelijker gemaakt van levering van energie en
grondstoffen, heeft geleid tot overschotten binnen
de Europese Gemeenschap-markt enkannatuur en
landschap bedreigen.Bovendien heeftintensivering,
door de toenemende kosten en dalende prijzen,
lang niet altijd tot een hoger inkomen voor deagrariërgeleid.
Tarwe is een van de produkten waarvan een overschot binnen de EG is ontstaan. Hierdoor staat de
prijsonder druk. Indeteelt zijndetoenemendekosten een belangrijk knelpunt. Om hogere opbrengstente realiseren was een hogere zaaidichtheid nodig en steeg de stikstofgift. Gevolg hiervan was dat
degewassenzwaarder endichterwerden,waardoor
de ziekte- en legeringsgevoeligheid toenam. Deze
verhoogde infectiedruk konslechts gedeeltelijk door
veredeling op resistentie worden opgevangen. Het
gebruik van groeiregulatoren, de bestrijding van
bladluizen en een toenemend fungicidegebruik
bleek noodzakelijk, metalsgevolgtoenemendekosten. Door toename van stikstofminnende onkruiden
steeghet gebruik van herbiciden enhiermee ookde
kosten.
Bij geïntegreerde akkerbouw wordt het accent verlegdvan opbrengstverhoging naar kostenbesparing.
Een ander, even belangrijk aspect, is het streven
naar verbetering van kwaliteit van produkten en het
produktieproces. Kostenbesparing en kwaliteitsver-

betering worden bereikt door beperking van kunstmestgebruik endoor, waar mogelijk, vervanging van
gewasbeschermingsmiddelen door kennisintensieve
enniet-chemischemethoden.
Doel van dit onderzoek is geweest het verder ontwikkelenvandegeïntegreerde tarweteelt.

2. Methodevanonderzoek
In Nagele wordt op het proefbedrijf Ontwikkeling
Bedrijfs-Systemen (OBS) sinds 1979 een geïntegreerd bedrijfssysteem voor de akkerbouw ontwikkeld. Naast het geïntegreerde systeem wordt ook
een biologisch eneengangbaar bedrijfssysteemonderzocht. Hetgangbare bedrijf dientalsreferentieen
is een afspiegeling van de landbouw in de regio, te
wetende Noordoostpolder.
Centraal bij de geïntegreerde teeltwijze staat hetterugdringen van hetgebruik van bestrijdingsmiddelen
enmeststoffen enhetbeheersenvandekosten.Dat
betekent dat de hele teelt is afgestemd op beheersingvan ziekten,plagen enonkruiden. Deuitgangspunten voor de gangbare en geïntegreerde tarweteeltopdeOBSzijnweergegeven intabel 1.
Belangrijke verschillen tussen het gangbare en het
geïntegreerde teeltsysteem vantarwezijn:
- hetbijde rassenkeuze nadruk leggenopresistenties en onkruidonderdrukkend vermogen van de
rassen;
- hetverlatenvanhetzaaitijdstip;
- hetverlagenvandeeerste stikstofgift;
- de teelt van een groenbemester als stoppelgewas.
Gedurende dit project zijn aan het gangbare en
geïntegreerde gewaswaarnemingen verricht metals
doelkennisteverzamelenoverdeinteractiestussen
de verschillende teeltmaatregelen en hun effecten
op de structuuropbouw van het gewas en de organismen in hetgewas. Deresultaten vande verrichte
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Tabel 1. Uitgangspunten voor de gangbare en geïntegreerde tarweteelt op OBS (1 = belangrijkste, 5=
minst belangrijk).
Table 1.Principles of conventional and integrated cropping of winter wheat on DFS (1 = mostimportant,5 = least important).

keuzeras
winterhardheid
opbrengstcapaciteit
resistentietegen:
- legeren
- schot
-belangrijke pathogenen
- korreluitval
onkruidonderdrukkend vermogen
vroegrijpheid
bemesting
kunstmest inkg N/ha
eerste gift
tweede gift3)
derdegiftb>
fosfaat en kalium
groenbemesting
ziekten en plagen
keuze cultivar
zaaidatum
zaaizaadbehandeling
N-bemesting
groeiregulator
chemische bestrijding
onkruiden
keuzeras

gangbaar

geïntegreerd

1
2

1
4

3a
3b
3c
3d
4
5

2b
2c
2a
2d
3
5

140-N min
60-(30)
40
0
bietenkoppen +bladeren

100-N min
60-(30)
25-40
0
bietenkoppen +bladeren

opbrengstcapaciteit belangrijker
dan resistentie
oktober
ja
economisch optimaal
indien nodig
Epipré

het omgekeerde

zaaidatum
N-bemesting
mechanische bestrijding
chemische bestrijding ingewasen
stoppel

opbrengstcapaciteit belangrijker
dan onkruidonderdrukkend
vermogen
oktober
economisch optimaal
eggen bijonderzaai
volvelds met breedwerkende
middelen

stoppel engroenbemester
stro

verkopen

groenbemester
organische bemesting naoogst
herbicide
inwerkenvan stoppel engroenbemester

ondergezaaid
vaste kuikenmest
volvelds
ploegen inherfst bijgoede
bodem/weersomstandigheden

+ 1november
ja
beperkte eerste gift
nee
aangepast Epipré
het omgekeerde

± 1november
beperkte eerste gift
idem
indien nodigdan liefst selectief
idem, indien lager danƒ60,-/ton
dan onderwerken
zaai nainwerken stoppel
runderdrijfmest voor inwerken
selectief, pleksgewijs
cultivatoren ofschijveneggen voorhet
ploegen

a

) tweede gift kan met 30 kg N/ha verlaagd worden wanneer bietenkoppen en -bladen ingewerkt zijn
*>)derde gift afhankelijk van gewas- en weercondities

waarnemingen vormden de basis van de evaluaties
van zowel de gangbare als geïntegreerde teelt na
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elk teeltseizoen. Hieruit kwamen richtlijnen voort
voor het nieuweteeltseizoen.

Tabel 2. Inzet van chemische bestrijdingsmiddelen inde gangbare en de geïntegreerde tarweteelt, gemiddeld over 1984-1988
() relatieve inzet ten opzichte van het gangbare bedrijf.
Table2. Chemical control on the conventional and integrated wheat systems over the years 19841988
()relativeinputcompared totheconventional system.
gangbaar

geïntegreerd

aantal behandelingen per perceel
waarvan herbiciden
groeiregulatoren
fungiciden
insekticiden

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

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

(
(
(
(
(

actieve bestanddelen (kg/ha)
waarvan herbiciden
groeiregulatoren
fungiciden
insekticiden

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

2,4
1,4
0,9
0,1

( 35)
( 31)
( 0)
( 50)
(100)

51)
71)
0)
42)
75)

3.Resultaten
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
kon voor een belangrijk gedeelte worden teruggedrongen (tabel 2). Het aantal behandelingen (inclusief zaadontsmetting en gebruik groeiregulator)
werd bijna tot de helft teruggebracht. De hoeveelheid verbruikte actieve stof werd zelfs gereduceerd
tot 35%.
Het opbrengstniveau was bij de geïntegreerde teelt
iets lager bijdegangbareteelt (tabel3).
In tabel 4 is een overzicht gegeven van de opbrengst, de toegerekende kosten en het saldo van
de wintertarwe op het gangbare en geïntegreerde

bedrijf overdejaren 1984-1988.
De lagere fysieke opbrengst van de geïntegreerde
tarwe wordt niet geheel gecompenseerd door delagere kosten. Hierdoor blijft het gemiddelde saldo
over 1984-1988 voor de geïntegreerde teelt circa
200 gulden achter. De gerealiseerde vermindering
van inzet van chemische bestrijdingsmiddelen heeft
gemiddeld over deze jaren dus meer opbrengst gekost dan het aan besparingen heeft opgeleverd. In
deze periode had het geïntegreerde bedrijf over de
gehele rotatie gezien wel een beter economisch resultaat,dankzijdeverlagingvandekosten.

Tabel 3. Opbrengst (kg/ha, 16% vocht) van wintertarwe op het gangbare en geïntegreerde bedrijf
(OBS).
() relatieve opbrengst ten opzichte van het gangbare bedrijf.
Table3. Yield of winter wheat (kg/ha, 16% moisture) inthe experimental wheat systems (DFS).
() relative yield compared tothe conventionel system.
gangbaar

geïntegreerd

1984
1985
1986
1987
1988

8600
6680
8625
6610
8275

8200
6010
7545
6150
7475

gemiddeld

7758

7076 (91)

(95)
(90)
(87)
(93)
(90)
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Tabel4. Opbrengsten en toegerekende kosten (in guldens per ha) van wintertarwe, gemiddeld over
1984-1988.
Table4.Average economieresults in Dfl.per ha of the experimental wheat cropping systems (19841988).
gangbaar
fysieke opbrengst (kg/ha)
financiële opbrengst
toegerekende kosten
saldo
loonwerk
saiao loonwerK

7758
3786*
1175
2611
zen
I

geïntegreerd
7076
3482*
1035
2447
Z^M-/

* de prijsvandetarwe in 1988was nog niet bekend en isvoor datjaar gesteld op44cent per kilo

4.Samenvatting
Sinds 1979 wordt op hetproefbedrijf Ontwikkeling
Bedrijfs-Systemen (OBS)te Nagele een geïntegreerd bedrijfssysteem voor de akkerbouw ontwikkeld. De belangrijkste verschillen tussen de gangbare en geïntegreerde teelt vanwintertarwe zijnhet
verlaten van het zaaitijdstip, verlaging van de eerste
stikstofgift ende teelt vaneengroenbemesterals
stoppelgewas. Devoorlopige resultaten tonenaan
dat de gangbare teelt vanwintertarwe gemiddeld
over de periode 1984-1988 eenhogere opbrengst
en eenbeter saldo heeft gekend dande geïntegreerde teelt.
Bijde geïntegreerde teelt werd echter een aanzienlijke reductie in pesticidengebruik gerealiseerd.
Dankzij de verminderde input van pesticiden en van
meststoffen konden de kostenvan detarweteelt verlaagd worden. Ditwas echter onvoldoende om de
lagere opbrengsten tecompenseren.
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Leferink, J. en F.G. Wijnands (in druk). Geïntegreerde
teelt van wintertarwe. EC-publication 'Integrated Plant
Protection'.
Leferink, J.en A. Darwinkel, 1989. Geïntegreerde tarweteelt is meer dan minder spuiten. Boerderij 74(17):
36-37.
Leferink, J.en A. Darwinkel, 1989.Geïntegreerde tarweteelt is economisch haalbaar. Boerderij 74 (19):4647.
Vereijken, P., 1988. Verslag over 1985, Proefbedrijf
Ontwikkeling Bedrijfs-Systemen.Lelystad,PAGV. OBSpublikatienr.6,84blz.

122

Wijnands, F.G., 1988. In: Themadag 'Geïntegreerde
Bedrijfssystemen'. Lelystad, PAGV,themaboekje nr.8,
75blz.
Wijnands, F.G. en P. Verijken, 1988. The integrated
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Summary
Since 1979 onthenational experimental farmfor
development and comparison of alternative farming
systems (DFS) at Nagele, an integrated farming
system isbeing developed. Themost importantdifferences between conventional en integrated cropping of winter wheat are delay ofthe sowing-time,
reduction of the nitrogen dressing andthe cultivation ofagreen manure crop. The average results
over the period 1984-1988 show that the conventional wheat cropping has the highest physical
yields and gross margins. Theintegrated cropping
of winter wheat however realized a considerably lowerinput ofpesticides. Thanksto thelower inputof
pesticides and fertilizers the costs ofthe cultivation
could be reduced. This wasnotyet sufficient to
compensateforthelowerphysical yields.

Handelsgewassen
Dekvruchtenonderzoekbijkarwij
S.Vreeke,PAGV;projectnr. 52.4.02

Dekvruchtenonderzoek bij karwij
Production ofcarawayundercovercrops
S. Vreeke,PAGV

1. Inleiding
Vermindering van hetareaalvangoede dekvruchten
als erwten, blauwmaanzaad en spinaziezaad noodzaakt de praktijk tot hetzaaien van karwij inandere
gewassen. Uit voorgaand onderzoek in WestBrabant bleek dat inzaai van karwij in het voorjaar
de meeste perspectieven biedt inwintertarwe. Deze
resultaten warenaanleidingomditonderzoek ookin
het noorden uit te voeren. Wintertarwe heeft het
voordeeldat ereengrootareaalvan beschikbaar is.
In tegenstelling tot andere teeltgebieden is in het
noorden van het land deteelt van karwij onder wintergraan nog niet geheel probleemloos voor wat de
dekvrucht betreft.Vanhettotale areaalkarwij ligtde
helft in de provincie Groningen. Daarom is in het
Oldambt op de proefboerderij "Ebelsheerd" te
Nieuw-Beerta onderzoek naardekvruchtenvoor karwijverricht.
Bijdezaaivaneengewasonder dekvrucht zaleraltijd concurrentie zijn tussen deze twee gewassen.
Ditgeldt metnamevoordegroeifactor licht. Dedekvrucht moet niet zodanig dicht staan dat de onder-

vrucht geen licht meer kan opvangen. De geschiktheidvanwintertarwerassen alsdekvrucht isoppagina 17vande Rassenlijst 1989 vermeld.
Bij wintergranen zijn met zogenaamde bandenzaai
goede effecten verkregen. In de praktijk heeft deze
methodeechter nooitopganggemaakt.

2.Opzetenuitvoeringvanhetonderzoek
De volgende gewassen zijn onderzocht op hun geschiktheidalsdekvrucht voorkarwij.
Erwten. Zaaidatum 11 april 1986,ras Solara, rijenafstand 16cm,zaaizaad 240per ha,geenbemesting,
onkruidbestrijding Campagard 5 kg per ha op 24
april.Hetgewashadeenzeergoede,ietsfijnestand.
Oogstdatum 5 augustus. Zaadopbrengst 5720 kg
perha.
Wintertarwe. Zaaidatum 14 oktober 1985, ras
Arminda, rijenafstand 16 cm, zaaizaad 120 kg per
ha, onkruidbestrijding bij de zaai met bodemherbicide Igran 50;4 kg per ha, bemesting 100 kg stikstof
per ha op 25 februari 1986. Door uitwintering bleef
er nog 60%van het plantenbestand over. Dit isvan
invloed geweest op de zaadproduktie van 6900 kg
per ha;oogstdatum4september.
Wintergerst. Zaaidatum 14oktober 1985,rasHasso,
rijenafstand 16cm,zaaizaad 100kgper ha; onkruidbestrijding bij dezaai met Dicuran 5 liter per ha,bemesting op 25 februari 1986 met 70 kg stikstof per
ha. De gewasontwikkeling was aanvankelijk matig
met enige vorstschade aan de planten; halverwege
hetgroeiseizoenwasditnietmeer indeontwikkeling
van het gewas te zien. Oogstdatum 11 augustus,
zaadopbrengst 7920 kgperha.

Het areaalvangoede dekvruchten voor karwij is
inons landaanzienlijk teruggelopen.
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Zomergerst. Zaaidatum 10april 1986, ras Apex, rijenafstand 16cm, zaaizaad 100 kg per ha,onkruidbestrijding Dinoseb 7,5 liter per ha,bemesting 70kg
stikstof per habijdezaai.Alsdekvrucht heeft ditge-

Tabel 1.Opbrengstgegevens in kg/ha van karwij met rijenzaai en breedwerpige zaai bij vier dekvruchtgewassen.Oogst 1987, Nieuw-Beerta, EH 451.
Table1. Yield results of caraway sown in rows and broadcast, and grown under four cover crops.
Harvest 1987, Nieuw-Beerta, EH451.
dekvrucht

rijenzaai

erwten
wintertarwe
wintergerst
zomergerst

breedwerpige zaai

1085
875
665
835

1025
840
735
750

% etherische olie
breedwerpig
rijenzaai
4,66
4,70
4,62
4,49

4,43
4,39
4,36
4,69

Verschiltussen twee objecten betrouwbaar indien groter dan 228 kg
kleefkruid.Oogstdatum 17augustus. Hetgewaswas
vrijveelaangetastdoorvroegeverbruining.

waszichzwaarontwikkeld,metalsgevolgdatergedurende het groeiseizoen weinig licht onder in het
gewas aanwezig was. Oogstdatum 11 augustus,
zaadopbrengst 7630kgperha.

3.Resultatenvanhetonderzoek
Hoofdgewas karwij. Zaaidatum gehele proef 11april
1986, ras Bleija;vastzadig ras, zodat de opbrengst
via maaidorsen is bepaald. 10 kg zaaizaad per ha
werd gezaaid op rijen (32 cm) en breedwerpig.
Onkruidbestrijding 7liter Legurame+1,5literChloorIPCperhaop 16februari 1987over bevrorengrond.
Bestrijding Sclerotinia (rattenkeutelziekte) bij begin
bloei op 18 mei met 1liter Ronilan per ha. Bespuiting op 29 mei herhaald met 2 liter Rovral per ha.
Stikstofbemesfing 50 kg per ha, bij het object met
wintertarwe na de oogst hiervan. Voorjaarsbemesting 80 kg stikstof per ha op 18 februari 1987.
Legering van de karwij heeft zich niet voorgedaan.
Lastige onkruiden waren kamille, herderstasje en

In tabel 1zijn de opbrengsten van karwij onder de
vier verschillende dekvruchten vermeld. Daaruit
blijkt, dat voor het tweejarige gewas karwij vooralsnogerwten het meest geschikt zijn alsdekvruchtgewas. Deopbrengst van karwij nade gerstgewassen
was lager dan na dekvrucht wintertarwe. Tussen
breedwerpige zaai en rijenzaai van karwij werd vrijwelgeenverschilaangetoond.Debreedwerpigezaai
is minder goed uitgevoerd dan de rijenzaai, waardoor zadendoorverdrogingverlorenzijngegaan.
Eenvervroeging vandezaaitijdvankarwij en bevordering van de herfstontwikkeling bieden perspectief
voor verder onderzoek. Intabel 2zijn gegevensvan

Tabel 2. Invloed van dekvrucht en zaaimethode op plantaantal en verdeling van de karwij in 1987
(Nieuw-Beerta).
Table2. Effectofcovercropand sowing methodonnumber ofplantsper m2 androotcollarsize.
planten/m2
erwten,

planten met wortelhalsdikte
1-4 mm
5-6 mm 7-10 mm

> 5mm

rijen
breedwerpig

160
136

44
51

56
41

60
44

116 73%
85 63%

wintertarwe, rijen
breedwerpig

214
99

99
45

81
30

34
24

115 54%
54 55%

wintergerst, rijen
breedwerpig

85
51

40
16

34
16

11
19

45 53%
35 69%

zomergerst, rijen
breedwerpig

125
95

59
48

48
29

18
18

66 53%
47 50%
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plantaantal en wortelhalsdikte vermeld. Het aantal
plantenwerdvoordewinter geteld.Inhetalgemeen
dragen de penwortels met een wortelhalsdikte van
meer dan 5 mm in de herfst de zaadproduktie van
het oogstjaar. Bij voldoende plantontwikkeling in de
herfst bleek uit voorgaand onderzoek dat het optimale plantaantal per m2 hoog is: 150à200 planten
met eenwortelhalsdikte van 5 mmof meer. Ditaantal wordt in praktijkpercelen vrijwel nooit bereikt. Uit
tabel2blijktdat bij rijenzaai inerwten 60planten/m2
een wortelhalsdikte bereikten van 7-10 mm;bijwintertarwe slechts 34 planten/m2. In erwten bereikten
56planten eendiktevan 5-6 mm,bijwintertarwe 81
planten. Het totale aantal planten met een wortelhalsdiktevan5mmof meerwas inerwteneninwintertarwe gelijk, te weten 115planten/m2. Degemiddelde wortelhalsdikte bijdekvrucht wintertarwe bleef
achtertenopzichtevandiebijerwten.Bijwintergerst
enzomergerstwasdit nogaanzienlijk lager.

4.Samenvatting
Bijdezeproef isdedekvrucht erwten naarvorengekomen als een goede dekvrucht; dit is een bevestiging van eerder onderzoek. Bij wintertarwe werden
redelijke resultaten alsdekvrucht bereikt.Welzalhet
resultaat sterk afhangen van rassenkeuze en een
beperkingvandehoeveelheid zaaizaad indeherfst,
inclusief eenbrederijenafstandvandetarwe
(25 cm). Verder is waargenomen, dat beschadiging
door slakken soms funest is voor de jonge karwijplantjes.
De zomergranen lenen zich minder goed als dekvrucht. De ontwikkeling van de penwortels van de
karwijwas meestaltefijn,waardoor de opbrengsten
achterbleven. Wintergerst heeft het voordeel van
eenvroege oogstdatum, maar het nadeelvangeringestrostevigheid.

Summary
In 1$85,1986and 1987, theproductionofcaraway
sowninrowsandbroadcast, wasstudiedwith four
covercrops:peas, winterwheat,winterbarleyand
springbarley.
Peasproved tobe thebestcovercropof the four,
resultinginthehighestyieldbothsowninrows and
broadcast.
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The suitabilityof winterwheatascovercrop mainly
depends on the choice of variety, on limiting the
amountofsowingseedandona widerowspacing
of25cm.
Springsowncerealsarelesssuitedascovercrops.
Often, the carawayroots showeda poordevelopment,withthinrootcollars, resultinginloweryields.
The earlyharvestdateofwinterbarleyisan advantage; thepoor straw strength howeveris adisadvantage.

Voedergewassen
Oppervlakkigegrondbewerkingtussendegewasrijenbijmaïs
M.G. vanderWerfen DA. vanderSchans, PAGV, JJ. Klooster. IMAG,J.G.N. Wander, ROCRusthoeve:
projectnr. 96.1.10
Toedienenvandrijfmestinmaïs
J.Schröder. PAGVenLC.N. delaLandeCremer, IB,ROCHeino;projectnrs.PAGV 1420/183041

Oppervlakkige grondbewerkingtussendegewasrijenbij
maïs
Inter-row cultivation of maize
H.M.G.vanderWerfenD.A.vanderSchans,PAGV,J.J.Klooster, IMAG,J.G.N. Wander,ROC
Rusthoeve

1.Inleiding
In Nederland is snijmaïs het akkerbouwgewas met
het grootste areaal (194.500 ha in 1988). Alhoewel
maïs een relatief nieuw gewas is in Nederland
(slechts 7.400 ha in 1970) vormt de onkruidbestrijdingeensteeds groter probleem,vooraloppercelen
waar maïs in continuteelt wordt verbouwd. Met
name de aanwezigheid van meerjarige onkruiden
(kweek) en atrazin-resistente éénjarigen (melganzevoet,zwarte nachtschade) leiddedeafgelopenjaren
tot een toegenomen gebruik van vaak dure bestrijdingsmiddelen.
Het is te verwachten dat in de nabije toekomst een
toenemend aantal herbiciden niet langer toegelaten
wordt. Indit kader zullen niet-chemischeonkruidbestrijdingsmethoden steeds belangrijker worden. In
de maïs kan eencombinatie van chemische enmechanische onkruidbestrijding de benodigde hoeveelheid herbicide sterk terugdringen en het ontstaan
vanresistenteonkruidenafremmen.
In 1977 werd aangevangen met onderzoek dat tot
doel had vast te stellen in hoeverre mechanische
onkruidbestrijding direct van invloed kan zijn op de
gewasopbrengst, losvan het effect via beïnvloeding
van de onkruidpopulatie. Mechanische onkruidbestrijding in maïs werd toen namelijk afgeraden,omdat menvan mening was dat dit tot wortelbeschadiging en dus tot opbrengstderving zou leiden
(Becker, 1976). De resultaten van het onderzoek
naar oppervlakkige grondbewerking in maïs zijn
weergegeven in PAGV-verslag nr.84. Hier zal daarom worden volstaan met een samenvatting van de
belangrijkste resultaten enconclusies.
Eenoverzichtvandeliteratuur (Vander Werf, 1989)
toont dat oppervlakkige grondbewerking tussen de
rijen van een onkruidvrij maïsgewas in de meeste
proeven tot een opbrengstverhoging leidde of geen
significant effect op de opbrengst had. In enkele
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proeven leidde grondbewerking tussen de rijen tot
eenlagereopbrengst.Opbrengstverhogingen traden
met name op wanneer de vochtvoorziening eenopbrengstbeperkende factorwas.Delaag losse,droge
grond die ontstaat vermindert de verdamping van
vochtaanhetbodemoppervlak, doordat indezelaag
geen capillaire opstijging van water plaatsvindt.
Hieruit volgt dat de afname van de verdamping die
wordt verkregen na een oppervlakkige grondbewerking afhankelijk is van het capillaire geleidingsvermogen van de betreffende grond. Dit geleidingsvermogen is groter naarmate de textuur van de grond
fijner is. Mosier en Gustafson (1915) stelden vast
dat grondbewerking tussen de rijen op bodems met
een fijne textuur (waar een grote vochtbesparing
verwacht magworden)totverhogingvandemaïsopbrengst leidde, op bodems met een grove textuur
tradeenverlagingop.
Op hellende percelen kan de losse laag grond die
ontstaat door eenoppervlakkige grondbewerkingbovendien de infiltratie van regen bevorderen, zodat
minder water verloren gaatdoor oppervlakkig afstromen.
Oppervlakkige grondbewerking leidt ook tot eenhoger nitraatgehalte inde bodem,vermoedelijk alsgevolg van een grotere mineralisatie. Onder Nederlandse omstandigheden zal dit echter niet van praktisch belang zijn, aangezien de maïs hier ruim van
stikstof wordtvoorzien.
Integenstelling tot hetgeen vaak vermoed wordttonenresultaten inde literatuur dat een oppervlakkige
grondbewerking niet tot een betere zuurstofvoorzieningindebouwvoor leidt.

2.Opzetvandeproeven
Van 1977 t/m 1987 zijn 18 veldproeven uitgevoerd
waarin het effect van oppervlakkige grondbewerking
bij verschillende bewerkingsdiepten en in verschillende gewasstadia onderzocht werd. De proeven
werden uitgevoerd op ROC Aver Heino (zand en lemig zand), op ROC Vredepeel (zand), op ROC
Rusthoeve (klei) en op het PAGV-proefbedrijf (klei).
Inalle proeven bestondde hoofdgrondbewerking uit
ploegen tot 20 à 25 cm. De bemesting was in alle
proeven ruim,alle onkruid was chemisch bestreden
vóór toepassing van de behandelingen. Degebruikte werktuigen waren een schoffelmachine, eenstrokenfrees, een strokenroleg of een triltandcultivator.
Ditverschilde per proef. Dewerkbreedte bedroegaltijdcirca 50cmbij een rijenafstand vande maïsvan
75 cm. De bewerkingen werden in geen van de
proevenvoor het3- of nahet 11-bladstadiumvande
maïsuitgevoerd.
In enkele proeven werd de beworteling vastgesteld
aan de hand van profielkuilen of ringmonsters. Ook
hetvochtgehaltevandebodemwerdinenkeleproeven vastgesteld. Het zuurstofgehalte van de bodem
werdineenproefgemeten.

3.Resultatenendiscussie
Er werd geen duidelijk effect van grondbewerking
tussenderijenophetvochtgehalte vandebodemof
op het zuurstofgehalte van de bodemlucht vastgesteld. Debeworteling leekwel enigermate beïnvloed
door oppervlakkige grondbewerking, onder in het
profielwarenwat meerwortelsaanwezig.
Inveertien van de achttien veldproeven die zijn uitgevoerd werd de drogestofopbrengst van de hele
plant van een onkruidvrij maisgewas niet significant
beïnvloeddooreen4tot7cmdiepe grondbewerking
tussen de rijen. In een proef in 1979 op zand en in
een proef in 1980 op zandig leem werd de drogestofopbrengst vande hele plant significant verhoogd
met 0,8 tot 1,2ton per ha,door ondiep (4 of 6cm)
strokenfrezen. In een proef in 1983 op iemig zand
leidde toepassing van een triltandcultivator en een
strokenfrees (6cm diep) tot significante verlagingen
van de drogestofopbrengst van respectievelijk 0,6
en 0,8 ton per ha. In een proef in 1984op een kleigrond leidde 4en7cm diep strokenfrezen totverlaging van de drogestofopbrengst van respectievelijk

0,8en1,1 tonperha.
Inde literatuur blijken opbrengstverhogingen alsgevolg van grondbewerking tussen de rijen vooral op
te treden op bodems met een fijne textuur. In het
hier beschreven onderzoek gaat dit niet op, aangezienopbrengstverhogingen werden behaaldopzand
en zandig leem, terwijl opbrengstdervingen plaatsvonden opIemigzandenklei. Vandeveertienproeven waarin geen significant effect op de opbrengst
optrad vonden er zes plaats op zand, vijf op Iemig
zandendrieopklei.
Enkele resultaten in de literatuur (Merkle and Irvin,
1931;Sorensen etal., 1980)wijzen eropdatgrondbewerking tussen de rijen vooral de drogestofopbrengst verhoogt wanneer vochtgebrek optreedt.
Geen van devier proeven waarin de opbrengst significant beïnvloedwerddoor grondbewerking tussen
de rijen werd echter gekenmerkt door opvallend
hoge of lage temperaturen of hoeveelheden
neerslag.
In zes proeven werden drie of vier bewerkingsdieptenvariërendvan4tot 10cmvergeleken.Indrievan
dezeproevennamdedrogestofopbrengst significant
af bij een toename van de bewerkingsdiepte. Invier
van de proeven was de drogestofopbrengst bij een
bewerkingsdiepte van 10 cm geringer dan bij een
diepte van 4cm.Vermoedelijk isdewortelbeschadiging bij een bewerkingsdiepte van 10 cm dermate
ernstigdatditvaaktotopbrengstderving leidt. Indrie
van de proeven werd strokenfrezen vergeleken met
strokenfrezen en tegelijk aanaarden. In twee van
deze proeven leidde aanaarden tot niet-significante
opbrengstverhogingen van 0,6 en 0,7 ton drogestof
per ha.Indederdeproef wasergeenverschil inopbrengst. Ingeenvandeproevenwerden significante
verschillen gevonden tussen de gebruikte werktuigenwatbetreftdedrogestofopbrengst vandemaïs.

4.Conclusies
Er zijn geen significante effecten van oppervlakkige
grondbewerkingen tussen de gewasrijen op het
vocht- ofzuurstofgehalte vandebodemvastgesteld.
Grondbewerking tussen de gewasrijen had meestal
geeneffect opdeopbrengst;wanneer weleeneffect
aanwezig was,was het net zo vaak positief als negatief. Dezeverschillen ingewasreactie konden niet
verklaard worden metfactoren alsdetextuur vande
bodem, de hoeveelheid neerslag of de gemiddelde

129

temperatuur tijdens hetgroeiseizoen.
Bij eenbewerkingsdiepte van 10cmwasde opbrengst vaak geringer dan bij bewerkingsdiepten
van4tot 7cm,vermoedelijk als gevolg van eengrotereschade aan hetwortelstelsel.
In combinatie met rijenbespuiting kan een grondbewerking tussen degewasrijen een effectieve en minder milieubelastende onkruidbestrijding vormen. Een
bewerkingsdiepte van5cm isdanvoldoende.

5.Samenvatting
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Summary

Oppervlakkige grondbewerking tussen degewasrijen kanhetgebruik van herbiciden bijdeteeltvan
maïs verminderen. Eengrondbewerking tussende
gewasrijen bestrijdt onkruid, kan de beschikbare
hoeveelheid water en stikstof inde bodem vergroten
en dewortels van het gewas beschadigen. In veertien van de achttien veldproeven die zijn uitgevoerd
in Nederland van 1977 totenmet1987 had een4
tot 7cm diepe bewerking van een onkruidvrij maïsgewas geen significant effect op de drogestofopbrengst. In twee proeven werd de opbrengst significant verhoogd door een bewerking tussen derijen,
intwee andere proeven leiddedittoteen significante
verlaging van deopbrengst. Deze verschillen ingewasreactie konden niet worden toegeschrevenaan
factoren zoals textuur van de grond,de hoeveelheid
neerslag ofde gemiddelde temperatuur. Een 10 cm
diepe bewerking leidde,vermoedelijk als gevolg van
wortelbeschadiging, tot een verlaging vande opbrengst.

Becker, W.R., 1976. Maïs, een
Publikatie nr. 21, PAGV,Lelystad.

Werf, H.M.G. vander, 1989.The effect of inter-row cultivation and root cutting on yield of maize. MSc-thesis
van de universiteit van Guelph,Ontario, Canada. PAGV
interne mededeling nr. 612.

Inter-rowcultivation can beameans to reduceherbicide usein maize production. Apart from its effects on weeds,inter-row tillage may increaseavailable water andnitrogen in thesoil anddamage
crop roots. In 14outof 18 field experiments conducted in theNetherlands from 1977to 1987,4 to 7
cm deep inter-row cultivation ofa weed-free maize
crop did notsignificantly affect wholeplant drymatter yield. In twoexperiments yield was increased
with inter-row cultivation; in two other experiments
inter-row cultivation significantly decreased yield.
Thesedifferences incrop response could notbeattributed to factors known to affect crop responseto
inter-row cultivation such assoil texture, precipitationormean temperature. Tencmdeep cultivation
causedyield reduction, probably due to root damage.

Toedienenvan drijfmest inmaïs
Slurryapplicationinmaize
J. Schröder, PAGVen L.C.N,de la LandeCremer, IB, ROC Heino

Een uitgebreid eindverslag vanhet onderzoek naar
toedienen van drijfmest inmaïs is verschenenals
PAGV-verslag nr. 85. Hierna wordt daarom volstaan met een beknopte samenvatting vandit verslag.
Tussen 1985en 1987werd in eenveldproef op
zandgrond nagegaan of snijmaïs drijfmest-N beter
benut alsdemest voor een deel inhetgewas tussende rijenwordttoegediend.
Drijfmestdeling leidde in situaties met een matige Nvoorziening tot 5% hogere (P<0,10) drogestofopbrengsten bijsnijmaïs (tabel 1).Diteffect trad sterker op injaren metkoel, natweer in meienjuni. Een
drijfmestgift inhet gewaswerdalleen goed benut als
deze werd geïnjecteerd. Balansberekeningen gaven
aan dat zonder injectie gemiddeld 52%van de NH3N inmest verloren ging.Als een drijfmestgift van 60
ton/havoor de helft in het gewas werdgeïnjecteerd,
was een kunstmestaanvulling van 100 kgN/ha gemiddeld niet langer rendabel. Debalansberekeningen wezen voorts opgrote N-verliezen gedurende
het groeiseizoen. De berekende N-werking van drijfmest bleef dientengevolge inkoele, natte jaren achter bijdegeschatte werking. De N-terugwinningspercentages vansnijmais waren gering. Van100 kg
minerale N/hawerd gemiddeld 40% in debovengrondse delen teruggevonden. Binnen dedrijfmestvarianten was zowel deN-terugwinning alsook de
N-efficiency hetgrootst bijeengedeelde drijfmest-

gift mits deze werd ingewerkt. De resultaten komen
goedovereen metvergelijkbare eerdereproeven.
Inde proef werdook het effect van een wintergewas
bestudeerd. Dit wintergewas bleek slechts een zeer
klein deel vande ongebruikte Nte kunnen opnemen. Deze gebonden Nwerd niet door het volgende
snijmaïsgewas benut als gevolg vaneenontijdige
re-mineralisatie eneenhoog N-aanbod uit andere
bronnen.
Literatuur
Schroder,J.en L.C.N,de laLande Cremer (1989).
Toedienen van drijfmest in maïs. PAGV-verslag nr. 85,
Lelystad, PAGV,51 p.

Summary
Ina3-yearexperiment (1985-1987)onasandy soil
wasinvestigated whetherslurry-Nismoreefficiently usedbysilage maizeifthisslurry ispartly applied
inastandingcrop.
If thesoil Nsupply wasmoderate, split slurryapplicationsgave a5percent higher (P<0,10)drymatter
yield (table 1).This effect wasmore pronounced in
years with cool, rainy weather in MayandJune.
Slurry applications inastanding crop could only be
utilized properly if injected. Balance sheets indica-

Tabel 1. De invloed van drijfmest-toedieningsmethoden op de relatieve drogestofopbrengst van snijmaïs (1985-1987).
Table1.Relativedrymatteryields of foragemaizeasaffected byslurry.
runderdrijfmest (t/ha/jaar)
vóór zaai
ingewas

N-gift (kg N/ha/jaar)
0
100

0
30 injectie
30 injectie
60 injectie

91
105
102
100

0
30 injectie
30 bovengronds
0

102
105
103
102

LSD binnen N-gift (P<0,10) =4 relatieve eenheden
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tedthatwithoutinjection52percent oftheNH3-N in
slurry waslost. Ifhalfoftheslurry (atatotalrateof
60 rrft/ha) was injected in the standing crop,additionalmineralN dressings ata rateof 100 kgN/ha,
werenotpayinganymore.
Balance sheets suggested high N losses occuring
during thegrowing season. Incool, rainy years the
calculated N availability from slurry-N therefore fell
behindtheestimatedvalue.
The N-recoveries by silage maize were low. Only
40percent of a mineral N-dressingof 100 kg N/ha
was recovered in the harvested crop. Among the
slurry treatmentshighestNrecoveryand Nefficiency were found with thepartial application inastanding crop, provided the slurry being injected. The
results of this experiment match well with those
fromformerresearch.
Theeffectsofa wintercatchcrop werealsoexamined in this experiment. These crops could take up
only asmall amount of thesurplus N. This immobilised N wasnot utilizedby thefollowing maize crop
as a result of a untimely re-mineralisation and a
highNsupplyfromothersources.
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Peulvruchten
ChemischebestrijdingvanBotrytiscinereainerwten
J. Tuin, PD;projectnr. 87.3.07

Chemische bestrijdingvan Botrytiscinerea inerwten
ChemicalcontrolofBotrytiscinerea inpeas
J.Tuin,PD

1. Inleiding
Botrytis cinerea, grauwe schimmel, kan erwten bij
vochtigeweersomstandighedenaantasten.
De aantasting vindt vooral plaats vanaf de bloei
doordat de schimmel via de afgevallen bloemblaadjes, die opde bladeren blijven kleven,de plant kan
infecteren.Zowel blad als peul kunnenworden aangetast. Ernstige aantasting geeft schade aan deopbrengst.
Een aantal middelen is in dit onderzoek getoetst op
hunwerkingtegen Botrytiscinerea.

2. Proefopzet
In 1984, 1985 en 1986 is het onderzoek uitgevoerd
op de proefboerderijen Kooyenburg, A.G. Mulderhoeve, Rusthoeve, Prof. Dr. J.M. van Bemmelenhoeve,DeKandelaar enWestmaas.
Debespuitingenwerdenuitgevoerdmet:
- vinchlozolin (Ronilan,RonilanFl.)
- vinchlozolin/chloorthalonil (Ronilanspec.)
- maneb/vinchlozolin(RonilanM)
- maneb(Liromaneb80%)
- iprodion (Rovralvlb.)
De proeven werden aangelegd op landbouw- en
conservenerwten. De eerste bespuiting werd uitgevoerd zodra de eerste bloemblaadjes begonnen af
tevallen.Somswerd natien dagen eentweedebespuiting uitgevoerd. In 1986werd aandevinchlozolinAgraltoegevoegd.
De resultaten van deze proeven zijn vermeld in de
verslagen van Interprovinciale Proeven nr. 1791984,180-1985en181-1986.

3.Conclusies
- Het effect van de vloeibare en de poedervormige
formuleringvanvinchlozolin isgelijk.
- Heteffect vaneentweemaligebespuiting isgroter
dan van een eenmalige, hetgeen resulteerde in
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hogereopbrengsten (nietwiskundigbetrouwbaar).
- Botrytis cinerea is in 1986 niet gevonden in de
proeven.
- De middelen met als werkzame stof vinchlozolin
of iprodionvertonentevens eengoedewerkingtegen aantasting door Sclerotinia sclerotiorum (rattekeutelziekte).

Summary
Humid weatherconditionscan cause seriouscrop
losses in peas because of Botrytis cinerea(Grey
mold).
In 1984, 1985and 1986itwastriedtopreventsuch
an infection by applying vinchlozolin, maneb/vinchlozolin, vinchlozolin/chloorthalonil, maneb and
iprodion.
Agentscontainingtheactiveingredient vinchlozolin'
gave thebestresultsin thecontrolofBotrytis cinerea, whereas agentswiththeactiveingredient vinchlozolin oriprodion appeared tohavegood results
inthecontrolofSclerotiniasclerotiorum.

Koolgewassen
Fertigatie van Chinese kool
H.H.H. Titulaer. PAGV, J.H.G. Slangen. LUWenW. Glas. DSM
KoolvliegbestrijdinginChinese kool met behulp van zaadcoating
A.Ester, PAGV, A.J.M. EmbrechtsenC.A.E. Rijkers, ROCWestmaas:projectnr. 35.3.06
Bestrijding van cysteaaltjes in bloemkool
C.P. deMoei, PAGV;projectnr. 78.4.10
Bestrijding vancysteaaltjes insluitkool
C.P.deMoei.PAGV:projectnr. 84.4.10
Effect van plantleeftijd enplantdichtheid opde tray van paperpotplanten
op opbrengst ensortering van spruitkool
C.P. deMoei. PAGV:projectnr. 83.4.05
Invloedvangroeiregulatoren op kooldiameter van bloemkool
R. Booy, CABOenC.P. deMoei PAGV
Produktieplanning bij spruitkool
P. Mantel. ProeftuinEns
Bestrijding van knolcyperus inwitte kool
J. Jonkers. PAGV:projectnr. 36.3.06

Fertigatie van Chinese kool
Fertigation ofChinesecabbage
H.H.H.Titulaer, PAGV,J.H.G.Slangen,LUWenW.Glas,DSM

1. Inleiding

voeding van de Landbouwuniversiteit (Houba etal.,
1988).

In het kader van het fertigatieonderzoek bij vollegrondsgroenten is in 1986 op ROC Westmaas een
proef aangelegd met Chinese kool. Vande Chinese
kool, na ijssla, werd de opbrengst en de anorganische chemische samenstelling bepaald. Dezebepalingen, evenals de analyse van de N-mineraal in
grondmonsters en het verdere chemische grondonderzoek zijn uitgevoerd volgens methoden die ingebruik zijn bij de Vakgroep Bodemkunde en Plante-

2. Proefopzetenuitvoering
Het proefveld (tabel 1) bestond uit 32 veldjes (eenheden) en elk veldje kon apart van water of water +
nutriënten worden voorzien via een frame waarop
spuitdoppenwarengemonteerd.
Bij de voorafgaande proef met ijssla bestond de

Tabel 1. Chemisch grondonderzoek, veldproef Chinese kool, ROCWestmaas 860115.
Table1.Soilchemical characteristics, field trialChinesecabbage, Westmaassampling at860115.
diepte pH-KCI
(cm)
0-30
30-60

7,2
7,3

CaC0 3
%
10,0
12,0

C
%

N
%

C/N Ptot.1)

1,1
0,4

0,13
0,06

8,7
6,7

1

2

3

4

)P 2 O 5 mgper100 g grond
> K 2 0mgper 100 3

162
93

Pw2)

PALD

63
9

38
7

K-HCI3)

MgNaCI4)

63
14

129
75

) P 2 0 5 mg per liter grand
) MgO mg per kg grand

Tabel 2. Objecten behandelingscombinaties voor ijsslaen Chinese kool, ROCWestmaas 1986.
Table2. Treatment combinations for iceberg lettuce and Chinese cabbage. Experimental Garden
Westmaas 1986.

ijssla

object

AI
II
BI

BD

F

meststof

water2)

BD

135
135

-

NH4NO3
NH4NO3

4
7

150

40
40

NH4NO3
NH4NO3

4
7

-

19.6.6
19.6.6

4
7

40
40

19.6.6
19.6.6

4
7

II

95
95

II

135
135

CI
DI
II

95
95

D B=breedwerpig, F= Fertigatie
> aantal kerenwater geven/ fertigeren

2
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Chinese kool
meststof
NH4NO3

150
150

water2)

-

NH4N03
19.6.6

150

19.6.6

3

proef uitacht objecten inviervoud, (32veldjes) en
deze acht waren weer verdeeld intwee keer vier die
twee aan twee verschilden infrequentie van toediening van debenodigde hoeveelheid meststoffen cq.
water zonder meststoffen. In deproef met Chinese
kool zijnde objecten samengevoegd,zodat vier objecten inviervoud aanwezigwaren (tabel2).
De basisbemesting voor deteelt van Chinese kool
bedroeg voor fosfaat als P 2 0 5 76 kg/ha (triplesuper), voor kalium als K 2 0 150kg/ha (patentkali),
voor magnesium als MgO 100 kg/ha (kieseriet).
Voor deobjecten AenBmet alleen NH 4 N0 3 werd
47,4 kgP 2 0 5 en 47,4 kgK 2 0 extra toegediend per

zowel breedwerpig alsvia fertigatie. De ophet tijdstip van deijssla-oogst (24 juni) aanwezige stikstof
vande objectenAen Cvan50 kg/ha (tabel3) isals
uitgangspunt genomen voor de N-bemesting van de
Chinese kooldiewerdgeplantop9juli.
Bijde oogst op 27 augustus werd perveldjegeoogst,dekolen werden veilingklaar gemaakt engewogen; hetomblad apart. Van dekolen enhet omblad zijn monsters genomen voor hetbepalenvan
het drogestof gehalte (%)endegehalten van Ntot,
N0 3 -N, Na,K,Mg, Ca, Pen Cl.

ha.

3.Resultaten en discussie

Het Nmin-gehalte bij de bemonstering op15januari
1986 was 64 kg/ha inde laag 0-60 cm (tabel 3). Dit Uitde resultaten (tabel 4) blijkt datbemestingmet
betekende voor ijssla een N-bemesting van 200- NH 4 N0 3 (AenB)eeniets hogere opbrengst geeft
Nmin=135 kg/ha. Deze hoeveelheid istoegediend, dan met 19-6-6 (6enD). Fertigeren blijkt iets beter
Tabel3. N-mineraalgehalten (N =kg/ha) in de lagen 0-30 en 30-60 cm tijdens het fertigatieonderzoek,
ROCWestmaas 1986.
Table3. Soil mineral N contents (N=kg/ha) at 0-30 and 30-60 cm depth during the fertigationexperiment Westmaas 1986.
bemonsteringsdatum
diepte
(cm)
0-30
30-60
0-60

860115
object

860624
A
22
22
44

23
41
64

B

C

D

125
89
214

21
33
54

66
60
126

860727
A
35
278
313

B

C

D

178
293
471

51
84
135

76
171
247

Tabel4. Opbrengst (kg per 100 stuks) van kool en omblad van Chinese kool; fertigatieproef ROC
Westmaas 1986.
Table4. Yield (kg/100 units) of cabbage and cabbage-leaf of Chinese cabbage; fertigation trial,
Westmaas 1986.
object

A

B

kool
omblad

opbrengst (vers,kgper 100stuks)
153
162
117
123

totaal

270

kool
omblad

opbrengst (droog,kgper 100stuks)
7,19
7,13
6,20
6,27

totaal

13,39

285

13,40

C

D

143
120

150
120

263

270

6,72
6,72

6,90
6,72

13,44

13,62

opbrengst kool (ton/ha) 33.000 planten per ha
50,5
53,5
47,2

49,5
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Tabel5. Nutriëntenopname door Chinese kool, (kool en omblad, in kg/ha) ROC Westmaas 1986
(33.000 planten per ha).
Table5. Nutrient uptake by Chinese cabbage (cabbage and cabbage leaf,in kg/ha). EHG Westmaas
1986(33.000plantsper ha).
object

Nt
N (N0 3 )
P (P2O5)
K (K 2 0)
Na (Na 2 0)
Ca (CaO)
Mg (MgO)
CI

A

B

C

D

NH4NC 3
BD
kool

NH4NO3
F

19-6-É
B

19-6-6
F

85,1
8,3
19,9
120,0
4,3
23,3
2,8
26,4

(36,9)
(45,5)
(144,6)
(5,8)
(31,7)
(4,7)

93,4
12,9
20,0
124,1
3,5
25,2
2,9
21,6

(57,5)
(45,8)
(149,5)
(4,7) •
(35,3)
(4,8)

74,3
7,7 (34,2)
18,1 (41,0)
106,0 (127,7)
3,4
(4,6)
21,8 (30,5)
2,5
(4,2)
23,5

87,5
11,1
19,5
127,8
3,4
24,7
2,8
19,7

(49,1)
(44,6)
(154,0)
(4,6)
(34,5)
(4,7)

(63,7)
(25,2)
(144,6)
(6,5)
(140,7)
(5,6)

73,4
21,5
10,6
129,4
5,1
85,3
3,1
64,3

(95,5)
(24,3)
(155,9)
(6,9)
(119,3)
(5,1)

68,3
15,2 (67,6)
12,7 (29,1)
137,3 (165,4)
3,0
(4,0)
99,0 (138,5)
3,7
(6,1)
76,1

76,0
19,2
12,1
129,9
5,3
104,5
3,8
63,8

(85,5)
(27,7)
(156,5)
(7,1)
(146,2)
(6,3)

166,8
34,4
30,6
253,5
8,6
110,5
6,0
85,9

(153,0)
(70,1)
(305,4)
(11,6)
(154,6)
(9,9)

142,6
22,9 (101,8)
30,8 (70,1)
243,3 (293,1)
6,4
(8,6)
120,8 (169,0)
6,2 (10,3)
99,6

163,5
30,3
31,6
257,7
8,7
129,2
6,6
83,5

(134,6)
(72,3)
(310,5)
(11.7)
(180,7)
(11,0)

omblad
Nt
N (N0 3 )
P (P2O5)
K (K 2 0)
Na (Na 2 0)
Ca (CaO)
Mg (MgO)
CI

59,8
14,3
11,0
120,0
4,8
100,6
3,4
70,7

hele plant
Nt
N (NO)
P (P2O5)
K (K 2 0)
Na (Na 2 0)
Ca (CaO)
Mg (MgO)
CI
1) B= breedwerpig

144,9
22,6
30,9
240,0
9,1
123,9
6,2
97,1

(100,6)
(70,7)
(289,2)
(2,3)
(172,4)
(10,3)
F =fertigatie

tezijndanbreedwerpigetoediening (AenC).
Deopbrengsten zijn uitgedrukt inkgper 100planten
omverschillen in plantafstanden te kunnenverrekenen. Deopbrengst van het omblad is apart vermeld
omdat die een substantieel deel (±44%) van detotaleopbrengst uitmaakt. Indetabel istevens hetresultaat weergegeven van de koolopbrengst (ton/ha)
als33.000plantenper haaanwezigzijn.
De nutriëntenopname door de kool en het omblad
(tabel 5) is weergegeven in kg/ha uitgaande van
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33.000 planten per ha. Door Chinese kool werdopgenomen (kg/ha):N= 155;P=31 (P 2 0 5 =71) enK
=249 (K 2 0 = 300).
Vandetotaal opgenomen hoeveelheid stikstof isongeveer45%(=69kg/ha) aanwezig inhetombladen
blijft bijdeoogstophetveldachter.VoorK, P,Mgen
Ca blijft resp. 130, 11,3 en 100 kg/ha op het veld
achter.
Deopname van fosfaat isvoor deverschillende objecten vrijwel gelijk en als P31 kg/ha; met 19-6-6is

de opname door het omblad hoger dan met
NH4NO3. Voor de kool is juist het omgekeerde te
zien.
Destikstofopname ishogeralsmetNH4N03 bemest
wordt en vooral als wordt gefertigeerd. Deverschillen zijn overigens klein en ook de opgenomen hoeveelheden van de andere nutriënten laten vrijwel
geenverschillen zien. Eenuitzonderingvormtchloride en in mindere mate natrium, die bij fertigeren
minder opgenomenwordendanbijbreedwerpigtoedienen van de meststof. De vrij hoge Nmin-waarden bij de objecten Ben D (op 24juni) na de teelt
van ijssla zijn een gevolg van de geringe verliezen
van stikstof. Voor de wel erg hoge waarden op 27
juli, uitgezonderd C,isgeenverklaringtegeven.

4.Samenvatting
In het kader van het fertigatie-onderzoek bij vollegrondsgroenten is in 1986 op ROC Westmaas een
proef aangelegd met Chinese kool, die breedwerpig
is bemest en via fertigatie, tot 150 kg N/ha.

Bemesting met NH 4 N0 3 gaf een iets hogere opbrengst dan met 19-6-6; fertigeren was iets beter
dan breedwerpig toediening. De N-opname was bij
fertigatie hoger, zodat een wat hoger N-rendement
waarschijnlijkis.

5. Literatuur
Houba, V.J.G.,J.J. van der Lee,J. Novozamsky and J.
Walinga (1988). Soil and Plant analyses. A series of
syllabi. Part 5. Soil analyses Procedures, 7. Plant analyses Procedures. Dept of Soil Science and Plant
Nutrition Agric Univ.Wageningen,The Netherlands.

Summary
Inafieldtrialin 1986at Westmaas Chinese cabbage wasbroadcasted or fertigatedwithNH4N03 or
19-6-6(Kristalon)up to a N-amountof 150 kg/ha.
Therewasaslightpositiveeffectonyield for treatments withNH4N03; fertigation wasslightlybetter
thandressing. Nuptakewashigherwith fertigation
andthusasomewhathigherN-efficiencyis likely.

Koolvliegbestrijding inChinese kool met behulp van
zaadcoating
Controlofcabbagerootflyin Chinesecabbagebyseedcoating
A.Ester,PAGV,A.J.M.EmbrechtsenC.A.E.Rijkers,ROCWestmaas

1. Probleemstelling

2.Doel

Chinese kool wordt aangetast door de madevande
koolvlieg. Dekoolvlieg zetzijneitjes bijde plantvoet
en in het hart van de plant af. De maden die uit de
eitjes komen tasten de planten, aan die vervolgens
afsterven. Deplant isvanaf zaaitot uitplanten inhet
veld onbeschermd tegen de koolvlieg. Direct na het
uitplantenwordt een plantvoet- of kweekplaatbehandeling meteen insekticide uitgevoerd. Daarnawordt
het gewas enkele malen behandeld met bromofosethyl.

Onderzocht is of door middel van zaadcoating met
een insekticide het gewas kan worden beschermd
vanaf zaai tot het moment van uitplanten of eventueel langer. Detuinder loopthierdoor minder risicoen
deze benadering kan een chemische bestrijding in
hetveldbesparen.

3.Opzetenmethodevanhetonderzoek
Derassen,Mariko in 1987enOkido F1 in 1988,zijn
standaard behandeld met de fungicide AAtopam N
(4 g/kg zaaizaad) met de daarbij te onderzoeken insekticiden (tabel 1). Om na te gaan of de insekticiden ook systemisch werken, zijn bij een gedeelte
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Tabel 1.Gebruikte insekticiden endoseringen in proeven met zaadcoating bij Chinese kool in 1987en
1988.
Table 1.Research into insecticides used in seedcoating of Chinese cabbage, various doses in 1987
and1988.
werkzame stof
chloorpyrifos

chloorfenvinfos
carbofuran
bromofos
furathiocarb
filmcoating
naakt zaad

formulering

doseringen gof ml
1987

per kg zaad
1988
6 ml/m2

480 g/l
(kweekplaatbehandeling)
480 g/l
spp.25%
40
242 g/l
40
500 g/l
spp.23%
spp.50%
40
onbehandeld
onbehandeld

80
80
60

120
120
80

20
30
150
-

40
60
200
-

60
90
250

Degenoemde insekticiden zijn niettoegelaten voor een zaadbehandeling.
van elke proef gewasbespuitingen met Nexagan1,5
liter per ha uitgevoerd. De eerste bespuiting was
drie weken naplanten,daarna nogeenmaal,namelijk vier weken voor de oogst. In 1988 is de eerste
bespuiting een week na planten uitgevoerd, daarna
elkeweektotdriewekenvoordeoogst. Deproeven
zijnindrievoudaangelegd.
Er is in beide jaren gezaaid op 22 april en geplant
op 7en 10meiop50x33 cmplantafstand. Deproeven zijn geoogst op 16 juli 1987 en 8 juli 1988.
Gedurende de proeven is op een veldje met 25
bloemkoolplanten, meteilegvallendeeiafzettingvan
dekoolvlieggevolgd.
Dewaarnemingen haddenbetrekking opdefytotoxiciteit van de middelen op het zaaizaad en het bestrijdingseffect op de made van de koolvlieg. Met
betrekking tot het eerstgenoemde zijn kiemproeven
uitgevoerd door het Rijks Proefstation voorZaadonderzoek te Wageningen. Dit is gedaan circa zes
maandennacoating.

4.Teeltverloop
Infiguur 1isdeeiafzetting vandekoolvliegweergegeven. Vlak na het planten was er sprake van een
grote vlucht van de koolvlieg. Ook gedurende de
restvandeteeltzijnervrijveeleierenafgezet.
Op 29 mei 1987 is het gewas voor het eerst met
bromofos-ethyl bespoten. Gezien de grote aantasting die op 12 juni gevonden werd, is dit tijdstip te
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gem.aantal
eieren/plant
282420
16
12

P K
— | — i —

7 11 20 26
mei

11 17
juni
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r

24 1

8 16
juli

datum
Fig. 1. Eiafzetting vande koolvlieg op ROCWestmaas in de periode 11 mei tot en met 16
juli 1987. P= plantdatum, K= koolkragen
geplaatst.
Fig. 1. Monitoring of cabbage root fly egg laying
by means of an egg trap on cauliflower
at ROC Westmaas in the period from
May toJuly 1987.P =planting date, K =
egg trapsinstalled.
laatgeweest omeenafdoende bestrijdingtekrijgen.
Op 16juni isopnieuw metbromofos-ethylgespoten.
In figuur 2 is de eiafzetting van de koolvlieg gedurendedeteeltweergegeven (Westmaas 1988).Zoals
indezefiguur te zien is,wastijdens en nahet plantensprakevaneenlangevluchtvandekoolvlieg.

gem. aantal
koolvliegeieren
perplant
15-1

5.Resultaten
5.1 Kiemproeven
Onbehandeld zaad gaf in 19875%abnormale kiemplanten. Zaadcoating metchloorfenvinfos leidde in
1987 indelaagste, middelste enhoogste dosering
tot respectievelijk 21, 46en60%abnormaleplanten.
Zaadcoating hadin1988geen negatief effect op het
kiemgedrag.
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Fig. 2. Eiafzetting van de koolvlieg op ROC
Westmaas in de periode van 18 april tot
20 juni (vanaf 20 juni geen waarnemingen gedaan).
Fig.2. Monitoring ofcabbage root fly egg laying
by the egg trap on cauliflower at ROC
Westmaas in the period from April till
June1988.

Op 18 mei 1988isvoor het eerst eengewasbespuiting met bromofos-ethyl uitgevoerd. Daarna volgden
nog drie bespuitingen met tussenpozen van een
week.

5.2 Bestrijdingseffect
Op 12juni 1987 enop7juni en 8juli 1988 zijn per
veld 20planten opgetrokken, waarna destronken
de kool beoordeeld zijn op koolvliegaantasting.
Hierbij isalleen onderscheid gemaakt tussen welof
niet aangetast. Bij deeindoogst op16juli 1987 zijn
van elk veld nogmaals 20 planten beoordeeld op
aantasting. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen
vrij van aantasting enlicht, matig enzwaar aangetast (zietabellen 2en3enfiguur 3).

5.3 Effectvandegewasbespuitingen in1987
Zoals al aangegeven, is de eerste bespuiting in
1987 metbromofos-ethylte laat uitgevoerd.Vandaar
dat er bij alle objecten veel aantasting gevonden

Tabel 2. Aantastingspercentage door de madevan de koolvlieg inChinese kool.
Table2. Effects of coated Chinese cabbage seeds on thepercentages of attacked plants by thecabbageroot flylarvae.
object

dosering
mlof g/kg
zaad

aantastingspercentage op 12juni 1987
zonder gewasbespuiting
met gewasbespuiting
stronk
kool
stronk
kool

naakt,zaad
filmcoating
chloorpyrifos

onbehandeld
onbehandeld
40
80
120
40
60
80
40
80
120

90
89
70
73
67
95
90
89
84
71
65

furathiocarb
chloorfenvinfos

88
94
78
70
75
89
95
89
89
83
84

75
89
47
57
32
81
84
54
65
54
44

70
62
48
35
41
59
56
65
65
49
33
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Tabel3. Aantastingspercentage door de made van de koolvlieg in Chinese kool, na gewasbespuiting,
6juli 1987.
Table3. Effects of coating Chinese cabbage seeds on thepercentages of attacked plants by thecabbageroot flylarvae.
object

dosering
mlof g/kg
zaad

aantastingspercentage op 12juni 1987
vrij
matig +• zwaar
licht"
stronk kool stronk kool stronk kool

naakt zaad
filmcoating
chloorpyrifos

onbehandeld
onbehandeld
40
80
120
40
60
80
40
80
120

56
48
69
80
70
48
57
60
47
62
70

furathiocarb
chloorfenvinfos

33
37
37
34
22
38
12
48
28
30
49

27
32
18
13
20
28
29
28
28
25
20

29
22
25
28
38
22
29
27
20
34
20

17
20
13
7
10
24
14
12
25
13
10

38
41
38
38
40
40
59
25
52
36
31

LSD (oc = 0,05)
werd. Mogelijk speelt de slechte werking van de
zaadcoatingsbehandelingen hier ook een rol. Zoals
uittabel 2blijkt isdoor degewasbespuitingen op29
meizoweldegemiddelde stronk- alsdekoolaantasting significant afgenomen. Ook is op 12 juni de
stronkaantasting bij het object chloorpyrifos 120 ml
per kgzaad met gewasbespuiting lager dan bijfilmcoating onbehandeld. Bij de eindoogst is er geen
verschil meer in stronkaantasting tussen wel en
geen gewasbespuitingen. De koolaantasting is minder alserwelgewasbespuitingen zijn uitgevoerd.Bij
alle objecten is sprake van een onaanvaardbaar
zwareaantasting (zietabel3).

5.5 Effectvandemiddelen

5.5.1 Carbofuran
Gelet op de stronkaantasting, dat meestal leidt tot
plantafsterving, heeft carbofuran als zaadcoating in
alle drie de doseringen onvoldoende gewerkt. Carbofuran toegepast als coating gaf geen verschil in
aantasting door de koolvlieg ten opzichte vanonbehandeld. Erwasgeenverschiltezientussendedrie
doseringen.

5.5.2 Chloorpyrifos
5.4 Effectvandegewasbespuitingen in1988
De gewasbespuitingen met bromofos-ethyl hadden
een grote, gunstige invloed op de koolvliegaantasting, zowelbijdekolen alsbijdestronken (figuur 3).
In het algemeen was bij de bespoten objecten de
stronkaantasting onaanvaardbaar hoog en de koolaantastingnogacceptabel.
Bij alle objecten was het percentage aangetaste
planten bij de bespoten planten lager dan bij deobjectenzondergewasbehandelingen.
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Chloorpyrifos geeft als zaadcoating in alle drie de
doseringen een gunstig, significant verschil op de
stronkaantasting tenopzichte vanonbehandeld.Alle
driededoseringen hebbenminder lastvankoolvliegaantasting dan onbehandeld (behalve op 8juli zondergewasbespuiting).
Chloorpyrifos als plantenbakbehandeling heeft goed
voldaan. Opvallend was wel dat, integenstelling tot
destronkaantasting,dekoolaantasting incombinatie
met gewasbespuitingen iets hoger was dan bij de
overige behandelingen. De stand van het gewas
wasbeterdanvandeoverigeobjecten.
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Fig. 3. Gemiddeld percentage door de larve van de koolvlieg aangetaste stronken en kolen (Chinese
kool) op 7juni (A) en 8 juli (B) 1988.
Fig. 3. Average percentages of attacked plants by cabbage root fly larvae on 7 June (A) and 8 July
(B) 1988.

5.5.3 Bromofos
Gelet op de stronkaantasting heeft bromofos als
zaadcoating in alle drie de doseringen onvoldoende
gewerkt. Hetobject bromofos 250gram per kgzaad
aangevuld met een gewasbehandeling laat een positief significant verschil zien ten opzichte van het
objectcarbofuran60mlperkgzaad.

den in drie doseringen op de rassen Mariko en
OkidoFL
Na het uitplanten is van elke proef bij de helft een
aanvullende gewasbehandeling uitgevoerd. De gebruikte middelen (alszaadcoating plusalsgewasbehandeling) geven een onvoldoende beschermingtegen de koolvlieg. Chloorpyrifos in een coating met
een aanvullende bromofos-ethyl gewasbehandeling
heeft wel effect, als kweekplaat- of plantvoetbehandelinggeeftditeengoedebescherming.

6.Conclusie
Uit het onderzoek van 1987en 1988blijkt datzaadcoating met insekticiden ter bestrijding van de koolvliegmaden onvoldoende werkt, dus geen perspectiefbiedt.

8. Literatuur
Clarke, B. (1987). Seed coating techniques. BCPC
Mono no.39.Application toseeds and soil: 205-211.
Ester, A. (1988). Koolvlieg waarnemen met eilegvallen
voorkomt bespuiting.Groenten en Fruit 43 (41) 48-51.

7.Samenvatting
Inde periode 1987en 1988 zijn proeven uitgevoerd
metgecoat Chinese koolzaaizaad metzesinsektici-

Ester, A. en J. Neuvel (1987). Wortelvliegbestrijding
door middelvan zaadcoating. Prophyta (10)256-258.
Koomen, N.C.A. (1985). Tussen zaad en zaailing.
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Zaadbelangen:49-53.
Taylor, A.G. and M.H. Dickson (1985). The importance
of seed coat integrity on seedling establishment. Acta
Horticulturae (198) 181-185.

Summary
Field experiments were carried out in 1987and
1988at the experimentalfarm 'ROC Westmaas',
wherean extremelyhighpopulationdensityofthe
cabbagerootfly(Deliabrassicae) canbe found.

The performances of chlorpyriphos,chlorfenvinphos, carbofuran,bromophosand furathiocarbin
three doses in seed coating were comparedwith
followup applicationat a tray withchlorpyriphos 3
mla.i. perm2.AfterplantingoftheChinese cabbage half of the trial was sprayed with bromophosethyl 1.5 liter per ha. The seedcoating treatment
withoneof thementionedinsecticides in combinationwiththesprayingapplicationwasnot effective.
A trayapplicationorplant treatmentwith chlorpyriphos in combination with the spraying application
withbromophos-ethyl was verysuccesfull.

Bestrijding van cysteaaltjes inbloemkool
Controlofcystnematodesincauliflower
C.P.deMoei,PAGV

1. Probleemstelling
In het bloemkoolgebied "De Streek" wordt bloemkool intensief op hetzelfde perceel geteeld. Door de
nauwe vruchtwisseling zijn veel percelen besmet
met zowel bietecysteaaltjes (Heterodera schachtii)
als koolcysteaaltjes (Heterodera cruciferae). Afhankelijk van de mate van besmetting met cysteaaltjes
kan dit leiden tot een stagnatie in groei en gewasontwikkeling, met als gevolg een lagere opbrengst
en eventueel mindere kwaliteit bloemkool.Voor een
bestrijdingvancysteaaltjes indeteeltvanbloemkool
is het granulaat oxamyl (Vydate 10G) toegelaten.
Hierbij doet zichdevraag voor wat het effect isvan
oxamyl op de groei, opbrengst en kwaliteit van
bloemkool en bij welke besmetting van cysteaaltjes
een toepassing effect heeft. Om hierin meer inzicht
te verkrijgen zijn de afgelopen jaren proeven uitgevoerd bij verschillende dichtheden van cysteaaltjes
meteenzomer-enherfstteelt vanbloemkool.

(900-4000 larven per 100 ml grond). Degrondmonsters zijn voor het planten en behandelen genomen
en onderzocht op het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Degebruikte bloemkoolrassen waren Delira, Raket,White
Rock, White Ball en Hormade. De grondsoort varieerde van 25-35% afslibbaar, met een humusgehaltevanongeveer 6%. Deplantafstandwassteeds
75x50cm.Hetgranulaat oxamylwerdkortvoor het
planten volvelds met de hand uitgestrooid en direct
met de frees tot een diepte van ± 15cm ingewerkt.
De gebruikte doseringen waren 2,5 en 5,0 kg oxamyl per hectare. De bemesting en ziektebestrijding
zijn uitgevoerd volgens praktijkmaatstaven.Voor het
oogsten van de kool werd de dooroogstmethode
toegepast, waarbij de kool werd ingedeeld in de
klasse IenIIals"zessen"en"tienen".

3.Resultaten

2. Proefopzetenuitvoering

3.1 Aaltjes

Opeenaantalbedrijven in"DeStreek"zijnvan1984
tot 1988 bestrijdingsproeven uitgevoerd, waarbij is
uitgegaan van verschillende besmettingen met cysteaaltjes. Deze varieerde van matig tot zeer zwaar

Na toepassing van oxamyl (Vydate 10G) neemt de|
aaltjespopulatie ingeringe mate af. Bijonbehandeld
bleef afhankelijk van de besmetting de aaltjespopulatie gelijk of werd een geringe vermenigvuldiging
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Tabel 1.Vermenigvuldigingsfactor1) aaltjespopulatie inde proeven in"De Streek" (1984-1988).
Table1.Multiplication factorof thenematodepopulation of trialsin "DeStreek"(1984-1988).
jaar

besmetting bij planten
(larven per 100 mlgrond)

oxamyl
2,51<g/ha
5,0 kg/ha

onbehandeld

1984

900

3,1

2,8

1,5

1985

1800

1,5

0,9

0,7

1986

2000
3550
3975

1,0
1,1
1,0

0,7
0,8
0,5

0,6
0,7
0,4

1987

1500
3000

1,4
1,1

0,7
0,7

0,6
0,6

1988

3590

1,0

0,7

0,7

1

) Bijeenvermenigvuldigingsfactor van 1isde aaltjespopulatie gelijk gebleven.

geconstateerd. Bij een relatief lage besmetting was
devermenigvuldigingsfactor hoger (zietabel1).

3.2Groeiduurenlengteoogstperiode
Deresultaten van de proeven zijn weergegeven (tabel2) alsgroeiduur (aantaldagenvanaf het planten

tot 50% is afgeoogst) en lengte oogstperiode (1090% is afgeoogst). Zoals uit de gegevens blijkt, zijn
de verschillen in groeiduur en lengte oogstperiode
tussen de objecten gering en onafhankelijk van beginbesmettingendetoepassing vanoxamyl (Vydate
10G). De verschillen tussen de jaren zijn effecten
vangroeiomstandigheden,rasenplantdatum.

Tabel 2. Resultaten van de proeven met bestrijding van cysteaaltjes in bloemkool in "De Streek"
(1984-1988).
Table2. Resultsof trialsoncontrol ofcyst nematodesincauliflower in "DeStreek"(1984-1988).
proefjaar

besmetting
bij planten
(aantal larven
per 100mlgrond)

ras

groeiduur (dagen)
onbehanoxamyl
deld
^
50
kg/ha
kg/ha

lengte oogstperiode (dagen)
onbehanoxamyl
deld
^
50a
kg/h
kg/ha

1984

900

Delira

89

87

86

18

19

18

1985

1800

Delira

87

87

87

10

10

10

1986

2000
3550
3975

Raket
White Rock
Delira

78
91
73

78
91
73

78
94
73

11
18
9

11
19
8

10
19
8

1987

1500
3100

Delira
Delira

76
76

77
75

77
75

15
18

14
18

14
18

1988

2740
3590

Hormade
White Ball

75
79

75
77

75
77

18
15

18
15

18
14

80

80

80

15

15

14

gemiddeld
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Tabel3. Opbrengsten van de proeven met bestrijding van cysteaaltjes bij bloemkool in "De Streek"
(1984-1988).
Table3. Yieldsof thetrialsoncontrol ofcystnematodes incauliflower in "deStreek"(1984-1988).
proefjaar

besmetting
bij planten
(aantal larven
per 100ml)

ras

oogstpercentages 1)
onbehandeld

oxamvl

I

II

2,5 kg/ha
I
II

5,0 kg/ha
I
II

73(25) 19

84(42) 12

1984

900

Delira

78(32)

17

1985

1800

Delira

85(19)

3

91(28)

3

93(28) 1

1986

2000
3550
3975

Raket
White Rock
Delira

81( 9)
84( 7)
95(13)

7
4

90(15)
88(14)
95(22)

3
1

95(19) 90(18) 2
95(35) -

1987

1500
3100

Delira
Delira

85( 3)
91( 1)

5
3

91(13)
89( 6)

3
3

96(17) 94(12) -

1988

2740
3590

Hormade
White Ball

87( 7)
86(57)

1
7

88( 6)
88(72)

4

91(11) 94(88) 2

86(16)

5

88(22)

4

92(30) 2

gemiddeld
1

) Tussen haakjes percentage geoogste "zessen".

3.3 Kwaliteit enoogstpercentage
Voor het totale resultaat van een bloemkoolteelt zijn
dekwaliteitenhetoogstpercentage bepalend.Uitde
oogstgegevens (tabel3)blijktdat indemeesteproevenbijtoepassingvanoxamyl(Vydate IOG)eenhoger percentage kwaliteit I werd geoogst. Met de
maximaal toegelaten dosering (5,0 kg per ha) werd
een iets beter resultaat verkregen. Tenaanzien van
de sortering kan geconcludeerd worden dat bij de
behandelde objecten een hoger percentage "zessen"werdgeoogst.

3.4 Economische evaluatie
Oxamyl kost in de lage dosering ƒ 600,- per ha, in
de hoge dosering ƒ 1200,- per ha. Deze extra kosten moeten tenminste kunnen worden gecompenseerd door een betere kwaliteit respectievelijk een
iets hogere percentage oogstbare kolen. Uitgaande
van ƒ 0,43 prijsverschil tussen kwaliteit I en II en
ƒ0,11prijsverschiltussenzessenenachten(gemiddelden op veiling WFO over 1986, 1987 en 1988)
werd alleen met de hoge dosering ± ƒ 200,- voor-
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deel behaald,uitgaande van degemiddelde produktieverschillen behaald indeproeven.Bijlagebloemkoolprijzen zullen de kosten echter waarschijnlijk
nauwelijkswordengoedgemaakt.

4.Conclusies
Uit het onderzoek is gebleken dat factoren zoals
groeiduur enlengteoogstperiode nietofweinigbeïnvloed worden door toepassing van het nematicide
oxamyl. Ten aanzien van de opbrengst kan geconcludeerd worden dat, bij de aaltjesbesmettingen zoals inde proeven zijn waargenomen, met beidedoseringen oxamyl een hoger percentage kwaliteit Ien
"zessen" werd geoogst. Zowel bij een matige als
zeer zware besmetting waren de verschillen tussen
beide doseringen vrijwel gelijk. Met beide doseringenwerd met uitzonderingvandeproef in 1984een
geringe afnamevandeaaltjesbesmetting verkregen.
Uitgaande van de gemiddeld behaalde opbrengstverschillen en de gemiddelde veilingprijzen over
1986 t/m 1988 werd alleen met de hoge dosering
ƒ 200,- per ha meeropbrengst boven de gemaakte
extrakostenbehaald.

5.Samenvatting
In de jaren 1984 tot en met 1988 zijn bestrijdingsproeven uitgevoerd tegen cysteaaltjes inbloemkool.
Doel was het effect nagaan van oxamyl (Vydate
10G)opdebestrijdingvandeaaltjes enopdegroei,
opbrengst en kwaliteit van bloemkool. De doseringen waren 2,5 en 5,0 kg oxamyl per hectare. De
rassen welke gebruikt zijn waren Delira, Raket,
White Rock, White Ballen Hormade. Debesmettingen varieerden van matig tot zeer zwaar (900-4000
larvenper 100mlgrond).
Samenvattend kunnen we stellen dat de groeiduur
en de lengte van de oogstperiode niet beïnvloed
worden door een toepassing van oxamyl (Vydate
10G). Gemiddeld lag het percentage geoogste,veilbare kolen bij de lage dosering 1%en bij de hoge
dosering 3% hoger ten opzichte van onbehandeld;
het percentage kwaliteit Iresp.2en6%en het percentage zessen6en 14%. Uitgaande vandezeproduktieverschillen en de gemiddelde veilingprijzen
over 1986t/m 1988 werd alleen met de hogedosering middelƒ 200,- per ha meeropbrengst bovende
kosten behaald. Verder werd met beide doseringen
een geringe tot aanzienlijke afname van de aaltjespopulatiegeconstateerd.

6. Literatuur
Moei, C.P. de. Het gebruik van granulaten ter bestrijding van het bietecysteaaltje in de spruitkoolteelt.
Groenten en Fruit 39 (1983) 39:blz. 39-41.
Moei, C.P. de. Toepassing van granulaten bij de spruitkoolteelt. Vollegrond nr.4,(1984), blz. 30-31.
Seinhorst, J.W. Achtergronden van aaltjesbestrijding.
Bedrijfsontwikkeling jaargang 12en 13,(1981 en 1982),
blz. 491-500 en 733-740 en494-500.

Summary
During 1984-1988trials were carried out on the
controlofcystnematodes with oxamylandits effect
ongrowth, yieldandqualityofcauliflower. The treatmentswere25 and50 kggranulesper ha (a.i.2.5
and 5.0 kg/ha), worked into the soil just before
planting.Nematodepopulationdensitiesatplanting
rangedfrom900-4000larvaeat 100mlofsoil.
With bothtreatments asubstantialreduction in pop
ulation density was achieved, the higherdosage
beingslightlymoreeffective.The lengthof thecauliflowergrowingperiod or the harvestperiodwere
not effected by treatment. With each nematode
density at planting however, both treatmentsyielded a higherpercentagequality 1andgrade "six".
Based on averageproduction differencesandthe
averageauctionprices 1986tlm 1988, onlywith the
higherdosage apositivedifference ofDfl. 200,-per
hawouldhavebeen realised.

Bestrijding van cysteaaltjes insluitkool
Controlofcystnematodes inheadcabbage
C.P.deMoei,PAGV

1. Probleemstelling
Deteeltvansluitkool vindt hoofdzakelijk plaats inde
Langedijk en omstreken. Door de nauwe vruchtwisseling zijn veel percelen besmet met voornamelijk
bietecysteaaltjes (Heterodera schachtii) en incidenteel ook met koolcysteaaltjes (Heterodera cruciferae). Afhankelijk van de mate van besmetting met
cysteaaltjes kan deze van invloed zijn op hetgroeiverloopendeopbrengstvansluitkool.

Voor een bestrijding van cysteaaltjes indeteelt van
sluitkool is het granulaat oxamyl (Vydate 10G) toegelaten. Hierbij doet zich de vraag voor wat het effect is van oxamyl op de groei en opbrengst van
sluitkool en bij welke besmetting van cysteaaltjes
een toepassing effect heeft. Om hierover meer inzicht te verkrijgen zijn afgelopen jaren een aantal
proeven uitgevoerd bij verschillende dichtheden van
cysteaaltjes metDeensewittebewaarkool.
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2.Proefopzetenuitvoering

3.Resultaten

Opeen aantal bedrijven inde Langdijk zijn deafgelopen jaren (1986-1988) bestrijdingsproeven uitgevoerd, waarbij is uitgegaan van verschillende besmettingen met cysteaaltjes. Deze varieerden van
matig tot zeer zwaar (500-5000 larven per 100 ml
grond). Degrondmonsters zijn kort voor het planten
genomen enonderzocht op het Bedrijfslaboratorium
voor grond- en gewasonderzoek te Oosterbeek. De
gebruikte rassen waren Bartolo, Marathon, Edison,
Lennox enStrukton.Degrondsoort varieerdeafhankelijk van proefplaats van 20-35% afslibbaar, de
plantafstanden waren 70 x 50 cm en 60 x 50 cm.
Hetgranulaat oxamylwerdkortvoor hetplantenvolvelds met de hand uitgestrooid en direct met de
frees tot een diepte van ± 15cm ingewerkt. Degebruikte doseringen waren 2,5 en 5,0 kgper hectare.
De bemesting en ziektebestrijding zijn uitgevoerd
volgens praktijkmaatstaven. Deopbrengsten vande
proeven zijn bepaald aan de hand van het aantal
planten dat een veilbare kool (>750 gram) leverde
enhetgemiddeldkoolgewicht.

3.1 Aaltjes
Uit de gegevens in tabel 1 blijkt dat na toepassing
van oxamyl de aaltjespopulatie in geringe mate afneemt. Bij onbehandeld werd een geringe of een
aanzienlijke vermenigvuldiging geconstateerd, bij
een lage besmetting was de vermenigvuldigingsfactor hoger.

3.2 Opbrengsten
Uitdeopbrengsten (tabel 2) blijktdat bij deverschillende besmettingen van aaltjes over de drie jaren
eenopbrengstverhoging wordtverkregen natoepassing van oxamyl ten opzichte van onbehandeld.
Gezien de opbrengstverschillen tussen beide doseringen in relatie tot de besmettingen worden de resultaten afhankelijk van de besmettingsniveaus
weergegeven. Bij een matige besmetting (500-1500
larvenper 100mlgrond)werdtussen beidedoseringen gemiddeld weinig of geen verschil in opbrengst
geconstateerd. In de proeven met een zware tot
zeer zware besmetting (2000-5000 larven per 100
ml grond) werd met de hoogst toegelaten dosering

Tabel1. Vermenigvuldigingsfactor1) vande aaltjespopulatie inde proeven te Langedijk (1986-1988).
Table 1. Multiplicationfactor ofthenematodepopulation intrialsinLangedijk(1986-1988).
jaar

besmetting bij
planten (larven
per 100 mlgrond)

onbehandeld

oxamyl
2,5 kg/h a
5,0 kg/ha

1986

700
1100
1470
3720

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

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

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

1987

500
1300
4000
5000

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

1,8
1,2
0,8
0,7

1,0
0,9
0,5
0,5

1988

1350
2040
2385
2455

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

0,6
0,8
0,8
1,4

0,5
0,6
0,7
1,6

1

) Bijeenvermenigvuldigingsfactor van 1isdeaaltjespopulatie gelijk gebleven.
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Tabel 2. Resultaten van de proeven met de bestrijding van cysteaaltjes in sluitkool te Langedijk (19861988).
Table2. Resultsofthetrialsoncontrol ofcystnematodes incabbage inLangedijk (1986-1988).
proefjaar

besmetting bij
planten (aantal
larven per 100
mlgrond)

ras

1987
1986
1986
1987
1988
1986

500
700
1100
1300
1350
1470

Marathon
Marathon
Lennox
Lennox
Marathon
Strukton
gemiddeld

1988
1988
1988
1986
1987
1987

2040
2385
2455
3720
4000
5000

Bartolo
Lennox
Bartolo
Bartolo
Edison
Bartolo
gemiddeld

opbrengsten inton/ha1)
oxamyl
onbehandeld
2,5 kg/ha
5,0 kg/ha

94
89
80
98
70
124
93

96(+2)
93(+5)
85(+6)
101(+3)
72(+3)
130(+5)
96(+4)

82
76
46
72
77
72
71

87(+6)
78(+3)
49(+7)
73(+1)
80(+4)
73(+1)
73 (+4)

98(+4)
93(+5)
85(+6)
103(+5)
75(+7)
130(+5)
97(+5)
90(+10)
81(+7)
51(+11)
77(+7)
85(+10)
78(+8)
77i
9)

1

>Tussen haakjes percentage meeropbrengst ten opzichte vanonbehandeld.

(5,0kga.s. per ha)de hoogsteopbrengst bereikt. In
vergelijking met onbehandeld werd een meeropbrengst van ± 4% bij een matige en ± 8% bij een
zwaretotzeerzwarebesmettingverkregen.

3.3 Economische evaluatie
De kosten van het middel bedragen bij de lage doseringƒ600,-perha,bijdehogedoseringƒ1.200,-.
De afzet- en arbeidskosten bedragen 5cent per kg
kool. Uitgaande van de gemiddelde meeropbrengst
behaald in de proeven blijkt dan het volgende. De
extra kosten voor middel,afzet en arbeid worden in
gevalvan lagebesmettingenlagedoseringgoedgemaakt bij een koolprijs van 20 cent per kg. Voor iedere cent hoger is de meeropbrengst ƒ30,- per ha.
Bijdehoge besmettingsgraad entoepassingvande
hogedosering isdit bijeenkoolprijs van25cent per
kg het geval, ledere cent hogere prijs geeft hier dan
eenmeeropbrengst vanƒ60,-perha.

4.Conclusies
Uit hetonderzoek kangeconcludeerd wordendatna
toepassingvanoxamyl (Vydate 10G)inalle proeven
over de drie jaren een meeropbrengst ten opzichte
van onbehandeld werd verkregen. Bij een matige
beginbesmetting(500-1500larvenper 100mlgrond)
is een dosering van 2,5 a.s. kg per hectare economisch aantrekkelijk bij een koolprijs vanaf 20 cent
per kg. Bij hogere (>2000 larven per 100 ml grond)
besmettingen isdedoseringvan5,0 kga.s.perhectare economisch aantrekkelijk vanaf een prijsvan25
cent per kg kool. Gelet opde ervaringen bij de teelt
van suikerbieten,waarbij een bestrijding pas rendabelwordt bij meerdan 700 larven per 100mlgrond,
zou gezien de resultaten (tabel 2) dit ook voor kool
kunnen gelden. Het verschil in afname van de aaltjespopulatie tussen beidedoseringenwasgering.

5.Samenvatting
In de jaren 1986 t/m 1988 zijn bestrijdingsproeven
uitgevoerd met cysteaaltjes in sluitkool. Doel was
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het effect nagaan van oxamyl (Vydate 10G) op de
groei en opbrengst van sluitkool en de bestrijding
van de aaltjes. De doseringen waren 25 en 50 kg
Vydate 10G(=2,5en5kga.s.) per hectare. Derassen welke gebruikt zijn waren Bartolo, Marathon,
Edison, Lennox en Strukton. De besmettingen varieerde van matig tot zeer zwaar (500-5000 larven
per 100mlgrond).
Deopbrengsten zijn naeentoepassing van hetgranulaat Vydate 10Gtoegenomen. Bij lage besmettingen (500-1500 larven per 100 mlgrond) was het effect van beide doseringen vrijwel gelijk. De kosten
vantoepassingvandelagedosering (25kg/ha)werden goedgemaakt door de meeropbrengst bij een
koolprijs van 20cent per kg. Inde proeven meteen
hoge besmetting (2000-5000 larven per 100 ml
grond) gaf de hoogste dosering een hogere opbrengst. Dekosten vantoepassing vande hogedosering (50kg/ha) werden goedgemaakt bijeenkoolprijs van 25cent per kg kool. Met beide doseringen
werd een geringe afname van de aaltjespopulatie
verkregen.

6. Literatuur
Moei, C.P. de. Het gebruik van granulaten ter bestrijding van het bietecysteaaltje in de spruitkoolteelt.
Groenten en Fruit 39 (1983) 39:blz. 39-41.
Moei, C.P. de. Toepassing van granulaten bij de spruitkoolteelt. Vollegrond nr.4 1984, blz. 30-31.

Seinhorst, J.W. Achtergrond van aaltjesbestrijding.
Bedrijfsontwikkeling jaargang 12 en 13, 1981 en 1982,
blz. 491-500 en733-740 en494-500.

Summary
During 1986-1988trials were carried out on the
controlofcystnematodes with oxamylandits effect
ontheyield ofheadcabbage.Thetreatments were
25 and 50 kggranulesper ha (a.i.2,5 and 5,0kg
per ha) worked into the soiljust beforeplanting.
Untreatedthenematode populations,ranging from
500-5000larvaeper 100mlofsoilatplantingincreased. When treated the nematodepopulations generallydecreased, withlittledifference between the
amountofoxamylapplied. At lownematode densities withapplicationof oxamyl, yield increase was
around 5 percent, and little difference was observedbetweentheamountsapplied.
At high nematodedensities,2,5 kg oxamylperha
increasedyield with onaverage 4percent, whereas
undertheseconditions5 kgper ha oxamyl increasedyieldswitharound9percent.
At low nematodedensitiescosts of a treatment of
2,5 kg oxamyl per ha were compensated with a
cabbageprice off 0,20per kg. At high nematode
densitiescostsofa treatmentof 5,0kgoxamylper
ha were compensated with a cabbage price of
ƒ 0,25per kg.

Effect van plantleeftijd enplantdichtheid op detray van
paperpotplanten opopbrengst en sortering van spruitkool
Effectofplantage andplantdensityon thetrayofpaperpotplants onyieldandgrading of
Brusselssprouts
C.P.deMoei,PAGV

1. Inleiding
De opkweek van plantmateriaal van spruitkool gebeurdetotvoor kort hoofdzakelijk als losse plant.De
komstvannieuweplantopkweeksystemen(kluitplanten) betekende een grote verandering in de opkweek van plantmateriaal voor het produktieveld.
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Het gewas spruitkool is een van de koolgewassen
waar de paperpotplant zijn intrede heeft gedaan, in
hetbijzonder door de mogelijkheden vanvolautomatischplanten.Voor hetverkrijgenvan meer inzicht in
de specifieke eigenschappen van de paperpotplant
werd afgelopen jaren op het PAGV-onderzoek verricht. Nagegaan werd het effect van plantleeftijd en

een koolvliegbestrijding uitgevoerd. Inbeide proefjaren is na het planten niet beregend. De teelt werd
verder volgens praktijkmaatstaven uitgevoerd. Inde
proeven waren drie oogsttijdstippen opgenomen
(begin november, eind november en eind december). Deoogst gebeurde eenmalig machinaal,waarnade spruiten werden gesorteerd engewogen voor
bepalingvandeopbrengst.

plantdichtheid opdetray van paperpotplanten opde
opbrengst ensorteringvanspruitkool.

2. Proefopzetenuitvoering
Deproevenzijn in 1987en 1988uitgevoerd methet
ras Kundry. Depaperpotplant (BS208,7,4cm)werd
gezaaid bij een plantenkwekerij en de verdere opkweekvond plaats inde kas op het PAGV. Er isgezaaid op 1, 15 en 30 april. Tien dagen na zaai zijn
de planten op detrays gedund van 400 (standaard)
naar200en150plantenpertray (tabel 1).
Delosse plantwerdopgekweekt onder platglas.De
plantenwerdenop 1 juni (1987)en27mei(1988)op
het PAGV geplant. De grondsoort was een zavelgrond van 23% afslibbaar en met 2% humus. Het
plantmateriaal werd, afhankelijk van leeftijd, twee
weken tot een aantal dagen voor het planten naar
buiten gebracht om af te harden. De plantafstand is
beide jaren 75 x 40 cm (33.300 planten/ha) geweest. Voor het uitplanten zijn bij alle objecten van
minimaal 25 planten een aantal plantkenmerken
vastgelegd zoals plantgewicht, plantlengte, stengellengte endrogestofpercentage. Kort nauitplanten is

3.Resultaten
3.1 Plantkenmerken
De plantkenmerken zijn per object vastgelegd en
zijnweergegeven intabel 1. Ongeacht de leeftijd bij
uitplanten had de paperpotplant met de laagste
dichtheid opde tray het hoogste gewicht. Naarmate
de planten dichter op elkaar stonden, werden de
stengels langer. Deverschillen intotale lengtewaren
echter gering. Het drogestofpercentage verschilde
nauwelijks of niet met de dichtheid op de tray, en
steeg met de leeftijd van de planten. De losse plant
hadeenvrijkortestengel,maardetotale lengtewas

Tabel 1.Behandelingen en kenmerken van het plantmateriaal van spruitkool op het moment van planten.
Table1.Treatmentsandplant characteristics atplanting ofBrusselssprouts.
planten
per tray
(0,24m2)

plantleeftijd
(weken)

stengellengte
(cm)
1987 1988

totale lengte
(cm)
1987 1988

vers gewicht
(g)
1987 1988

150
200
400
gemiddeld

4
4
4

2,5
2,9
3,7
3,0

1,4
1,6
1,8
1,6

12,9
12,8
14,3
13,3

10,3
10,5
11,5
10,8

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

150
200
400
gemiddeld

6
6
6

3,7
3,4
4,8
4,0

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

13,2
13,0
14,8
13,7

11,9
11,9
12,8
12,7

150
200
400
gemiddeld

8
8
8

4,5
4,9
5,2
4,9

2,3
2,5
3,8
2,9

15,2
14,8
14,9
15,0

losse plant

8

2,4

1,4

15,5

drogestof (%)
1987

1988

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

12,1
12,0
12,3
12,1

8,7
9,6
9,6
9,3

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

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

19,6
20,6
18,6
19,6

9,6
10,9
10,0
10,2

11,8
12,3
14,1
12,7

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

2,5
1,7
1,7
2,0

19,4
20,6
19,3
19,8

17,2
16,3
15,9
16,5

12,0

5,7

3,6

19,6

19,6
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vergelijkbaar met de even oude paperpotplant.
Naast bovengenoemde plantkenmerkenblijkt ertussen beidejaren een duidelijk verschil in plantgrootte
voor te komen bij een gelijk aantal weken van opkweek.

pluk ingewicht achter. Hier isgeen aanwijsbare verklaring voor te geven. Wel moet opgemerkt worden
dat de losse planten kort na het planten aangetast
werden door koolvlieg (aangetaste planten zijn vervangen). Indeproef van 1988gaf delosseplantgemiddeld genomen een meeropbrengst van 10%ten
opzichtevandeevenoude paperpotplant.
De beide jaren gaven een groot verschil in sorteringsverhouding van de spruiten (tabel 3) bijvergelijkbare opbrengsten. Op alle oogstdata werd in
1988 een grovere spruit geoogst ten opzichte van
de proef in 1987. Ten aanzien van de sortering
(1987) was er met name bij deeerste enderdepluk
de tendens naar een grovere sortering bij hogere
plantleeftijd van de planten. Het effect van toenemende dichtheid van de planten op de tray op de
sorteringsverhouding is afwezig of niet eenduidig
voor de meeste behandelingen. Zover dit wel aanwezig was, bleek bij de eerste pluk van de planten
die met zes en acht weken zijn uitgeplant, dat de
sortering fijner werd naarmate de planten dichter bij
elkaar op de tray stonden. De losse planten leverden bij elke pluk in 1987 een grovere sortering,terwijl in 1988 de sorteringsverhouding gelijk was aan
dievandepaperpotplant.

3.2Opbrengstensortering
Uit de opbrengsten (tabel 2) blijkt dat bij alle objecten de opbrengst in beide jaren over de drie oogstdata toeneemt. Verder kan geconcludeerd worden
dat de gemiddelde opbrengsten per leeftijd van de
paperpotplant opeenvergelijkbaar niveau liggen.Bij
de vier en zes weken oude planten (1987) zijn er
geenofslechts geringe verschillen inopbrengsttussen de verschillende dichtheden op de tray. Bij de
acht weken oude planten gaven de planten bij de
hoogstedichtheidopdetray bijdeeersteentweede
plukeenlagereopbrengst (gemiddeld 12%)vergelekenmetdelaagstedichtheid. Ditverschil isgeringer
geworden bij de derde pluk (5%). In 1988gavende
zes en acht weken oude planten bij de hoogste
dichtheid op de tray een iets lagere opbrengst vergeleken metde laagstedichtheid.Deopbrengstvan
de losse plant inde eerste proef bleef bij de laatste

Tabel 2. Opbrengsten aanveilbare spruiten,ton/ha.
Table2. Yieldsofmarketable Brussels sproutsintons/ha.
planten
per tray
(0,24 m2)

plantleeftijd
(weken)

eerste pluk
4/11
1987 1988

tweede pluk
24/11
1987 1988

derde pluk
21/12
1987 1988

150
200
400
gemiddeld

4
4
4

19,9
19,3
19,3
19,5

19,8
20,3
19,1
19,7

22,7
22,8
22,4
22,6

23,1
23,2
23,0
23,1

28,1
28,0
27,6
27,9

150
200
400
gemiddeld

6
6
6

19,2
18,6
18,7
18,8

19,9
20,4
18,8
19,7

21,4
21,4
21,3
21,4

23,9
23,0
22,4
23,1

150
200
400
gemiddeld

8
8
8

20,2
18,7
17,6
18,8

18,9
18,7
18,5
18,7

23,0
21,9
20,5
21,8

losse plant

8

19,1

20,2

21,3
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gemiddeld
1987

1988

27,1
27,6
27,3
27,3

23,6
23,4
23,1
23,4

23,3
23,7
23,1
23,4

27,0
26,5
26,7
26,7

28,8
27,0
26,0
27,3

22,5
22,2
22,2
22,3

24,2
23,5
22,4
23,4

23,2
23,7
21,8
22,9

27,2
26,2
25,9
26,4

27,2
26,7
25,7
26,5

23,5
22,3
21,3
22,3

23,1
23,0
22,0
22,7

25,3

23,7

29,1

21,4

24,9

Tabel 3. Sorteringsverhouding (%) bijdedrie oogsttijdstippen.
Table3. Gradingsize (%)at thethreeharvestdates.
planten
per tray
(0,24m2)

plantleeftijd
(weken)

sorteringsverhouding
tweede pluk 24/11
eerste pluk 4/1 1
1987
1987
1988
1988
D+A B+C D+A B+C D+A B+C D+A B+C

150
200
400
gemiddeld

4
4
4

80
83
79
81

20
17
21
19

45
44
44
44

55
56
56
56

64
62
60
62

36
38
40
38

32
32
29
31

68
68
71
69

43
45
42
43

57
55
58
57

23
23
23
23

77
77
77
77

150
200
400
gemiddeld

6
6
6

79
78
79
79

21
22
21
21

41
43
48
44

59
57
52
56

59
60
62
60

41
40
38
40

32
31
30
31

68
69
70
69

43
41
43
42

57
59
57
58

21
23
22
22

79
77
78
78

150
200
400
gemiddeld

8
8
8

68
74
80
74

32
26
20
26

44
47
48
46

56
53
52
54

55
65
59
60

45
35
41
40

31
30
31
31

69
70
69
69

38
37
37
37

62
63
63
63

23
25
23
24

77
75
77
76

61

39

46

54

44

56

31

69

31

69

21

79

losse plant
1987
D = 16-23 mm
A =23-33 mm
B =33-41 mm
C = >41 mm

derde pi jk 21/12
1987
1988
D+A B+C D+A B+C

1988
16-23 mm
23-31 mm
31-41 mm
>41 mm

4.Conclusie
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat
een jonge paperpotplant ten aanzien van de opbrengst devoorkeur verdient, hoewel de verschillen
klein zijn. Bij oudere planten, dus een langere opkweek, lijkt een geringere dichtheid op de tray aan
te bevelen.Tenaanzien van de sortering werden er
bij jongere planten (1987) fijnere spruiten geoogst.
Bij vroege pluk werd bij een hoge plantleeftijd en
hogedichtheid opdetray eengroveresortering verkregen. De sortering inde proef in 1988was opde
drie oogsttijdstippen en bij alle behandelingen grover ten opzichte van 1987. Met de losse planten
werd in 1987eengrovere sortering bereikt invergelijking met de paperpotplant. De opbrengst van de
paperpotplant was niet hogerdandegebruikte losse
plant.
Op grond van dit onderzoek kunnen we stellen dat
er geringeverschillen warentussen leeftijd endicht-

heid. Dit betekent dat paperpotplanten goed een
aantal weken op de tray bewaard kunnen worden.
Degebruikte hogedichtheid (400planten)opdetray
is niet nadelig in vergelijking met andere systemen
(lage dichtheden). De paperpot is een bruikbaar alternatief voor de losse plant; de afweging rondom
(extra) kosten en automatisch planten bepaalt de
keuzevanlosseplantof paperpotplant.

5.Samenvatting
In de jaren 1987 en 1988 zijn proeven uitgevoerd
met paperpotplanten van spruitkool (ras: Kundry).
Doel van de proeven was het effect nagaan van
plantleeftijd en plantdichtheid (op de tray) op deopbrengst en sortering van spruitkool. De behandelingen waren een opkweekduur van vier, zes en acht
weken waarbij plantdichtheden van respectievelijk
150, 200 en 400 planten per tray (0,24 m2) waren
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opgenomen. Ter vergelijking werd een acht weken
oude, losse plant opgenomen. De proeven werden
opdrietijdstippengeoogst.
Samenvattend kunnen we stellen dat de opbrengsten bij alle behandelingen in beide jaren over de
drie oogstdata toenemen. Verder blijken de opbrengsten van de verschillende plantleeftijden en
plantdichtheden op een vrijwel gelijk niveau te liggen. Er was echter een groot verschil tussen dejaren in sorteringsverhouding van de spruiten. Deopbrengst van de losse plantenwas gelijk aan of zelfs
iets hoger dandie van de paperpotplant. Bij gebruik
van paperpotplanten lijkt een jonge plant de voorkeur te verdienen. Het hoge aantal planten per tray
dat bij dit systeem gebruikt wordt, hoeft dan niet
nadeligtezijn.
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Summary
During 1987-1988trials were carried out withpaperpotplantsof Brussels sprouts,cv.Kundry.The
purpose wasto investigatethe effect of plantage
andplant sizeatplanting on theyield and grading
of Brusselssprouts. The treatments were a plant
ageoffour, sixandeightweeksatplantingatplant
densitiesof 150,200and400plantsper tray (0.24
m2). Forcomparison an eight weeksold bare-rooted transplantwasused.Threeharvestdateswere
investigated.
Duringbothyears, yieldsofalltreatmentsstillincreased when harvestedlater. Yields did notdiffersubstantially between both years, between different
plant agesnorbetween plantdensities at the tray.
However, depending on theyear, largedifferences
occurredinsizegradingof the sprouts.Theyieldof
thebare-rootedtransplants wasequaltoorslightly
higher than that of thepaperpot plants. The trials
haveshownthatayoung,four weeksoldpaperpot
plant can succesfuily be used for production of
Brussels sprouts.A high plant density at thetray
(0.24 m2) did not have a negative effect on the
yield.

Invloed van groeiregulatoren opkooldiameter van
bloemkool
Effect ofgrowth regulators oncurd diameter of cauliflower
R.Booy, CABO enCRdeMoei, PAGV

1. Inleiding
Gedurende degroeivaneenbloemkoolplant kunnen
verschillende ontwikkelingsstadia worden onderscheiden. De belangrijkste fase-overgang is dievan
de vegetatieve naar de generatieve fase, daar het
bloemgestelhetteconsumeren deelvandeplantis.
Deze overgang is afhankelijk van de leeftijd van de
plant en detemperatuur. Hogere temperaturen kunnen de koolaanleg vertragen of verhinderen na het
beëindigen van de jeugdfase. De invloed van temperatuur endefysiologische leeftijd opkoolaanleg is
ookwaargenomen inveldsituaties (Booy,1987).
Oogstplanning wordt in hoofdzaak verstoord door
eenonvoorspelbare variatie inlengtevandeperiode
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vanplantentotoogst (Booy, 1984).Omdezevariatie
te verminderen, moet de koolaanleg worden beïnvloed, daar de koolgroeiduur minder sterk varieert
(Booy, 1987). Plantontwikkeling in het veld, in het
bijzonder deaanlegvan eenbloemgestel,ismoeilijk
te beïnvloeden, daar er weinig mogelijkheden beschikbaar zijn. Eén mogelijkheid is de toepassing
van groeiregulatoren, daar sommige groeiregulatoren in staat zijn bloei te initiëren. Daar informatie
over effecten van groeiregulatoren op koolaanleg bij
bloemkool beperkt is, is er een range van middelen
en concentraties onderzocht. Daar de aanpak gericht was op een mogelijke praktijktoepassing, werden er slechts commercieel beschikbare middelen
getoetst.

2.Materiaalenmethoden
In 1982 en 1983 werden er met het bloemkoolras
Delira (Rijk Zwaan) proeven uitgevoerd op het
PAGV. De planten werden opgekweekt in de platte
bak en werden met de hand ± 5 weken na zaaien
uitgeplantals losseplant. Deplantdichtheid bedroeg
2,8 m2 in vierkantsverband. Teeltmaatregelen werdenuitgevoerdzoals indepraktijk.
Monsters (12 planten) werden uit de onbehandelde
veldjes genomen op verschillende tijdstippen gedurende de periode dat de groeiregulatoren werden
toegediend. Door ontleding van de plantenwerd het
aantal bladprimordia en het ontwikkelingsstadium
van het vegetatiepunt (vegetatief of generatief) bepaald. Voordeze bepaling werdeen binoculair (vergroting 50x) gebruikt. Hetvegetatiepunt werdalsgeneratief beschouwd (koolaanleg) zodra de eerste
secundaire primordia zichtbaar werden. Het gemiddelde uiteindelijke aantal bladeren, dit is het aantal
bladeren onder het eerste blad met een secundair
primordium in zijn oksel, werd bepaald zodra alle
planten in een monster secundaire primordia
haddenaangelegd.
De groeiregulatoren werden opgelost in water en
een uitvloeier (Cytowet 0,25 mg per liter) werdtoegevoegd. Elke plant werd afzonderlijk behandeld
door gebruik van een propaanspuit met een constanteoverdruk van0,1 MPa. Dedosis per plantbedroeg 15-18mlvandezeoplossing.
Een eenmalige oogst van alle veldjes werd uitgevoerd, zodradeeerste plantenvan hetverst ontwikkelde veldje een oogstrijpe kool hadden. Alleen de
koolwerdgeoogst endediameter vande kool(zonder bladeren) werdgemeten engemiddeld perveldje. Een deel van de onbehandelde veldjes werdongeveer eenweek voor en een ander deel ongeveer
een week na de hoofdoogst geoogst. Deze data
werden gebruikt om de koolgroeisnelheid vast te
stellen.
De proefopzet was verschillend voor beide jaren en
zaldaaromafzonderlijkwordenbehandeld.

2.1 1982
Twee proeven (I en II, 1982) waarin de variabelen
groeiregulator, concentratie en toedieningstijdstip
werden onderzocht werden respectievelijk geplant
op4juni 1982en 15juli 1982. Degebruiktegroeire-

gulatoren met bijbehorende concentratie reeks waren:
Ethephon:50;100;200;400;800mg/l
Chlormequat: 125;250;500;1000mg/l
GA3:10;20;40;80mg/l
GA 4 + 7 :10;20;40;80mg/l
Daminozide:500;1000;2000;4000mg/l
ancymidol:5;10;20;40mg/l
Daminozide werd alleen in proef I en ancymidolalleen in proef II onderzocht. De regulatoren werden
toegediend op 14, 18, 21,24, 26 of 28 dagen na
planten in proef Ien op 15, 18,20,22,26 of 29dagennaplanten inproefII.
Een niet herhaald split-split-plot ontwerp werd gebruikt, waarin de hoofdfactor (toedieningstijdstip)
was opgedeeld in zeven subplots (regulator enonbehandelde) en ieder sub-plot was verdeeld in vier
sub-sub-plots (concentratie). Elk veldje bestond uit
20 planten. Proef I werd 55 dagen na planten geoogstenproef II76dagennaplanten.

2.21983
In 1983 werd geplant op 13-6, 30-6 en 13-7 en in
drie proeven werd het effect van een enkelvoudige
GA 4+7 toediening onderzocht. De variabelen waren
deGA4+7-concentratie, namelijk 0,15, 30,60of120
mg/l en het toedieningstijdstip, 21,25, 28 of 31dagen na het planten. Een niet herhaald split-plot ontwerp werd toegepast, waarbij de hoofdpiot toedieningstijdstip was en onderverdeeld werd in vijf
sub-plots (concentratie +onbehandeld). Indezedrie
proeven werd eveneens het effect van een meervoudige (twee, drie of vier keer) toepassing van
GA 4+7 nagegaan,waarbijdeconcentratie 10,20,40
of 80 mg/l bedroeg. De eerste toediening was voor
alle behandelingen 21 dagen na het planten en de
volgende respectievelijk 25dagen (twee,drie envier
bespuitingen), 28 dagen (drie en vier bespuitingen)
en31dagen (vier bespuitingen) naplanten.
Een niet herhaald split-plot ontwerp werdtoegepast,
elke hoofdpiot (aantal keren toegepast) was onderverdeeld in 5 subplots (concentratie en onbehandeld). Elk subplot bestond uit 16 planten. De eindoogsten (eenmalig) waren in de drie proeven
respectievelijk 70,69en70dagennaplanten.
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Tabel 1. Effect van GA4+7 concentratie en het toedieningstijdstip opde gemiddelde kooldiameter (cm)
1982.
Table1.Effectof GA4+7 concentration and timeofapplication onmeancurddiameter incm;1982.
proef 1

proef 2
dagen1)

dagen1)

concentratie (mg/l)
0
10
20
40
80
totale aantalbladeren2.3>
percentage generatief2)

14

18

21

24

26

28

15

18

20

7,5
6,5
7,0
6,5
6,3

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

9,7
7,1
6,4
8,2
7,6

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

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

5,7
6,9
5,9
5,6
6,5

11,1
8,8
8,2
8,7
9,4

9,6
8,6
10,3
10,1
10,3

10,9
10,1
10,8
9,4
10,9

24,7 27,0
50,0 64,0

14,9
0

16,2 18,1
0
0

15,1 15,8 21,6 23,8
0
0 35,7
0

22

26

9,3
10,5
11,8*
10,7
12,1*

- 10,5
10,2 9,8
10,5 10,4
11,9*10,8
12,2*13,2*

29

19,1 21,2 24,8
0
0
0

1

) Toedieningstijdstip (dagen na planten)
) Op het moment dat GA 4+7 werd toegediend
3
>Inclusief littekens en bladprimordia
* Significant (P<0,05) groter dan onbehandeld
2

3.Resultaten

kunnenalleengoedevergelijkingenwordengemaakt
tussen enerzijds de behandelingen enanderzijdsde
onbehandelden; vergelijkingen tussen behandelingen waren minder betrouwbaar. Eenverschil tussen

Door beperkingen in ruimte en tijd was het aantal
planten per behandeling beperkt. Door deze opzet

Tabel2. Effect van GA 4+7 concentratie en het toedieningstijdstip op de gemiddelde kooldiameter (enkelvoudige toepassing; 1983).
Table2. Effect of GA4+7 concentration and time of application on mean curd diameter in cm (oneapplication; 1983).
proel 1

concentratie (mg/l)
0
15
30
60
120
totale aantal
bladeren2.3)
percentage
generatief2)
1

proef 2

21

dagen1)
25
28

5,6
7,8
7,7
7,5
9,8*

6,8
6,7
6,4
5,8
8,5* 5,9
8,2
9,2* 6,8
9,6* 11,3* 8,1
9,0* 10,2* 10,6*

15,8 20,6
0

0

31

23,0

26,7

0

0

>Toedieningstijdstip (dagen na planten)
>Op het moment dat GA 4+7 werd toegediend
3
>Inclusief littekens en bladprimordia
* Significant (P<0,05) groter dan onbehandeld
2
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proef 3
31

21

dagen1)
25
28

11,2 9,8 11,3
10,9
9,6 11,6
10,7 11,1 11,8
11,9 11,8 11,0
15,0* 12,5* 11,5

9,4
12,6*
10,6
11,2
8,8

7,8
8,9
5,6
10,4*
6,3

7,6
7,8
9,5
9,2
8,9

17,6 25,8 29,3

34,4

21,1

22,2

0

21

0

dagen2)
25
28

0

0

8,4
8,8
9,2
8,6
10,8*

31
7,9
6,9
4,7
7,0
7,3

25,3 26,6 29,1
0

16,7 68,7

Tabel 3. Het effect van het aantal toedieningen en de concentratie van GA 4+7 op de gemiddelde kooldiameter (cm).Voorgroei enontwikkeling van deonbehandelde planten zie tabel 2(1983).
Table3. Effect of number of applications and concentration of GA4+7 on mean curd diameter in cm.
Forgrowth anddevelopment ofcontrolplants see table2(1983).
concentratie
(mg/I)
0
10
20
40
80

proef 1
2D
3
5,6
7,8
8,4
11,9*
12,3*

6,7
7,3
9,1*
12,5*
11,5*

proef 2
2

4
6,4
7,7
9,3*
10,1*
12,3*

11,2
9,9
9,3
13,5*
15,4*

proef 3
2

3

4

11,3
11,6
11,4
13,2*
14,9*

9,4
12,5
10,0
13,0*
12,5*

7,8
7,2
8,4
5,8
11,7

3

4

8,4
10,0
9,6
10,1*
10,5*

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

1

) Aantal toedieningen
* Significant (P<0,05) groter dan onbehandeld
de onbehandelde en elke behandeling kon worden
getest opsignificantie omdat er van deonbehandelde meerdere veldjes waren. In de eerste proef van
1982 hadden slechts enkele behandelingen (2 van
de 120) een significant grotere kooldiameter tot gevolg. De hoogste ethephonconcentratie (800 mg/l)
hadernstigedoorwastotgevolg.
Indetweede proef van 1982hadeenGA 4+7toediening op de laatste drie toedieningstijdstippen een
significant grotere diameter tot gevolg (tabel 1).Van
de andere groeiregulatoren had slechts éénbehandeling met chloormequat en twee behandelingen
metancymidol,juist significante vergrotingen vande
diameter tot gevolg. Delaatste effecten werden verder niet beschouwd, omdat geen duidelijk patroon
kon worden herkend. Een gedeelte van de planten

had een kool aangelegd op de drie laatste toedieningstijdstippen inde eerste proef, maar indetweedeproef werdgeen koolaanleg geconstateerd (tabel
1). Omdat alleen GA 4+7 in 1982 duidelijk van invloed was op de kooldiameter werd GA4+7 verder
onderzocht in 1983. Deresultatenvandeproevenin
1983worden voor een enkelvoudige toediening van
GA 4+7 weergegeven in tabel 2 en voor een meervoudige toediening in tabel 3. In het bijzonder inde
eerste proef had een enkelvoudige toediening van
GA 4+7 eengrotere diameter totgevolg (tabel2).Het
effect was het duidelijkst wanneer de toepassing op
28 of 31 dagen na planten had plaats gevonden. In
de tweede proef werden alleen significant grotere
diameters aangetroffen indien GA 4+7 was toegediend op het eerste of tweede tijdstip. In de derde

Tabel 4. Effecten van een aantal GA 4+7 behandelingen op het uiteindelijke aantal bladeren bij de eindoogst(1983).
Table4. Effectofsome GA4+7 treatments on finalnumberofleavesatharvest(1983).
proef

aantal
toedieningen

2
2
3
3
3
3
3
3

4
Controle
V)
12)
4
3
2
Controle

concentratie
(mg/l)
80
0
120
120
80
80
80
0

uiteindelijke
aantal bladeren
25,9
34,5
29,5
29,6
25,8
26,6
25,8
31,4

1

) 21 dagen na planten
) 28dagen na planten

2
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proef kon geen patroon worden herkend. Een variantieanalyse werd uitgevoerd waarin de drieproevenwerden behandeld als herhalingen. Deafwijking
van de resten waren niet gerelateerd aan de gefitte
waardes en waren normaal verdeeld. De analyse
gaf een significant effect van (GA4+7) concentratie
(P = 0,012) te zien, maar het effect van hettoedieningstijdstip was juist niet significant. Er was geen
significante interactietussendetweefactoren.
Het effect van meervoudige toedieningen wordt
weergegeven in tabel 3. Een concentratie van 80
mg/l gaf in alle proeven een significant grotere diameter dan de onbehandelde. In de eerste twee
proeven resulteerden ook lagere concentraties in
significant grotere diameters. Hetaantalbehandelingen met een gemiddelde diameter significant groter
dan de onbehandelde was het hoogst in de eerste
proef enhetlaagst indederdeproef. Ookvoordeze
proeven werd een variantieanalyse uitgevoerd,
waarin de drie proeven werden beschouwd als herhalingen. De afwijkingen van de resten waren niet
gerelateerd aan de gefitte waardes en waren normaal verdeeld. Erwas een significant effect vande
GA 4+7 concentratie (P < 0,01), maar geen significant effect van het aantal toedieningen (P = 0,157)
engeen significante interactie tussen detweefactoren (P = 0,960). In figuur 1wordt de relatie tussen
de concentratie en de diameter weergegeven voor
een enkelvoudige en een meervoudige toepassing.
Eenmeervoudigetoediening hadeengroteretoenametotgevolg.

LSD

Fig.1. Relatie tussen de GA 4+7 concentratie,
eenmalig (•) en meermalig (o) toegediend en de kooldiameter (cm). Voor elke
concentratie is het gemiddelde van alle
toedieningstijdstippen berekend als GA4+7
eenmalig istoegediend envanalletoepassingsfrequenties indien GA 4+7 meermalig
is toegediend. (Gemiddelde van alle drie
proeven, 1983) (LSD: P<0,05).
Fig. 1. Relationship between concentration
(mg/l) of GA4+7 applied once (•) or more
than once (o) and the curd diameter
(cm). For each concentration the mean
of all application dates is taken where
only one application was made, and that
ofall application frequencies where there
were several applications, (means of the
threetrials, 1983)(LSD:P<0,05).

Indeeerste proef hadden plantengeen koolaangelegd op alle toedieningstijdstippen, in de tweede
proef alleen op het laatste toedieningstijdstip en in

de derde proef op de laatste twee toedieningstijdstippen.

100 120
concentratie (mg/l)

Tabel 5. Enige informatie met betrekking tot de onbehandelde planten van alleproeven.
Table5. Somedataabout thecontrolplots oftrials.
1982
proef 1
1

gemiddeld aantal bladeren 19 )
50% planten generatief2)
uiteindelijk aantal bladeren
gemiddelde temperatuur °C3>
koolgroeisnelheid (cm/dag)
1

20
6
26,4
15,3
0,82

proef 2
22
13
33,3
16,8
0,71

1983
proef 1
24
15
35,8
9,2
0,63

proef 2

proef 3

23
10
35,1
18,9
0,68

19
11
30,3
16,2
0,52

) Dagen naplanten
) Dagen nainitiatievan het 19e blad
3
) Temperatuur tussen het moment waarop het 19e blad was afgesplitst en 50%van de planten generatief was
2
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Behandelingen met GA 4+7 hadden een sterke reductie van het uiteindelijke aantal bladeren tot gevolg (tabel4).Meervoudige toediening hadeensterkere reductie tot gevolg dan een enkelvoudige
toediening;maar meer dantweetoedieningen resulteerde nietineenverderereductie.
De verschillen in gemiddelde kooldiameter tussen
behandelde enonbehandelde planten komt overeen
met een verschil in vroegheid, omdat een grotere
diameter een vervroeging betekent. De dagelijkse
toename van de diameter is voor de onbehandelde
plantenweergegeven intabel5.Verondersteldatde
dagelijkse groeisnelheid voor behandelde en onbehandelde planten gelijk is, dan komt een verschil in
gemiddelde diameter van 1 cm in de proeven in
1983 overeen met respectievelijk een vervroeging
van 1,6, 1,5en 1,9dagen. Destengel van de planten die een meervoudige GA 4+7 toediening hadden
ondergaan was langer dan normaal en de toename
was groter naarmate het aantal toedieningen groter
was. De kool was minder goed bedekt door de binnenstebladeren enwasdaardoor eerder zichtbaar.

4.Discussie
Detoename vandegemiddelde diameter als gevolg
van een GA 4+7 toepassing, kan eengevolg zijnvan
een effect op de groeisnelheid of het tijdstip van
koolaanleg. GA 4+7 beïnvloedt meest waarschijnlijk
dekoolaanlegomdat:
1. een GA 4+7 toediening ver voordat de koolaanleg
plaatsvond hetgrootste effecttotgevolghad;
2. als het werd toegediend als de kool reeds was
aangelegd,was ergeeneffect opdediameter (tabel
1 en 2). Een toediening van GA 4+7 verlaagde het
uiteindelijke aantal bladeren aanzienlijk (tabel 4),
hetgeen een vroegere koolaanleg betekent. Het effect van een enkelvoudige GA 4+7 toediening schijnt
afhankelijk te zijn van het ontwikkelingsstadium van
deplant;indetweede proef in1982werdalleeneen
effect zichtbaar als het aantal afgesplitste bladeren
groter dan 19was (tabel 1).Evenwel bij een hogere
concentratie waserookeeneffect bijeenlageraantal afgesplitste bladeren (tabel 2). De invloed van
plantleeftijd (of ontwikkeling) op het effect van een
GA 4+7 toediening, komt overeen met het effect van
lage temperatuur opde koolaanleg;bloemkool heeft
eenjeugdfase.
Voor hetrasdat isgebruikt indeze proeven,kanhet

eindevandejeugdfase hetbestwordengekarakteriseerd door ongeveer 19 afgesplitste bladeren.
Koolaanleg wordt na het einde van de jeugdfase
hoofdzakelijk bepaald door de temperatuur; hoge
temperaturen kunnen de koolaanleg vertragen.
Onze proeven latenziendateralleen eeneffectvan
GA 4+7 wasalshetwerdtoegediend nadatdejeugdfase was beëindigd en voordat de koolaanleg had
plaatsgevonden (tabel 1 en 2). Bij vergelijking van
de proeven blijkt dat het effect van een GA 4+7 toediening na het einde van de jeugdfase groter was
als het verschil in het uiteindelijk aantalbladeren en
het aantal afgesplitste bladeren op het toedieningstijdstip groter was (tabel 1,2 en 5). Het uiteindelijk
hoger aantal bladeren is het gevolg van de hoge
temperatuur (tabel 5). Echter binnen een proef was
er nauwelijks een effect van het toedieningstijdstip
indien toegepast na het einde van dejeugdfase (tabel 1en 2). De discrepantie tussen deze twee verschijnselen kon niet worden verklaard. De grootste
en meest uitgesproken effecten werden gevonden
indien GA 4+7 meermalig was toegediend. Het verschil tussen één en meerdere toedieningen kon niet
worden verklaard uit de totale hoeveelheid toegediende GA4+7. Heteffect opde diameter was groter
als een zekere hoeveelheid GA4+77 gedeeld werd
toegediend (fig.1).
Andere verklaringen kunnen zijn: (1) de interne
GA 4+7 concentratie blijft langer opeenzeker niveau
indien gedeeldwordt toegediend;(2) devariatie binnen het gewas, in het bijzonder in relatie tot degevoeligheid voor GA4+7, daar niet alle planten binnen
een gewas op hetzelfde moment het einde van de
jeugdfase bereiken. Meer dan twee toedieningen
had geen vergroting van het effect tot gevolg (tabel
3), zodat twee toedieningen het maximale aantal
geïnduceerde planten tot gevolg heeft gehad.Onze
data laten met betrekking hiertoe geen conclusie
toe. Binnen een gewas werd de variatie in kooldiameter niet beïnvloed door de GA 4+7 toediening
(data niet opgenomen). Indien het mogelijk zou zijn
koolaanleg inducerende temperaturen in het geheel
te vervangen door een toediening van GA4+7, zou
een afname van de variatie het gevolg moeten zijn,
overeenkomstig heteffectvaneenplotselinge daling
vantemperatuur.
Gibberelline versterkt mogelijk alleen de natuurlijke
inductievoor koolaanleg.Onderdeheersendeweersomstandigheden vindt in Nederland altijd koolaanleg
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plaats; hogere temperaturen vertragen slechts de
koolaanleg. Gibberellines zijn vaak niet alleen in
staat bloeite induceren,maarversnellen het proces
als gevolg van een mogelijk onvolledige inductie
m.b.v. lage temperaturen. De variatie binnen een
gewas wat betreft kooldiameter is het gevolg van
een variatie in koolaanleg en als de variatie in koolaanleg hoofdzakelijk het gevolg is van een variatie
in beëindiging van de jeugdfase, zal GA 4+7 niet in
staatzijndevariabiliteitteverminderen.
Leshem en Steiner (1968) probeerden de bloei te
versnellen van een Engels winterbloemkoolras door
een GA3 (50 mg/l) toediening. De bloei werd versneld, maar het uiteindelijke aantal bladeren werd
slechts gereduceerd als eveneens lage temperaturen werden toegediend. Salter en Ward (1972) bestudeerden heteffectvan GA3enGA 4+7 (5-50 mg/l)
maar vonden geen effect. De grootste verschillen
tussen deproevenvan Salter enWard(1972) ende
onzezijnhettoedieningstijdstip endeconcentraties;
Salter enWard (1972) behandeldenjongere planten
met een lagere concentratie. Het geen effect hebben van GA3 is overeenkomstig onze proeven,
waarschijnlijk is het soort gibberelline van belang,
zoalsgeconcludeerd isvoor andereplantensoorten.
Endogene gibberellines schijnen een rol te spelen
bij de koolaanleg. Kato (1965) vond een toename
van het gehalte aan gibberelline-achtige stoffen gedurende deperiode dat dekool werd aangelegd.Bij
niet-inducerende temperaturen (25°C) was het gehalte lagerdanbijlageretemperaturen.Fontez etal.
(1970) en Thomas et al. (1972) vonden eentoename van het gehalte gibberelline-achtige stoffen na
een koudebehandeling. Echter Fontez en Orbun
(1970) en Fontez et al. (1970) vonden een verhogingvan hetgehalte aangibberellines door eentoepassing van daminozide en koolaanleg werd hierdoor gedeeltelijk verhinderd. Alhoewel chloormequat, ancymidol en daminozide de gibberellinesynthese remmen of verminderen,werdergeen reductie van kooldiameter in onze proeven gevonden als
gevolgvaneentoedieningvandezestoffen.
Degroeiduur van bloemkool wordt in hoofdzaak bepaald door het moment van koolaanleg.GA4+7 kan
mogelijk wordengebruikt omdegroeiduur tereguleren, in het bijzonder ineenwarm klimaat of seizoen
alsdekoolaanlegvertraagdwordt door hogetempe-

1

raturen,enkandaarmee hetmiddelzijnvoorcorrecties van de oogstplanning. Voor een praktijktoepassing is meer informatie nodigover o.a. het effect op
kwaliteit. Echter veldproeven om te komen tot een
optimalisering van de GA 4+7 toediening zijn moeilijk
uit te voeren,daar het effect sterk afhankelijk isvan
de weersomstandigheden (hoofdzakelijk temperatuur) naheteindevandejeugdfase.

5.Samenvatting
De invloed van ancymidol, daminozide, ethephon,
gibberelline 3 (GA3) en een mengsel van gibberelline 4 en 7 (GA4+7) werd onderzocht. GA 4+7 vergrootte dekooldiameter alsgevolgvaneenvroegere
aanleg. Het effect was gerelateerd aan de concentratie (10-120 mg/l) van GA4+7 endeplantleeftijd op
het moment van toepassing. Het effect van GA4+7
was meer uitgesproken, als de koolaanleg van de
onbehandelde was vertraagd als gevolg van hoge
temperaturen. Meervoudige toediening van GA 4+7
was effectiever dan een enkelvoudige toepassing.
Het vooruitzicht van het gebruik van GA4+7 om
de groeiduur van bloemkool te beïnvloeden en de
mogelijke rol van GA 4+7 bij oogstplanning worden
besproken.

6. Literatuur1)
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Streek". PAGV-verslag no. 24, Proefstation voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, Lelystad,
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Produktieplanning bij spruitkool
Productionplanning with Brusselssprouts
P.Mantel,ProeftuinEns

1. Inleiding

3.Resultaten

Voor de oogst van spruitkool in november en decemberwordtvaakgebruikgemaaktvan plantendie
opgekweekt zijn indevollegrond. Erwordt daneind
mei geplant. Op de proeftuin Ens is indejaren '85,
'86 en '87 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid
omop eengelijkblijvend oogsttijdstip tot een hogere
produktie te komendoor vroeger te planten meteen
hogerplantgetal.

Dejaren 1985,1986en 1987hadden uiteenlopende
produktieniveau, 1986 gaf de hoogste en 1987 de
laagste produktie (tabel 2). Deverschillen tussende
jarenwarenduidelijk hetgrootst naarmate laterwerd
geplant.
De plantdatum heeft een grote invloed op de produktie. Door vroeger te planten werd de produktie
aanzienlijk hoger. Gemiddeld over dedrie proefjaren
was invergelijking metplantenop 1mei,deproduktiebijplantenop 15mei 19%lager, enbijplantenop
29mei32%lager.
Hetaantal planten per hectare had,bijdetoegepaste oogsttijdstippen, weinig invloed op de produktie,
maar leverde,althans in1985en1986eenwatfijnere sortering (tabel 3). In 1987 was dit effect niet zo
duidelijk voor de A-spruiten, maar de hoogste plantdichtheid hadinditjaarbijelkeplantdatumeenlager
percentage B-spruiten dan de laagste plantdichtheid. Inde proefjaren werden geen slijtageverschillentussendeobjectengevonden.

2.Opzetenuitvoeringvanhetonderzoek
Elk jaar werd de proef op dezelfde manier uitgevoerd.
Ras
-Rampart
Zaaidata
-7wekenvoor hetplanten
Plantdata
-1 mei,15mei,29mei
Plantafstand -70x43cm(33.200plantenperha)
70x38cm(37.500plantenperha)
70x34cm(42.000plantenperha)
Elk object werd vier maal geoogst met een interval
van twee weken. De eerste oogstdatum per object
staat in tabel 1vermeld. De proeven waren aangelegd in drie herhalingen. Voor verdere details wordt
verwezen naar de jaarverslagen van de Proeftuin
Ensover 1985,1986en1987.

4.Conclusie
Voor de oogst in november/december geeft vroeg
uitplanten,begin mei,eenhogereopbrengst danuitplanten rond eind mei. Een hoger plantgetal geeft
eenietsfijneresortering.

Tabel 1. Eerste oogstdatum indedrie proefjaren.
Table 1.Firstharvestdatein theexperiments.
planten per ha
33.200
37.500
42.000

plantdatum
1 mei

15mei

29 mei

15-10
22-10
29-10

22-10
29-10
5-11

29-10
5-11
12-11
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Tabel2. Opbrengst inton per ha.
Table2. Yield, tonnesper ha.
jaar

plantenper ha
1 mei

plantdatum
15mei

gemiddeld
29 mei

1985

33.200
37.500
42.000
gemiddeld

23,8
24,6
25,9
24,8

16,6
17,0
17,4
17,0

14,3
15,2
16,0
15,2

18,2
18,9
19,8
19,0

1986

33.200
37.500
42.000
gemiddeld

24,2
26,1
25,3
25,2

21,5
22,7
23,5
22,6

18,6
20,1
21,4
20,0

21,4
23,0
23,4
22,6

1987

33.200
37.500
42.000
gemiddeld

16,9
19,0
18,0
18,0

15,1
15,1
16,7
15,6

10,5
10,6
11,4
10,8

14,2
14,9
15,4
14,8

5.Literatuur
StichtingProeftuinEns.Verslagengroenteteeltproeven
over1985,1986en1987.

Summary

1985-1987. By transplantingat 1May, 15 May or
29May, theaverageyielddecreasedfrom23 to18,
to 15ton/ha. Theplantdensities33,38and42,000
plants per hectarehadno effecton theyieldlevel,
but thehigestplantdensitygave ahigherpercentageoffinesprouts.

TrialswithBrusselssproutshave beencarriedout
at the ExperimentalStation in Ens in theperiod
Tabel3. PercentageA-spruiten.
Table3. PercentageA-sprouts.
jaar

planten per ha
1 mei

plantdatum
15mei

gemiddeld
29 mei

1985

33.200
37.500
42.000
gemiddeld

66
69
68
68

67
66
71
68

73
75
76
75

69
70
72
70

1986

33.200
37.500
42.000
gemiddeld

36
42
50
43

40
44
49
44

32
33
37
34

36
40
45
40

1987

33.200
37.500
42.000
gemiddeld

52
55
54
54

55
47
49
50

51
55
53
53

53
52
52
52
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Bestrijding van knolcyperus inwitte kool
ControlofCyperusesculentusL'mwhitecabbage
J.Jonkers,PAGV

1. Inleiding
Inveellanden isknolcyperus bekendalseenernstig
probleemonkruid. Begin tachtiger jaren werden in
Nederland de eerste besmettingen met dit onkruid
gevonden, waarschijnlijk het land binnen gekomen
met partijen gladiolenkralen. Vervolgens werden
wettelijke maatregelen genomen en is onderzoek
gestartomtot uitroeiingvanditonkruidtekomen.
De belangrijkste maatregel is het verbod om rooivruchten en plantgoed te telen op de besmet verklaarde percelen. Behalve het verbouwen van gewassen als maïs en graan, leek het zinvol om ook
na te gaan of er binnen het groentesortiment teeltmogelijkhedenzijnwaarmeetegelijkertijd eensterke
reductievanknolcyperusbereikt kanworden.
Doordat uit eerder onderzoek reeds is gebleken dat
knolcyperus zeer gevoelig is voor lichtconcurrentie
en dat middelen als metazachloor en metolachloor
eengoed bestrijdend effect hebben op knolcyperus,
werdgekozenvoorwittekool.

2. Doelvandeproef
In deze proef (1987/1988) werd onderzocht wat de
invloed is van een koolgewas op de ontwikkeling
van knolcyperus. Tevens werden ter ondersteuning
van de gewasconcurrentie mechanische onkruidbestrijding(schoffelen) entweeherbicidentoegepast.

blijven staan en werd desmetryn gespoten tegen
breedbladige onkruiden (A1 t/m D1), op de andere
helft (ll-veldjes)werdnahettellengeschoffeld.
Het eerste jaar is het proefveld gefreesd op 7 juli.
Op dat moment werd veel van de reeds aanwezige
knolcyperus bestreden. Direct hierna op 8juli werd
deproef aangelegd.Deherbicidebehandelingen met
metazachloor (Butisan S) en metolachloor (Dual)
werden volgens schema voor het planten van de
koolingewerkt (hark),waarnadirect geplantwerd.
Door de zeer droge omstandigheden was het nodig
omdeplantendirect aantegieten.Verder isop8juli
eenbehandeling uitgevoerd metchloorpyrifos (Dursban)tegendekoolvliegaantasting.
Op30juli ishetnietgeschoffelde deelvanhetproefveld gespoten met desmetryn (Semeron) tegen
breedbladige onkruiden. De knolcyperustellingen
werden uitgevoerd op 30/7, 1/9, 5/10 en 3/11 per
veldje, telkens 1 m2. Het schoffelen gebeurde op
30/7, 1/9 en 5/10. Ter bestrijding van luizen enrupsen werd op 1/9 een bespuiting uitgevoerd meteen
combinatie van pirimicarb (Pirimor) en permethrin
(Ambush).Op3november isdeproef geoogst.
Inhettweedejaar ishetproefveld uit 1987geploegd
endaarna ingezaaid met maïs. Eindmei 1988ishet
proefveld uitgezet volgens het schema van 1987.
Perveldje isweer 1m2gemarkeerdenzijndedaaropvoorkomendeknolcyperusplantengeteld.

4. Resultaten

3.Proefopzetenuitvoering
Devolgende objecten werden aangelegt opeenhumusarmezandgrondteSambeek:
A.onbehandeld,zondergewas;
B.onbehandeld,metgewas;
C.Butisan S,3 l/ha, voor het planten inwerken,met
gewas;
D.Dual,3,5 l/ha,voor hetplanten inwerken,metgewas.
Op de I-veldjes zijn de knolcyperusplanten steeds

Door de concurrentie van het gewas wordt een bestrijdingvan78%verkregen (object BI).Door hetgebruikvan herbiciden inobjecten Cen Dwas indeze
proef de bestrijding nagenoeg volledig. Bij de natoets in 1988werden de aantallen knolcyperusplanten op 30 mei geteld, maar niet verwijderd. Bij de
tweedetellingop30juniwasdatwelhetgevalenop
21 september is gekeken naar nieuwe spruiten. Bij
de laatste telling betrof het in alle objecten dunne,
weinig produktieve plantjes die zwaar geleden haddenonderdegewasconcurrentie vanmaïs.
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Tabel 1.Aantal knolcyperusplanten (per 4m2) en bestrijdingspercentages bij laatstewaarneming.
Table1.Number of Cyperusesculentus (per4m2) and controlpercentages atlast countings.
1987

object

1988

aantal knolcyperusplanten
30/7
1/9
5/10
Al
All
BI
Bil
Cl
CM
Dl
DM

13
60
38
29
1
0
1
16

149
209
100
62
0
2
1
6

486
85
120
24
0
0
2
1

3/11

bestrijdings-%
3/11

529
8
118
9
0
0
3
1

0
98
78
98
100
100
99
100

Tabel 2. Opbrengsten witte kool (per 18 m2).
Table2. Whitecabbageyields (per 18m2).
object
Al
All
BI
Bil
Cl
CM
Dl
DM

aantal
kolen

gemiddeld
gewicht/kool(g)

ton/ha

120
120
120
120
119
120

1189
1230
1155
1178
1174
1248

79,3
82,0
77,0
78,5
84,1
83,2

In tabel 2 worden de opbrengsten aan witte kool
weergegeven per behandeling. In deze proef isnagenoeggeenwegval van planten geweest. Degroei
waszeerregelmatig.
De grote aantallen knolcyperus die voorkwamen in
object BIzijnook nietvaninvloedgeweest opdeopbrengst.

5.Conclusies
- De resultaten uit deze proef geven aan dat witte
kool de knolcyperus zeer goed kan reduceren
(78%).
- Door enkele malen te schoffelen wordt eenresultaatvan98% verkregen.
- De twee toegepaste herbiciden metazachloor en
metolachloorgaven 100%bestrijding.
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aantal knolcyperusplanten
21/9
30/6
30/5
852
124
148
19
19
37
19
17

1062
193
216
59
60
84
27
42

44
58
30
49
30
67
16
46

bestrijdings-%
21/9
0
77
78
90
92
86
96
92

Indeze proef werd geen duidelijke invloed op de
opbrengstwaargenomen.
In 1988 was nog een duidelijk na-effect waarneembaar van de in 1987 uitgevoerde behandelingen.Welisereentoenamevanhetaantalplanten waargenomen op bijna alle objecten. Een
volledige uitroeiing isdanookalleenmogelijkdoor
systematische bestrijding, zowel mechanisch als
chemisch met ondersteuning van gewasconcurrentie.

6.Literatuur
Rotteveel,A.T.W., 1984.Eennieuwprobleem indevollegrondsgroenten:deknolcyperus.GroentenenFruit.
Rotteveel,A.T.W.enH.W.Naber,1983.Chemischebestrijdingvanknolcyperus.Plantenziektenkundigedienst,
Wageningen.
Spoorenberg, P.M., 1983. Cyperus esculentus in
Nederland.Verslagvaneendoctoraalonderzoek.

Summary
Researchwascarriedout tosee if it ispossibleto
reducethepopulationofyellownutsedge (Cyperus
esculentus L.)in whitecabbage(Brassica oleracea
L var. alba.).
Reduction shouldbeachievedthrough cropcompetition in addition with hoeiing or herbicide application. Treatments were: untreated with andwithout
crop, hoeiing with and withoutcrop andherbicide

treatment before planting of the crop withmetazachlorormetolachlor.
Theexperimenttookplace on a sandysoil witha
rather low organicmatter content (2%). Firstyear
was 1987in whichtheexperiment incabbage was
carried out. During thesecondyear (1988)afinal
observationon the yellow nutsedgepopulation in
theplots was carriedoutwhile growingforage maize. Results showeda 78% reduction ofthe number
of nutsedge shoots during the first year only by
growing in competitionwith the cabbage. Through
additional hoeiing a reduction of 98% wasachieved. Three timeshoeiingduringtheseasonalsoin
plots withouta cropresultedin a reductionof98%
onnumberofnutsedgeshoots.
Bothherbicides metazachlorandmetolachlorin addition to cropcompetitionresultedin 100% control
of yellow nutsedgein the firstyear of the experiment. None of the treatments had influence on
yield ofthecabbage. Duringthesecondyear ofthe
experimentthe observationsshowedstill a significant effect of the treatments of the year before.
Howeveryellow nutsedgeemergedinallplotsand
numbers of shoots increasedbecause nocontroll
measures wherecarriedoutindemaize.
A complete eradicationis only possible bysystematicandstrategiccontrolmeasures. Besides mechanicalandchemicaltreatments alsocrop competitioncansubstantially contribute tothecontroland
reduction ofyellownutsedgepopulations.
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Trekrijpheid van witlofwortels
Redistribution ofdrymatterand carbohydratesinwitloofchicoryduringforcing
N.Vertregt,CABOenG.vanKruistum,PAGV

1. Probleemstelling
Indepraktijk wordt witlof gedurende hetgehelejaar
geforceerd, ten dele metvroeg geoogste wortels en
tendelemetlangbewaardewortels.Vooralbijjonge
wortels verloopt de trek niet altijd optimaal. Volgens
Fransonderzoek zoudenjonge wortels ineenonrijp
stadium verkeren en daardoor ongeschikt zijn voor
de trek. Dit stadium zou worden gekenmerkt door
een hoge fractie polyfructosanen (inuline) in de reservekoolhydraten.
In een gezamenlijk project van het CABO en het
PAGV is onderzoek uitgevoerd naar rijpheidskarakteristieken van de witlofwortel. Het PAGV verzorgde
deteeltvandewortels endetrek van het lof, bijhet
CABO werden wortels en krop geanalyseerd. Inhet
onderzoek is de rijpheid van de wortel in eerste instantie gedefinieerd naar het trekresultaat: opbrengstenkwaliteit.
Een aantal proeven is uitgevoerd ter verklaring van
de verschillen in produktiviteit van witlofwortels bij
verschillende rooitijden. Daartoe zijn tweewekelijks
vanaf begin augustus tot half oktober witlofwortels
(cv.Zoom Fl) gerooid,één week gekoeld bij 4°Cen
vervolgens in verschillende diameterklassen geforceerd. Voor een uitgebreid verslag van het uitgevoerde onderzoek wordt verwezen naar de publikatieinScientia Hortic.(indruk).

2. Resultatenenconclusies
Er blijkt een goed verband te bestaan tussen het
verbruik van drogestof, respectievelijk koolhydraten,
ende kropproduktie. Hetkropgewicht komt overeen
metongeveer 60%van detijdens detrek verbruikte
koolhydraten. Grote verschillen bestaan echter tussen de proefobjecten inde fractie vande indewortelaanwezige koolhydraten die tijdens detrek wordt
verbruikt. Afhankelijk van deconditie vandewortels
enwellicht deomstandigheden tijdens detrekwordt
40 tot 80%van de in de wortels aanwezige koolhydratenvoordekropproduktie verbruikt. Dekropgroei

wordt blijkbaar in de eerste plaats beperkt door de
hoeveelheid beschikbare koolhydraten,ook al wordt
de reservevoorraad slechts zeer ten dele voor de
lofproduktie verbruikt. Onder de gebruikelijke groeiomstandigheden treedt substraatverzadiging in het
produktiesysteem op bij een drogestofgewicht van
50gram perwortel,overeenkomend met eendrogestofverbruik van maximaal 18gram en eenkropproduktievan 10gramdrogestof (figuur1).
Opmerkelijk is dat tijdens de trek de inulinefractie
vandekoolhydratenvolledigwordtverbruiktof inOligosacchariden wordt gesplitst. Er zijn geen aanwijzingen verkregen dat een hoog aanvangsgehalte
van inuline zou leidentot eenverminderde geschiktheidvandewitlofwortels voordetrek. Hetinulinegehaltewas ook bij dejongste wortels lager dan50%.
De produktiviteit van jongere wortels is dus niet lagerdandievanoudere,alisnatuurlijk hetgemiddeldegewicht lager. Degeschiktheidvoordetrekwordt
in de eerste plaats bepaald door de totaal beschikbare koolhydraatreserves die 30à40gram perwortel dienen te zijn. Een kleinere reserve levert een
laag kropgewicht en een hoog kwaliteitsrisico. Een
grotere reserve wordt niet volledig benut in de trekperiode.
Door het ontbreken van de verwachte produktiviteits- en kwaliteitsverschillen tussen de opverschillende data geoogste wortels was het niet mogelijk
om de oorzaak van deze verschillen op te sporen.
Het was evenmin mogelijk een toetsmethode voor
het beoordelen van de rijpheidsgraad te ontwikkelen. Bij de verschillende oogstdata treden wel vrij
aanzienlijke, niet met de groeiduur samenhangende
verschillen op in het koolhydraatverbruik tijdens de
trekendaarmee indekropproduktie.
Bij de groei-analyse van de witlofkrop is gebleken
dat de krop circa 80% van de oorspronkelijk in de
wortel aanwezige stikstofverbindingen bevat: een
dergelijk omvangrijke redistributie van stikstof is
slechts mogelijk doordat tijdens detrek stikstofmeststoffen aan de voedingsoplossing worden toegevoegd. De invloed van de stikstofconcentratie in de
voedingsoplossing op het kropresultaat is daarom
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Fig. 1. Redistributie van drogestof (ds) tijdens de witloftrek. Wortels (cv.Zoom F1) zijn op zes tijdstippengerooid en inverschillende diameterklassen geforceerd.
Aanvang trek: 10augustus (•), 25 augustus (o), 7september (A), 21 september (+), 5oktober
(*) en 19oktober (T) 1983. CABO/PAGV.
Fig. 1. Dry-weight loss and chicon production for roots of various weight classes and from different
harvest dates in 1983 (in g DM). Symbols represent means of 10 single roots. Start of forcing
period, 1week after harvest: August 10 (•), August 25 (o), September 7 (A), September 21
(+), October 5 (*), October 19 (Y) 1983. Regression equations: DM loss = 0.5062 x DM root 0.0034 x DM 2root -1.4883. r2 =0.8804; DMchicon =0.5134 x DM loss + 1.2487. r2 = 0.9201.
nader onderzocht. Het resultaat was verrassend:de
drogestof zowel als de verse opbrengst van de witlofkrop neemt proportioneel toe met de totaal beschikbare hoeveelheid stikstof in wortel plus voedingsoplossing. De verschillen in opbrengst verkregen met wortels van verschillende rooitijden zijn
kleintenopzichte vandeverschillendiekunnenontstaanbijhetvolgenvaneenafwijkende bemestingsstrategie. Het is inde praktijk, ook indepraktijkvan
het onderzoek, erg moeilijk om de eigenschappen
van de wortels onafhankelijk van beïnvloeding door
de forceeromstandigheden te bestuderen. De verkregen resultaten geven aanleiding het onderzoek
naar de factoren die de produktie en kwaliteit van
witlof bepalen voort te zetten. Voor dit doel is,wederom insamenwerking met het CABO,een project
geformuleerd.
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3.Samenvatting
Een aantal proeven is uitgevoerd ter verklaring van
de verschillen in produktiviteit van witlofwortels bij
verschillende rooitijden. Daartoe zijn tweewekelijks
vanaf begin augustus tot half oktober witlofwortels
(cv.Zoom Fl) gerooid,één week gekoeld bij 4°C en
vervolgens in verschillende diameterklassen geforceerd.
Er blijkt een goed verband te bestaan tussen het
verbruik van drogestof, respectievelijk koolhydraten,
en de kropproduktie. Het kropgewicht komt overeen
met ongeveer 60%van detijdens detrek verbruikte
koolhydraten. Grote verschillen bestaan echter tussen de proefobjecten indefractie van de indewortel aanwezige koolhydraten die tijdens detrekwordt
verbruikt. Afhankelijk van deconditie van de wortels
enwellicht deomstandigheden tijdens detrek wordt
40 tot 80%van de indewortels aanwezige koolhydratenvoordekropproduktie verbruikt. Dekropgroei

wordt blijkbaar in de eerste plaats beperkt door de
hoeveelheid beschikbare koolhydraten,ook alwordt
de reservevoorraad slechts zeer ten dele voor de
lofproduktie verbruikt. Onder de gebruikelijke groeiomstandigheden treedt substraatverzadiging in het
produktiesysteem op bij een drogestofgewicht van
50gram perwortel,overeenkomend meteendrogestofverbruik van maximaal 18gram eneen kropproduktievan 10gramdrogestof.
Opmerkelijk is dat tijdens de trek de inulinefractie
vandekoolhydratenvolledigwordtverbruikt of inOligosacchariden wordt gesplitst. Er zijn geen aanwijzingen verkregen dat een hoog aanvangsgehalte
van inuline zou leidentot eenverminderde geschiktheidvandewitlofwortels voordetrek. Hetinulinegehaltewasookbijdejongstewortels lagerdan50%.

var. foliosum) duringforcingwas studiedaftera1424-weekgrowingperiod in thefield. An inverse relationship existed between the initial root weight
and thefractionof rootdrymatterthat was utilized
duringforcing.In addition,root dry matter conversiondidnotexceedamaximum levelof 18g during
theusualforcingperiod.Lossofdrymatterfrom the
rootscorrelatedhighlywiththeweightofthe chicon
produced and variedgreatly between harvestdates. Theefficiencyof drymatter utilization decreased in roots from later harvest dates. Loss of
drymatterfromtherootsduringforcingwas predominantlyaresultoftheredistribution ofcarbohydrates. The polyfructosan(inulin)fractionof the storagecarbohydrates intherootsneverexceeded50%;
it was highest at the first harvest anddecreased
stronglyatsubsequentharvestdates.
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Summary
Drymatterutilization andredistribution ofcarbohydratesin witloofchicoryroots(Cichorium intybusL.
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Invloed vochtverlies bij bewaring van witlofwortels op
het forceerresultaat
Influenceofmoisturelossduringstorageofwitloofchicoryroots onforcingresults
A.Embrechts,ROCWestmaasenG.vanKruistum,PAGV

1. Inleiding
Bijde bewaring vanwitlofwortels is het gewichtsverlies een van de grootste problemen. Het gewichtsverlies kan in twee delen gesplitst worden. Het eerstedeelisvochtverliesdooruitdrogingenhettweede
deel is koolstofverlies als gevolg van het ademhalingsproces.
In een eerste onderzoek op het Sprenger Instituut
door Hoogerwerf en Pelleboer (1984)werdopgrond
van fysiologische feiten gesteld dat het vochtverlies
nietgroterdan5à6%magzijn. Daarboven kanblijvende schade optreden. Daarnaast moet het koolstofverlies zo laag mogelijk blijven. De opgeslagen
reservekoolhydraten zijn namelijk van belang voor
delofproduktie.
In dit onderzoek, waarbij de witlofwortels bewaard
werden bij verschillende temperaturen, werden beide verliezen gemeten. De afzonderlijke invloed van
het vocht- en koolstofverlies op het trekresultaat
werd niet getoetst. Doel van dit onderzoek was het
bepalen van de invloed van het vochtverlies (gewichtsverlies minus koolstofverlies) van witlofwortels
tijdens bewaring op de witlofopbrengst en -kwaliteit
bijdetrek. Daarnaast werdooknagegaanwatdeinvloedwasvanhet herbevochtigen vandewortelsna
bewaringophettrekresultaat.
Voor een uitgebreid verslag van de uitgevoerde
proevenwordtverwezennaarderapporten no.2331
en2345vanhetSprenger InstituutteWageningen.

2. Materiaalenmethode
Het onderzoek is twee maal uitgevoerd, namelijk in
de seizoenen 1985/'86 (proef 1) en 1986/'87 (proef
2). In het eerste seizoen werd het ras Tardivo gebruikt en in het tweede seizoen cv. Faro. De 100wortelgewichten bedroegen respectievelijk 22,0 kg
en 16,7 kg. De wortels werden geteeld door het
PAGV.
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De bewaring vond plaats op het Sprenger Instituut.
Om alleen de invloed van het vochtverlies van de
wortels op het trekresultaat na te kunnen gaan,
moest de factor koolstofverlies uitgeschakeld worden. Dit was mogelijk door vier cellen te gebruiken
met een gelijke temperatuur (0-1°C) zodat het koolstofverlies als gevolg van de ademhaling in allegevallen gelijk was. Het koolstofverlies werd bepaald
volgens het door Van Beek (1975) ontwikkelde nomogram. Het gewichtsverlies werd bepaald door de
witlofwortels voor en na bewaring te wegen. Het
vochtverlies werd berekenddoor het gewichtsverlies
teverminderen methetkoolstofverlies.
Dewortelswerdeninelkseizoentweekeeruitgeslagen, namelijk nacirca 12en circa 22 weken. Bijde
uitslag werd de helft van het aantal kistjes met bewaarde wortels ongeveer een dag eerder uit de cel
gehaaldomdewortelste bevochtigen.Ditgebeurde
met leidingwater. Door dit zogenaamde nabevochtigen konden de wortels een deel van het verloren
vochtweeropnemen.
Na anderhalve dag bevochtigen werden de wortels
eerstweer enigetijd indecelgezet omhetaanhangend vocht te laten verdwijnen. De wortels werden
voor en na het herbevochtigen gewogen om na te
gaan hoeveel vocht opgenomen was. Na bewaring
werden de wortels op het PAGV te Lelystad geforceerd. Dewortelszijn indrie herhalingenopgezeten
per behandeling, na visuele beoordeling, op het
idealetijdstipgeoogst.
Bij de eerste en tweede trek was de watertemperatuur respectievelijk 17en 15°C,de luchttemperatuur
wastelkens13°C.
Bij de oogst werd het lof op het PAGV beoordeeld
opopbrengst enkwaliteit.
Bepaaldwerdendevolgendekenmerken:
- lofopbrengst klasse I (in kg per 100 opgezette
wortels);
- lofopbrengst klasse l+ll (in kg per 100 opgezette
wortels);
- totale lofopbrengst (in kg per 100 opgezette wor-

tels);

3. Resultaten

- relatieve pitlengte (in percentage vande totale
kroplengte);
- percentage uitval (wortels zonder lof);
- percentage wortels met krop 6-9 cm (lof ingedeeld
bijklasse II);
- percentage wortels met 'stek' lof(niet opgenomen
in lofopbrengst);
- oogstdatum (=trekduur).

Indeproeven werd door middel van vier koelcellen
een vochtverliesreeks gecreëerd. Indeeerste proef
(seizoen 1985/'86) varieerde het vochtverlies van
0,6 tot 17,6%en in de tweede proef (seizoen
i986/'87) van1,2tot20,5%. Om de relatie tussen
het vochtverlies en het trekresultaat vande twee
proeven tevergelijken staan intabel 1de correlatiecoëfficiënten weergegeven.
Als de correlatiecoëfficiënten van beide seizoen met
elkaar worden vergeleken, dan blijkt dat demeeste

Tabel 1 . De correlatiecoëfficiënten tussen het vochtverlies van witlofwortels en de overige kenmerken
van proef 1 (seizoen 1985/'86) en proef 2 (seizoen 1986/'87), gemiddeld over beide uitslagtijdstippen.
Table 1. Correlation coefficients between moisture loss of chicory roots and forcing yield of experiment 1(1985/'86 season) and experiment 2 (1986/'87 season).
kenmerk

proef 1

proef 2

klasse I
klasse I+ II
totaal opbrengst
pitlengte
uitval
6-9 cm
stek

- 0,728
- 0,852
- 0,866

- 0,844
- 0,882
- 0,887

-

-0,564
0,853
0,628
0,665

0,720
0,388
0,874'

* alleen uitslag 2
Tabel 2. Effect van vochtverlies en herbevochtiging (getallen tussen haakjes) van witlofwortels (cv.
Faro) na een bewaarperiode van 22 weken bij 0-1°C, op het forceerresultaat (seizoen
1986/'87).
Table 2. Effect of moisture loss and remoistening (figures between brackets) of chicory roots (cv.
Faro) after a storage period of 22 weeks at 0-1°C, on forcing yield (1986/'87 season).
vochtverlies (%)

5,3

( 1,3)

8,1

(3,8)

12,3

( 6,9)

16,5

(10,9)

klasse I1)
klasse II1)
totaal 1 )
pitlengte 2 )
uitval 3 )
6-9 cm 4 )
stek 5 )
trekduur 6 )

6,8
1,8
9,0
45
7,7
3,6
2,2
24

( 6,9)
( 2,7)
(10,2)
( 45)
( 3,9)
( 0,7)

3,4
1,6
5,8
40
13,8
3,3
6,0
26

(6,0)
(1.5)
(8,4)
(46)
(7,9)
(0,8)
(1,1)
(24)

0,9
0,5
2,0
37
55,8
4,8
7,8
28

( 3,8)
( 1,5)
( 7,0)
( 42)
(10,1)
( 2,2)
( 6,8)
( 26)

0,3
0,4
1,0
39
70,3
4,8
7,6
28

( 1,6)
( 1,0)
( 3,7)
( 42)
(26,7)
( 7,3)
(11,9)
( 26)

(o )
( 22)

1

) witlofopbrengst in kg per 100 opgezette wortels
) relatieve pitlengte in procenten
3
> percentage wortels zonder krop
4
) percentage wortels met krop 6-9 cm (ingedeeld bij klasse II)
5
) percentage wortels met 'stek' lof (niet opgenomen in lofopbrengst)
6
) in aantal dagen
2
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kenmerken,behalve pitlengte en6-9 cm,eenduidelijke overeenkomst vertonen. Vooral de invloed van
het vochtverlies op de kenmerken klasse I, klasse
l+ll, totale opbrengst en uitval kwam in beide
seizoenen goed overeen. Bij het stek moet opgemerkt worden dat dit niet vastgelegd was bij uitslag
1 van proef 1. Inproef 1werd geen invloed van het
vochtverlies opde pitlengte en6-9 cmgevonden,in
proef 2wasereengeringe invloed.Datdetrekresultaten van proef 1en 2vergelijkbaar waren wordt in
figuur 1nog eens duidelijk gemaakt. Voor eengoed
overzicht is alleen detotale lofopbrengst weergegeven en is de puntenwolk weggelaten. Overigens
geldt het percentage vochtverlies na herbevochtigingIn tabel 2 zijn de resultaten van proef 2weergegevennaeenbewaarperiode van22weken.
Uitdegegevensvantabel2komt hetvolgende naar
voren.
- Bij een stijgend vochtverlies van witlofwortels
daalde de lofopbrengst inklasse I,klasse IIende
totale lofopbrengst bijeensterketoenamevanhet
uitvalpercentage. Er bleek geenduidelijke invloed
te zijn op pitlengte. Bij een lager vochtverlies dan
--proef 1(1985/'86)
_proef2(1986/'87)
totale opbrengst
(kg/100 wortels)
proef1
1985/'86)
proef 2
1986/'87)

15,0n

4 à 6%was het percentage kort (6-9 cm) en stek
lof laag,daarbovenwashetergvariabel.
De trekduur neemt toe bij wortels met een hoger
vochtverlies.
Dewortels namenweer vocht op als deze nabewaring werden bevochtigd. De wortels namen
meer vocht op naarmate er meer vochtverlies gedurendedebewaringwasopgetreden.
Door de herbevochtiging steeg de totale lofopbrengst en de opbrengst van klasse I en daalde
het percentage uitval.Ook werddetrekduur twee
dagenkorter.

4.Conclusies
- Het vochtverlies van witlofwortels gedurende de
bewaring heeft invloed opde opbrengst enkwaliteitvandewitlof enopdetrekduur.
Naarmate hetvochtverliesvandewortelhogeris:
. daalt evenredig de lofopbrengst enstijgt hetuitvalpercentage;
. stijgt het percentage kort (6-9 cm) en stek lof.
Ditisniet rechtevenredig;
. wordtdetrekduur langer.
- Hetvochtverlies heeft geen invloedopdepitlengte.
- Het bevochtigen van de wortels direct na bewaring heeft invloed op hetvochtverlies van dewortel,delofopbrengst endetrekduur.
Doordewortelsnatebevochtigen:
. nemen dewortels vocht op waardoor hetopgetredenvochtverliesdaalt;
. stijgt de lofopbrengst en -kwaliteit en daalt het
uitvalpercentage;
. wordt detrekduur metenkeledagenverkort.

5.Samenvatting

10 12 14

16 18 20
vochtverlies (%)

Fig. 1. De relatie tussen vochtverlies van witlofwortels en totale lofopbrengst van proef 1
en2.
Fig. 1. Relation between moisture loss of chicory roots and total yield of chicons after
forcing.
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In het kader van een onderzoek naar fysiologische
veranderingen indewitlofwortel tijdens de bewaring
werd in de seizoenen 1985/'86 en 1986/'87 in samenwerking met het Sprenger Instituut teWageningen een proef ingezet. Hetdoelvandeze proef was
het nagaan van de invloed van het vochtverlies tijdens de bewaring op hetforceerresultaat. Ookwerd
het effect van het herbevochtigen van dewortels na
bewaringonderzocht.
Het bleek dat de resultaten van beide proeven zeer

goed met elkaar overeen kwamen. Naarmate het
vochtverlies van dewortels steeg,daalde bijdetrek
de opbrengst en kwaliteit van het witlof en werd de
trekduur langer. Het nabevochtigen hadeen positief
effect opdeopbrengstenverkorttedetrekduur.

Hoogerwerf, A. en H. Pelleboer. Bewaring van witlofwortelen bij verschillende temperaturen. Interimrapport
no. 42,Sprenger Instituut, Wageningen (1984).
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Summary

Onkruidbestrijding inaspergesdirect nade oogstperiode
Weedcontrolinasparagusdirectlyafterharvestperiod
F.M.L.Kanters,ROCProeftuin Noord-LimburgenJ.Jonkers,PAGV

1. Doelvanhetonderzoek
De onkruidbestrijding op produktiepercelen na de
oogstperiode is erop gericht de grand onkruidvrij te
maken ente houden gedurende de periode, dat het
aspergegewas zich bovengronds ontwikkelt. Bijeen
goed geslaagde onkruidbestrijding kan het gewas
optimaal uitgroeien zonder noemenswaardige concurrentievanonkruiden.

urn, beproefd. Intabel 1zijnde verschillende objecten weergegeven. De objecten 11en 12 hebbenalleen betrekking op 1986. In 1985werd de proef uitgevoerd inhet ras Limbras 10en in 1986inLimbras
26.

3.Resultaten
3.1 1985

2. Proefopzetenuitvoering
Om dit doel te bereiken zijn er enkele middelen op
de markt die in twee proeven in 1985 en 1986 in
praktijkpercelen in Limburg op een humusarme
zandgrond met elkaar vergeleken zijn. Naast debekendecombinatie van paraquat metdiuron ensimazin is tevens gekeken naar een mogelijk alternatief
voor paraquat. Hiervoor zijn diverse combinaties
met glyfosaat, respectievelijk glufosinaat-ammoni-

De resultatenvan 1985zijnweergegeven intabel2.
Op de datum van de bespuiting was er sprake van
eenegaleenzwareonkruidbezetting,diedebedden
nagenoeg geheel bedekte (28juni). De meest voorkomende onkruiden waren ganzevoet, perzikkruid,
knopkruid, muur en hanepoot. Bij de waarneming
een week na toepassing (5 juli) vertoonden de onkruiden indeobjecten2totenmet5deminstereactie. De snelste werking was te zien bij object 10en
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Tabel 1. Herbicide behandelingen.
Table1.Herbicidetreatments.
herbiciden

object nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

dosering
kgof l/ha

12

in afnemende volgorde de objecten 8 en 6. Bijtoepassing van de combinatie paraquat + diuron +simazin waren de onkruiden binnen een week nagenoeg volledig afgestorven. De glufosinaat-ammonium combinaties zijn een week na de toepassing
wat sneller dan de glyfosaatcombinaties,waarbij de
onkruiden eerst verwelken en pas later afsterven.
Toevoegingvandiuronaandecombinaties glyfosaat
+ simazin englufosinaat-ammonium +simazin heeft
in beide gevallen in eerste instantie een vertraagde
reactie te zien gegeven. Alhoewel toevoeging van
diuron wat verbranding van het blad veroorzaakte,

1986

0,75
2,0
2,0
1,0 + 1,0
3,0 + 1,0
3,0+1,0 + 1
3,0+1,0

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

3,0+1,0 + 1,0
3,0+1,0 + 1,0

X
X

X
X

2,5 + 3,0
2,5

-

X
X

-

onbehandeld
metribuzin
atrazin
diuron
diuron +simazin
glyfosaat + simazin
glyfosaat +diuron +simazin
glufosinaat-ammonium +simazin
glufosinaat-ammonium
+diuron + simazin
paraquat +diuron +simazin
metazachloor +
glufosinaat-ammonium
metazachloor

10
11

1985

leiddeditniettotsnellere resultaten.Doordetweede
verbranding ontstond waarschijnlijk een verminderd
effectvandeanderecomponenten.
Tweeweken nadebespuiting (12-7)warenderesultaten bij de meesteobjecten goedtotzeer goed.De
combinatie diuron +simazin gaf onvoldoende resultaat. Object nummer 6was op dat moment ookbepaaldnietsterk.
Half augustus (13-8) was de onkruidbestrijding met
uitzondering van object 5 goed geslaagd. Na een
aanvankelijk goedewerking liepdewerking vandiuron (object 4) eind augustus (31-8) terug ennamde

Tabel2. Relatieve onkruidbestrijdingscijfers 1985.
Table2. Relative weedcontrolscores in1985.
object nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

28-6
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,5
1,5

05-07

13-08

31-08

01-09

14-10

1,0
6,5
7,5
5,5
4,0
8,0
8,5
7,5
8,0
7,0

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

-

-

-

.

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

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

8,0
7,5
7,5
5,0
7,7
8,7
8,7
8,3
7,7

6,0
7,5
5,5
5,0
7,7
8,3
7,5
8,3
7,0

1 =slechte bestrijding, resp.veel onkruid
9 =goede bestrijding,resp.geen onkruid
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12-07

onkruidbezetting snel toe. Ditgold overigens, zijhet
inwat mindere mate,voordemeesteobjecten.Door
de zeer dunne stand van de asperge, onder meer
ten gevolge van zware hagelschade, had het onkruid royaaldegelegenheid uittegroeien.Decijfers
voor de onkruidbezetting begin september en half
oktobertonenditookaan.

geslaagd. De overige objecten hebben het in meer
of mindere mate laten afweten, waarbij onkruidbezettingvarieerdevan30tot 100%bedekkingsgraad.

4.Conclusies
Intabel 2zien we de snelste doorwerking bij object
10 (paraquat + diuron + simazin) en in afnemende
volgorde object 8 en 6 (respectievelijk glufosinaatammonium + simazin en glufosinaat + simazin). Bij
de combinatie paraquat, diuron + simazin was het
onkruid binnen een week afgestorven. De meeste
behandelingen gaven een goed resultaat met uitzonderingvanobject5(diuron+simazin).
Indetweede proef (tabel 3) iste zien dat er naeen
week een duidelijk effect is bij object 8, 9,10 en11
deobjecten 2,6en7zijn minder snel maar natwee
weken redelijkgoed.Object 12metazachloorzonder
toevoeging is slecht. De middelen atrazin en metazachloor zijnniettoegelaten.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de jaarverslagenvande ProeftuinNoord-Limburg.

3.21986
Deresultatenvan 1986zijnopgenomenintabel3.
Op het perceel was sprake van veel onkruid (24
juni). Bij de objecten 8, 9, 10 en 11was een week
na toepassing (2 juli) het effect duidelijk zichtbaar.
De objecten 2, 6 en 7 werkten wat minder snel,
maar kwamen natweeweken (9juli) tot een redelijk
effect. Een maand na de bespuiting is het bestrijdingseffect nogmaals beoordeeld (28juli). Bijdeobjecten 6 en 7 was de onkruidbestrijding prima geslaagd, terwijl ook de resultaten bij object 9 en 11
goed waren. Object 2was matig,doordat hanepoot
onvoldoende was bestreden. Het aanvankelijk goede resultaat van object 8 valt terug doordat vooral
kleinebrandnetelonvoldoendewerdbestreden.
Omdat de onkruidbezetting in het proefperceel zeer
snel toenam, moest het veld worden opgeschoond
door te schoffelen en te wieden. Uit de cijfers voor
de onkruidbestrijding op 8 augustus blijkt de excellenteonkruidbestrijding vandeobjecten 6en7.Ook
bijdeobjecten 9en 11isdeonkruidbestrijding goed

5.Samenvatting
In 1985 en 1986 is op humusarme zandgrond in
Limburgdeonkruidbestrijdende werking onderzocht,
in praktijkpercelen asperge, van diverse (combinatiesvan) middelen.Debesteonkruidbestrijding werd

Tabel3. Onkruidbestrijdingscijfers 1986.
Table3. Weedcontrolscores in1986.
object nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

24-06
2,0
2,5
2,5
2,5
1,5
2,5
2,0
2,5
3,0
3,0
2,0
2,5

02-07

09-07

28-07

06-08
1,0
5,5
2,0
1,5
1,0
9,0
9,0
7,0
8,0
6,5
8,0
1,0

-

-

-

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

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

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

1 =slechte bestrijding,resp. veel onkruid
9 =goede bestrijding,resp. geen onkruid
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behaaldmetglyfosaat +diuron;glyfosaat +diuron+
simazin; glufosinaat-ammonium +diuron +simazin;
metazachloor + glyfosinaat-ammonium. Andere
(combinatiesvan) middelenwarenminder effectief.

6. Literatuur
Kanters, F.M.L. Asperges: Bestrijding van zaadonkruiden. Jaarverslag Noord-ümburg (1985) p. 16-18.
Kanters, F.M.L. Asperges: Bestrijding van zaadonkruiden. Jaarverslag Noord-Limburg (1986) p. 20-21.

Summary
Field experiments were carried out in 1985and
1986to compare some herbicides andcombinationsinAsparagusofficinalisdirectlyafter the harvestperiod. Thefields werelocatedon sandysoil
in the Southeast of the Netherlands.Herbicide
applications were(1)untreated, (2)metribuzine, (3)
atrazine,(4)diuron, (5) diuron+simazine,(6) glyphosinate+diuron(7)glyphosate+diuron+ simazine, (8) gluphosinate-amm.+ simazine, (9) gluphosinate-amm. +diuron+simazine,(10)paraquat
+ diuron + simazine,(11)metazachlor +gluphosinate-amm.and (12) metazachlor. Application(11 )
was only carried out in 1986.Best weedcontrol
wasobtainedby (6), (7),(9)and (11). Otherapplicationswerelesseffectiveor evenalmostuneffective.

Reductie nitraatgehalte inspinazie
Reduction ofnitrate inspinach
J. deKraker,PAGV

1. Inleiding
Het maximaal toegestane nitraatgehalte van vollegrondsspinazie magper 1november 1985maximaal
3500 mg nitraat per kg vers produkt bedragen. In
perioden metgeringe lichtintensiteit envooral ineen
groeiperiode met afnemende daglengte kan soms
niet aan deze norm worden voldaan. Ook biedt de
geadviseerde stikstofbemesting geen garantie dat
denormnietwordtoverschreden.
Een verandering in het rassensortiment, met name
dekomstvan hybriden,heeft nieuwe mogelijkheden
aangereikt. Bepaalde hybriden koppelen namelijk
een grote groeikracht aan een trage schietneiging.
Dergelijke rassen kunnen daardoor vroeger worden
gezaaid dan met de zaadvaste rassen het geval
was. De gunstige verhouding tussen groei- en
schietsnelheid resulteert in een langere groeiperiode. Verondersteld mag worden dat daardoor de
kanstoeneemt datdeopgenomen stikstof ookwordt
omgezet in bouwstoffen voor de plant, wat tot een
daling van het nitraatgehalte zal leiden. Ook ander
onderzoek heeft aangetoond dat nitraatarme rassen
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totdemeesttragerassenbehoren.
Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de stengeldelen van de plant (hoofdstengel en bladstelen)
een hoger nitraat-gehalte hebben dan de bladschijven. Door hoger te maaien dan gebruikelijk zou het
nitraat-gehalte aanmerkelijk gereduceerd kunnen
worden. Deze oogstmethode biedt tevens soelaas
om al redelijk ver doorgegroeide spinazie toch nog
teoogsten.Welishet noodzakelijk datdegeslachtsverhouding van het betreffende ras zodanig is dat
vroegegemengdslachtigeof mannelijke plantenontbreken.

2. Proefopzet
Gebaseerd opin 1982begonnen oriënterend onderzoekzijnin1986en 1987proevenuitgevoerddietot
doel haddenom met behoudvan opbrengst kwalitatief goede spinazie met een laag nitraatgehalte te
verkrijgen. Daartoe werden tegelijkertijd het snelgroeiende rasPolkaenhettrage rasMazurka(beide
Royal Sluis) uitgezaaid bij een zaadverbruik van

± 60kgperhaop12,5cmrijenafstand.
Direct vóór zaai was 200 kg Nper hagestrooidonder aftrek van de bodemvoorraad van 17à 18kgin
de laag 0-30 cm en bijna één week voor aanvang
van de oogst nog eens 100 kg per ha. Toediening
van de andere meststoffen gebeurde op basis van

degrondanalyses.
Om verslemping tegen te gaan, is het zaaibed niet
te fijn gemaakt. Dit maakte het wel noodzakelijk om
het proefveld ineen later stadium aante rollen,omdat voor hetoogsten eenvlakke ligging eenvereiste
is(tabel1).

Tabel 1. Enkeledataaangaande deuitvoering.
Table1.Somedates concerning thetrials.
1986

1987

23-04
13-05
23-05
30-05
02-06

16-04
25-05
26-05
29-05
01-06

handeling
zaaien
rollen
bijbemesten
aanvang oogst Polka
aanvang oogst Mazurka

Tabel 2. Analyseresultaten van het laaggemaaide ras Mazurka op 12juni 1987.
Table2.Analysis oflowcutspinach, varietyMazurka, 12June1987.
object

blad
%

%
ds

ds-prod.
inkg/ha

veldgewas
alleen blad
alleen stengel

72
100
0

5,2
6,5
3,9

2534
2292
550

g N0 3 per
kgds

ppm
nitraat

36
26
99

1854
1681
3891

Tabel 3. Oogstresultaten van een voorjaarsras (Polka) in diverse stadia hoog en laag gemaaid in
1986.
Table3. Harvestresults ofaspring variety, harvested withhighand lowcutting indifferentstadia.
oogstdatum

maaihoogte
incm

cm
hoofdstengel

bladpercentage

%
drogestof

ds-prod.
kg/ha

kg/are
vers prod,
(berekend)

mg N0 3
perkg
vers
(=PPm)

30-5

5

4,4

91

8,5

1328

176

1537

2-6
2-6

5
8

6,0
7,0

84
90

7,6
8,2

1714
1427

243
177

1575
1740

4-6
4-6

5
11

10,0
11,1

75
83

7,1
7,8

1865
1668

265
207

1817
1239

6-6
6-6

5
15

12,7
12,7

66
88

6,2
7,2

2487
1540

353
191

1736
1623

9-6
9-6

5
19

19,6
19,6

63
82

6,8
8,4

2950
1659

418
206

3031
2840

11-6
11-6

5
19

29,0
27,1

49
66

6,2
7,8

3477
2119

493
263

2927
2530

177

Tabel 4. Oogstresultaten van een zomerras (Mazurka) in diverse stadia hoog en laag gemaaid in
1986.
Table4. Harvestresults ofasummer variety, harvested withhighandlowcutting indifferentstadia.
oogstdatum

maaihoogte
incm

cm
hoofdstengel

bladpercentage

%
drogestof

ds-prod.
kg/ha

kg/are
vers prod.
(berekend)

mgN03
perkg
vers
(=PPm)

2-6

5

1,2

91

7,5

1357

183

1797

4-6
4-6

5
8

1,7
1,5

85
92

7,0
7,6

1671
1311

235
169

2197
1670

6-6
6-6

5
9

1,9
2,0

85
92

6,6
7,1

1885
1487

265
192

2121
2688

9-6
9-6

5
9

2,8
2,9

76
85

7,3
7,6

2357
1924

331
248

2929
2005

11-6
11-6

5
11

5,4
5,5

72
82

6,9
7,7

2789
2197

392
283

2414
2075

13-6
13-6

5
13

6,8
7,4

71
81

7,2
8,1

3115
2392

437
308

2546
2610

16-6
16-6

5
15

13,1
13,1

57
80

7,3
8,6

(3435)
(2386)

(482)
(307)

3302
3481

Tabel5. Oogstresultaten van een voorjaarsras (Polka) in diverse stadia bij hoog en laag maaien in
1987.
Table5. Harvestresults ofaspring variety, harvested withhighand lowcutting indifferent stadia.
maaihoogte
incm

cm
hoofdstengel

bladpercentage

%
drogestof

29-5

5

1,7

94

5,6

908

169

915

1-6
1-6

5
10

5,4
4,2

79
90

5,9
6,5

1638
1159

320
204

1557
1217

3-6
3-6

5
12

8,4
8,1

76
89

4,7
5,0

2072
1321

405
233

1872
1159

5-6
5-6

5
16

11,7
10,0

67
83

5,2
5,9

2248
1633

439
288

2219
1888

10-6
10-6

5
21

21,8
21,0

51
81

4,2
5,3

2444
1579

478
279

1810
1272

oogstdatum
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ds-prod.
kg/ha

kg/are
vers prod,
(berekend)

mg N0 3
perkg
vers
(=ppm)

Tabel6.Oogstresultaten vaneenzomerras (Mazurka) in diverse stadia bij hoog en laag maaien in
1987.
Table6. Harvestresultofasummer variety, harvested withhighandlowcuttingindifferent stadia.
oogstdatum

maaihoogte
in cm

cm
hoofdstengel

bladpercentage

%
drogestof

ds-prod.
kg/ha

kg/are
vers prod.
(berekend)

mgN03
perkg
vers
(=PPm)

1-6
1-6

5
8

1,1
1,1

89
94

6,5
6,9

1260
943

227
152

1183
1041

3-6
3-6

5
9

1,3
1,5

84
93

4,9
5,5

1574
1101

283
177

1418
1169

5-6
5-6

5
10

1,5
1,7

80
82

5,4
5,4

1765
1572

318
253

1765
2247

12-6
12-6

5
14

6,0
5,1

68
89

5,3
6,6

2515
1767

452
284

1452
1388

15-6
15-6

5
16

9,3
9,2

66
85

5,5
6,6

2904
1849

522
297

1313
1018

19-6
19-6

5
18

16,9
15,8

60
83

5,9
6,5

3354
1937

603
311

974
1324

3.Uitvoering

stofgehalte.Het gedroogde monster diende tevens
terbepalingvanhetnitraatgehalte.

In beide jaren zijn detwee rassen gedurendeeen
periode van twee weken eenaantal keren geoogst.
Omdemate van ontwikkeling peroogst vast te leggen, isdegemiddelde lengte vande hoofdstengel
vandeplanten bepaald. Hetoogsten gebeurde machinaal meteenmaaier/oplader omverontreiniging
van hetprodukttevoorkomen;demachine had een
inhoogteverstelbaremaaibalk.
Exclusief deeersteoogstisdespinazie steedshoog
en laag afgemaaid. In dit geval komt laag maaien
overeen metvijf cmboven maaiveld.Bijhoogmaaien liep de maaibalk direkt onder de bladgrens.Bij
Polka was daarbij de lengte van de hoofdstengel
van de grootste planten en bij Mazurka de lengte
vandebladstelendebepalendefactor.
Bij elke oogst werd na weging van de verseopbrengstvanelkveldjeeenmonstergenomenom het
bladpercentage tebepalen.Alhoewel steeds'smorgens vroeg werd geoogst, wasdevochtigheidvan
hetgewasdoorsterkvariërende weersomstandigheden toch aan schommelingen onderhevig. Voorts
werduithetgemaaide produkt meteenbooreengewasmonster gestoken ter bepaling van hetdroge-

4.Resultaten
In 1986bedroeg het aantal planten gemiddeld 39
per m'tegen45in1987. Deoogst vond inbeide jarenplaatsvaneindmeitothalfjuni.
Omeen beeldvandeverseopbrengstte verkrijgen,
exclusief deinvloedvandewisselende vochtigheid,
is vanuit dedrogestofproduktie deverse opbrengst
berekend via een gemiddeld drogestofgehalte.
Daarbijisverschil gemaakt tussenderassen en ook
is het hoog en laag maaien onderscheiden. Per
oogstdatum ligt hetdrogestofgehalte bijhoogmaaien namelijk hoger dan bij laag maaien omdat de
stengeldelen een lager drogestofgehalte hebben
danhetblad.
Terbepaling vanhetnitraatgehalte isdespinaziebij
70°C gedroogd envervolgens fijngemalen. De meting isuitgevoerd metdereflectometer (Nitracheck).
Na deze bepaling isomgerekend naar mgN0 3per
kgvers produkt (ppm) zoalsindetabellen staatvermeld.
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Dooreenjuisteafstellingvandemaaibalkkon,afgezienvaneen begrenzing à 19cm in 1986,eenbladpercentage van ten minste 80% worden gerealiseerd. Een hoog bladpercentage draagt bij tot een
betere kwaliteit van het produkt, mede door eenhogerdrogestofgehalte.

5.Discussie
Uitgaande van gelijke ontwikkelingsstadia, waarbij
de hoofdstengellengte als criterium is genomen, is
Mazurka duidelijk produktiever. De opbrengst van
het laaggemaaide produkt ligt perdatumveelhoger
dan bij hoog maaien en bij Polka isdatverschilgroter dan bij Mazurka. Dekwaliteit daalt bij laagmaaien echter aanzienlijk, zoals uit de bladpercentages
Het nitraatgehalte blijft in alle gevallen beneden de
toegestane norm, maar wordt door hoog maaien
nauwelijks of niet teruggebracht. Dit is opmerkelijk,
daar dat wel degelijk het geval is wanneer met de
hand blad en stengeldelen worden gescheiden,zoals uittabel 2blijkt. Uitdezetabel blijkt dat 81% van
de totale veldproduktie uit blad bestaat en slechts
19%uitstengeldelen.Slechtscirca 1/5 vandetotale
drogestofproduktie heeft dus een hoog nitraatgehalte. Door het hoge nitraatgehalte in de stengeldelen
is de nitraatproduktie in de stengeldelen per oppervlakte-eenheidtochbijnagelijkaandievanhetblad.
Bij het machinaal maaien, waarbij in het gunstigste
gevaltoch nogminimaal6%stengelwerdmeegenomen, is het niet verwonderlijk dat de in tabel 2genoemde verschillen niet tot uiting zijn gekomen, te
meer daar de verschillen in bladpercentage tussen
hoog en laag maaien gemiddeld slechts 11%bedroegen. Uit onderzoek is wel gebleken dat bijbemesten kort voor de oogst niet bezwaarlijk is ten
aanzien van het nitraatgehalte. Ook is duidelijk geworden dat de weersomstandigheden van grote invloedzijnophetniveauvanhetnitraatgehalte.

6.Samenvatting
Met de komst van hybriderassen zijn deteeltmogelijkheden van zomerrassenverruimd,als gevolgvan
de grotere groeikracht gekoppeld aan een tragere
schietneiging dan bijde zaadvaste rassen het geval
was. Het isdaarom mogelijk hybriderassen al inhet
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voorjaar uit te zaaien. Deverwachting was dat door
de langere groeiperiode (dan van echte voorjaarsrassen) een nuttiger gebruik van stikstof gemaakt
zouworden.
Bijeen goed uitgegroeid spinaziegewas isersprake
van eenzichtbare scheiding tussen blad enstengel.
In het blad ligt het nitraatgehalte aanmerkelijk lager
dan in de stengeldelen. De verwachting was dat
door direct onder de bladgrens te maaien spinazie
met een laag nitraatgehalte geoogst zou kunnen
worden. Het hoog afmaaien heeft echter niet degewenste reductie van het nitraatgehalte opgeleverd:
gemiddeld werd hetslechts met 10%teruggebracht;
het zomerras bleek in dit opzicht ook geen alternatief. De belangrijkste reden hiervoor zal zijn dat het
oogstenvan uitsluitend bladspinazie nogonvoldoendegerealiseerdkonworden.
Door hoog te maaien werd een opbrengsttoename
van 17tot 25 à30ton per hagedurende het oogsttraject verkregen met behoud van kwaliteit. Bij laag
maaien nam de opbrengst toe tot circa 50 ton per
ha,maarvielhetbladpercentageterug.

Summary
New, latematuringhybridvarieties ofspinach combineagoodgrowing-power andslowbolting behaviourevenwhentheyaresownearlyinthe season.
At theResearch StationinLelystada trialwas carriedouttoseeifareduction innitrate-contentcould
beobtainedwithearlysownnewhybrids.The trials
wereconductedin 1986and 1987withthe varieties
Polkaand Mazurka.At differentharvest timesthe
spinach wascut near thesoil or higher depending
onthelengthofthestem.The nitratecontentofthe
stems is two to five times higher than that of the
leaves. By an adapted harvestingtechnique (high
cutting) theleaf:stem ratiocouldbeincreased;howeverthe influence ontotalnitratecontentwasrather
small. Theaverage nitrate contentof the highcut
product wasabout 10% lower, but the averagenitratelevelofthesummervariety was notlowerthan
thatofthespring variety.

Invloed plantdichtheid opde kwaliteit en opbrengst van
maaiandijvie
Influence ofplantpopulation onthequalityandyieldofendive fortheprocessingindustry
J.T.K.Poll,PAGV

1. Probleemstelling
Bij maaiandijvie voor de industriële verwerking is
een goede geel/groenverhouding van belang. Het
probleem is echter dat deze geel/groenverhouding
inmaaiandijvie vaak ongunstig isdoor teveelgroen
bladenteweiniggeelhart,waarmeedevaaktebittere smaak samenhangt. Bij kropandijvie blijkt de
geel/groenverhouding gunstiger te liggen door voldoende geel hart. Vermindering van zonlicht zou
een methode zijn om het gewas geler te maken.
Deze vermindering van zonlicht zou kunnen geschieden door schermdoek aante brengen en/of de
standdichtheid vande plantente verhogen.Analyse
vandeplantenopbitterestoffen zoukunnenaangevenofdoor deze maatregelen hetgewas minder bitterwordt.
Onderzocht is of door middel van variatie in plantdichtheidendoorafdekkingvandemaaiandijviemet
50% geperforeerd schermdoek de kwaliteit gunstig
beïnvloedkanworden.

2. Opzetenuitvoeringvandeproeven
In 1986, 1987 en 1988 zijn proeven uitgevoerd op
het PAGVte Lelystad.In1986en 1987zijndeproeven gezaaid met een Mini-air op een rijenafstand
van 11en22cmmet2en4kgzaadoprespectievelijk 8en 13juli. Tweekgzaad bevatzo'n 1,2miljoen
zaden.
Het ras was Golda. De proeven werden 14 dagen
voor de oogst bedekt met plastic schermdoek,
groen,50%geperforeerd.Oogstvondplaatsoprespectievelijk 24en22september.
In 1988 is gezaaid met de Nodet zaaimachine bij
eenstanddichtheidvan200.000,250.000en300.000
pillen/ha met drie rassen, namelijk Nesbella, Bossa
enAllure.Afstand tussen de rijen was 25cm. Indat
jaar werdgezaaid op8juni en isgeoogst op29augustus. De proeven zijn uitgevoerd in vier herhalin-

gen als gelote blokkenproeven gedurende de drie
proefjaren. Gewasbescherming en bemesting zijn
uitgevoerdzoalsindepraktijk.
In 1986 en 1988 zijn gedurende de oogst enkele
monsters genomen om daarin via laboratorium- en
smaakproeven de aanwezigheid en intensiteit van
bitterstoffen na te gaan. Dit is gedaan op het
Sprenger InstituutteWageningen.

3.Resultaten
De verschillen in opbrengst tussen de objecten van
de proeven uitgevoerd in 1986 en 1987 waren gering. In 1986warende opbrengsten van de bedekte
objecten hoger dan die van de onbedekte. In 1987
was het omgekeerde het geval (tabel 1). Ook het
drogestofgehalte gaf dit omgekeerde beeld te zien.
Waarschijnlijk heeftde nattezomervan 1987hiertoe
bijgedragen. Inbeidejaren werd na het afhalen van
het schermdoek eenverschil in kleur van hetgewas
waargenomen tussen de bedekte en onbedekte objecten.
Tegenverwachting inhadhetgewasvandebedekte
objecten een mooie frisse,groene kleur. Dat vande
onbedekte objecten zag er wat versleten uit (geel/
bruin). Op het oogwas het hart van de planten van
de bedekte objecten geler van kleur dan dat van de
onbedekte. Dit is in overeenstemming met deresultaten die verkregen zijn bij bedekkingsproeven met
krulandijvie. Het was helaas niet mogelijk om dat
kleurverschil te meten. In 1986 werd geen betrouwbaar verschil in bitterheid tussen genoemde objectenwaargenomen (tabel2).
In 1988 waren er niet alleen significante opbrengstverschillen tussen de rassen, maar ook tussen de
plantgetallen. Bossa gaf de hoogste opbrengst met
gemiddeld 56,8 ton/ha. De hoogste opbrengst met
56,9 ton/ha werd gehaald bij een plantgetal van
300.000perha(tabel3).
Allure gaf het hoogste percentage drogestof (7,5%).
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Tabel 1. Resultaten vande maaiandijvieproevenop het PAGVte Lelystad in 1986en 1987.
Table1.Resultsofmowing endive trialsat thePAGV 1986-1987.
object

zaaizaad
kg/ha

rijenafstand
cm

opbrengst ton/ha
1987
1986

drogestofpercentage
1987
1986

1 onbedekt
2 onbedekt
3 onbedekt
4 onbedekt
5 bedekt
6 bedekt
7 bedekt
8 bedekt

2
2
4
4
2
2
4
4

11
22
11
22
11
22
11
22

57,8
52,8
59,1
53,8
57,9
56,6
62,6
53,5

60,9
58,8
61,6
58,4
58,0
58,0
58,5
59,3

5,61
5,65
6,00
5,65
6,41
6,36
6,57
6,44

5,60
5,40
5,50
5,38
5,09
4,82
5,03
4,82

gemiddeld

56,7

59,2

6,04

5,47

gem. onbedekt1t/m 4
gem. bedekt
5t/m8

55,9
57,7

59,9
58,5

5,73
6,45

5,47
4,09

Ditwassignificantverschillendvandatvandeanderetweerassen.
Wat betreft de kleur van de maaiandijvie isopnieuw
gebleken datermeer geel hart ontstaat door dichter
te planten. Vanuit depraktijk werd echter verwacht
dat een lager plantgetal een meer kropvormige plant
tot gevolg zou hebben endaarmee dus meer geel
hart. Visueel was het onmogelijk om hier een waarderingscijfer voortegeven.
Uit monsters geanalyseerd op bitterstof volgens dezelfde test als bij witlof isgebleken dat ergeen be-

trouwbare verschillen optreden tussen de objecten.
Waarschijnlijk bevat andijvie andere bitterstoffen dan
de lactucine die inwitlof bepalend isvoor de bittere
smaak. Wel zijn uitsmaakproevenophet Sprenger
Instituut verschillen naar voren gekomen tussen uitsluitend geel blad (dus het echte hart) engemengd
geelgroen of groen blad. Tussen gemengd geelgroen en groen bladwas geenofpraktisch geenonderscheidteproeven.
Enkele groene blaadjes ineen geel monster zorgen
reedsvoor detypisch bittere smaak.

Tabel2. Bitterheid van maaiandijvie in mg lactucine per 100 gvers gewicht (berekend volgens de witloftestmethode;de som is berekend alsof het lactucine betrof).
Table2. Bitterness ofmowing endiveinmglactucineper 100gfreshweight.
object

gemiddeld

bedekt 4 kgzaad, 11cm rijafstand
onbedekt 4kgzaad,11cm rijafstand

2,44
2,44

Tabel3. Opbrengstgegevens maaiandijvie inton/haversgewicht, PAGV Lelystad 1988.
Table3. Yielddata mowing endivein t/hafreshweight,PAGVLelystad 1988.
ras

200.000
planten/ha

250.000
planten/ha

300.000
planten/ha

gemiddeld

Bossa
Nesbella
Allure

51,0
53,1
41,3

59,7
49,7
46,6

59,6
57,1
53,8

56,8
533
47^3 LSD 6,25

gemiddeld

48,4

52,0

56,9

LSD 6,25
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4.Conclusie
Het is mogelijk om meer geel hart te krijgen in
maaiandijvie, dat wil zeggen de geel/groenverhoudingte wijzigen,door minstens 50%zonwering aan
tebrengen 14dagenvoordeoogstofdoortezaaien
op eindafstand bij een hoog plantgetal van
300.000/ha. Gebleken is verder dat bedekking verdampingtegengaat,wat kwaliteitsverlies vandebladranden beperkt. Andijvie onder schermdoekvertoonde geen slijtageverschijnselen. De bedekte andijvie
leek daardoor aan de buitenkant juist groener. De
kans op smet wordt door bedekking groter door de
verminderde luchtcirculatie.
Het blijkt niet mogelijk om de bitterheid substantieel
te verminderen door meer geel hart te bewerkstelligen.

5.Samenvatting
Uit maaiandijvieproeven die in de periode 1986 t/m
1988 op het PAGV zijn uitgevoerd, is gebleken dat
het mogelijk is om door middel van bedekking met
50% zonneschermdoek enzaaienopeindafstandbij
eenplantgetalvan300.000/ha meer geel harttebe-

werkstelligen. Dit leidt echter niet tot een verminderingvandebitteresmaakvanhetprodukt.

6. Literatuur
Poll, J.T.K., 1987. Invloed van plantdichtheid of kwaliteit
en opbrengst van maaiandijvie. Bundel contactdag
'Industriegroenten' 23februari 1988.
Wijk, C.van,G.Schroën, F.M.H Kanters, H.Pijnenburg,
1986. Teelt- en rassenoriëntatie kleine gewassen.
Krulandijviebedekking. Interne mededeling nr. 457,
PAGVLelystad.

Summary
From mowing-endive trials carried out between
1986 and 1988 it wasdemonstrated thatmore yellowheart(abetteryellow/green ratio)couldbeobtained whenusing 50% sun screen cloth orwhen
precision sowing at 300.000plants/ha was carried
out.Howevernodecreaseinbittertastewas obtainedwithachange tomoreyellow. Sampleshaveto
contain onlyyellow heart leavesbefore asensory
improvement (i.e. reduction in bitterness) can be
noticed.

Bestrijding van valse meeldauw in sla
Controlofdownymildewinlettuce
R.Meier,PAGV

1.Inleidingendoelonderzoek
Sindsslaen ijsslaalscultuurgewassen geteeldworden, is valse meeldauw een ernstig probleem. De
ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Bremia
lactucae. Bij vochtige weersomstandigheden verschijnen bij aantasting op het blad gele hoekige
vlekken. Indeze vlekken wordt meestal aan deonderkant van het blad een wit pluis van sporendragersensporenzichtbaar.
Later sterven deze plekken af (bruinverkleuring) en
kan er secundair "rot" optreden. Bij een ernstige
aantasting isdekropnietmeerveilbaar. Bijeenlichte aantasting is de krop uit kwaliteitsoogpunt (er

mag geen vlekje op de krop zitten) ook niet meer
veilbaar. Geziende hoge kwaliteitseisen dieaanslakroppen gesteld worden, moet een Bremia-aantasting voorkomen worden. Deteelt van de huidige resistente slarassen biedt meestal niet afdoende
bescherming. Deze fysiospecifieke resistentie wordt
steedsweer doorbroken door hetontstaanvan nieuwefysio'svandeschimmel.
Erisdaarom indejaren zeventig onderzoek gestart
naardeeffectiviteit vandiversefungiciden.Inditverslag wordt beknopt ingegaan op de proefopzet, de
resultaten en de conclusie. Najaar 1989 verschijnt
een PAGV-verslag, waarin dit onderzoek uitgebreid
wordtbehandeld.
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Sporedrager met sporenvan Bremia lactucae.
Conidiphoreandconidiaof Bremialactucae.

Aantasting van valse meeldauw op ijssla.
Disease symptoms of downy mildew on iceberg
lettuce.

Gedurendedeteeltwerd hetziekteverloop inhetgewas bekeken,terwijl bij de oogst vooral beoordeeld
werd op aangetast of niet aangetast. Een enkele
keer zijn de gewichten van de veilingklare kroppen
bepaald. Uiteraard is ook een eventueel toxisch effectophetgewasgeregistreerd.

2.Proefopzetenuitvoering
Op diverse plaatsen in Nederland is in de loop der
jaren in veldproeven een aantal fungiciden getoetst
op hun bestrijdingseffeet tegen Bremia lactucae.
Kropsla en ijssla dienden als toetsgewas. Defungiciden zijn met diverse methoden op verschillende
tijdstippen toegepast, terwijl soms ook een variatie
in dosering en een combinatie van middelen werd
aangebracht. Intabel 1staan de werkzame stoffen
vandegetoetstefungicidenvermeld.

3.Resultaten
Vande intabel 1genoemde fungiciden bleek alleen
metalaxylinstaatdeslageheeltevrijwarenvaneen
Bremia-aantasting. Bij een lichte aantasting (circa

Tabel 1. Fungiciden, die al dan niet in combinatie met andere fungiciden in diverse veldproeven getoetst zijn op hunwerking tegenvalse meeldauw insla.
Table1.Fungicides, screened alone or in combination with other fungicides on their protective value
againstdowny mildew inlettuce (Lactucasativa) in variousfieldtrials.
actieve stof
benalaxyl
captafol
chioorthalonil
cymoxanil
cyprofuran
folpet
fosetyl-aluminium
furalaxyl
metalaxyl
oxadixyl
propamocarb
prothiocarb
zineb
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X
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X

X
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X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50% van deonbehandelde kroppen aangetast) hadden fosetyl-aluminium en propamocarb enig bestrijdingseffect. De werking van fosetyl-aluminium was
vanplaatstotplaatsenvanjaartotjaarverschillend.
De verklaring hiervoor moet gezocht worden in het
werkingsmechanisme van dit fungicide. Fosetyl-aluminium heeft geen direct bestrijdingseffect op de
schimmel, maar bestrijdt de schimmel indirect door
hetafweermechanisme vandeplantteversterken.

4.Bespreking resultaten
Uitjarenlangveldonderzoek blijkt,datvanalletotnu
toe bekende fungiciden alleen metalaxyl het gewas
sla afdoende kan beschermen tegen valse meeldauw. Nadat dit fungicide werd toegelaten en in de
praktijk op grote schaal werd gebruikt, trad al snel
op diverse plaatsen metalaxyl-resistente Bremiaop.
Omtochslate kunnen blijventelen inNederlandzal
het noodzakelijk zijn om slarassen te ontwikkelen,
die een niet fysiospecifieke resistentie (rassen die
maar weinig gevoelig zijn voor Bremia) bezitten.Op
het IVT is een aantaljaren geleden hiernaar onderzoek gestart. Zodra deze minder gevoelige rassen
voordepraktijk beschikbaar komen,moethetmogelijk zijn om,eventueel incombinatie met een enkele
fungicide bespuiting, de valse meeldauw definitief
onder controletekrijgen.

5.Samenvatting
Valse meeldauw (Bremia lactucae) is een ernstig
probleem in (ijsberg-)sla. Deafgelopen tienjaar zijn
vele (combinaties van) fungiciden in veldproeven
onderzocht. Alleen metalaxyl gaf een volledige bestrijding vanvalse meeldauw. Hetintensieve gebruik
vandezefungicide heeft echter inzeer korte tijdgeleid tot het ontstaan van metalaxyl-resistente
Bremia.
De meest effectieve methode om valse meeldauw
onder controle te krijgen, lijkt daarom het geïntegreerde gebruik van 'veldresistente' slarassen gecombineerd meteenchemischebestrijding.

Summary
Downymildew(Bremia lactucae)isa very destructivediseasein(iceberg) lettuce.
Inthepast tenyearsallsuitablefungicides in combinationwith differentwaysandtimes ofapplication
were tested in field trials. Only metalaxylgave a
completecontrol. Howevertheintensiveuseofthis
fungicide hascausedina veryshorttimethe development of metalaxyl-resistentBremia. Themost
effective way ofcontrollingdownymildew, seemsto
be the integrated use of "field resistent" lettuce
racesandchemicalmethods.

Heteconomisch optimale plantgetal bijwitlof
Theeconomieoptimalplantdensityforwitloofchicory
C.Kramer,PAGV

1. Inleiding
De plantdichtheid bij de teelt van witlofwortelen
beïnvloedt zowel de wortel- en lofproduktie als de
kosten. Dewitlofteler zal streven naar een zo groot
mogelijk saldoverschil tussen te behalen geldopbrengsten en te maken produktiekosten. Doel van
dit onderzoek was na te gaan bij welke plantdichtheid het grootste verschil wordt behaald. Dit op
grond vantot op heden verricht proefveldonderzoek
en beschikbare gegevens ten aanzien van produk-

tiekosten bijwitlof.
De resultaten vandit onderzoek zijn gepubliceerd in
PAGV-verslagnr.80"Economische aspectenvande
plantdichtheid bijwitlof".

2. Resultaten
Hierbijkwamhetvolgende naarvoren:
- Uit de behaalde proefresultaten blijkt dat de relatie plantdichtheid - wortelproduktie - lofproduktie
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-

-

-

-

-

-

wordt beïnvloed door factoren samenhangend
met rijafstand, groeijaar, proefplaats en/of verschillen ingroeiduur en/of trekperiode. Eenenander maakt het (opdit moment) onmogelijkeenduidig de relatie plantdichtheid -wortel - lofproduktie
aantegeven.Hier isdaaromvoor dezeer vroege
trek en vroege trek uitgegaan van de gemiddelde
proefresultaten behaald op de proeftuin Wieringerwerf over dejaren 77, 78 en '80.Voor de late
trek waren dit de gemiddelde proefresultaten over
dejaren '85/'86 t/m '87/'88 behaald te Zwaagdijk.
Zowelbijdevroegealsdelatetrek bedroegde rijafstand50cm.
De (toegerekende) kosten per ha geteelde witlofwortelen nemenzeer beperkttoe methetplantgetal, voornamelijk als gevolgvan hogerezaaizaadkosten.
Ook de arbeidsbehoefte bij de trek en het benodigde trekoppervlak stijgen duidelijk minder dan
evenredig met het toenemen van het plantgetal.
Bij opzet van wortels groter dan 3 cm was zelfs
sprakevaneendaling.
Bij de zeer vroege en vroege wortelteelt en trek
werd hethoogstesaldoper hagetrokkenwortelen
begroot bij de hoogste plantdichtheid (240.000
planten per ha). Per m2 trekoppervlak was dit bij
devroegste rooi respectievelijk trekdatum tweede
helft augustus - tweede helft september al bij
210.000 planten het geval. Per uur arbeidsbehoefte bijdetrek bleek bij rooientweede helftaugustus entweede helft oktober het hoogste saldo
bereikt te worden bij 150.000 tot 180.000 planten
per ha. Bij rooien tweede helft september was dit
bij 210.000 planten het geval. Het prijsniveau van
witlof bleekhieropnauwelijksvaninvloed.
Bij de late wortelteelt (rijafstand 50 cm) en trek
(waarbijdewortelen per maatsortering zijngetrokken) is het hoogstesaldo per hagetrokkenwortelenbegroot bij250.000 plantenper habijopzetten
vanwortelsgroterdan2cm.Perm2trekoppervlak
was dit reeds bij 200.000 planten het geval. Per
arbeidsuur bij de trek kwamen 150.000 en
200.000planten perhaongeveer evenhooguit.
Bijopzet vanwortels groter dan3cmbijdezelate
trek kwam zowel het saldo per ha als per m2 en
per arbeidsuur het hoogst uit bij 200.000 planten
per ha. Het prijsniveau van witlof bleek hierop
nauwelijksvaninvloed.
Ingevalvanƒ3000,-lagerewortelkostendanverondersteld ging de plantdichtheid waarvoor het
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hoogste saldo per arbeidsuur werd begroot bijde
late trek bij opzetten van wortels groter dan 2cm
van200.000naar 150.000plantenperha.
In geval van toerekening van ƒ 10,- per uur arbeidsbehoefte bij de trek ging de plantdichtheid
met hethoogstesaldoperha:
. bij devroegste trek (rooidatumtweede helftaugustus) en de laagste opbrengstprijs (ƒ 3,- per
kg)van240.000naar210.000plantenperha;
. bij de late trek in geval opzetten wortels groter
dan 2 cm en een opbrengstprijs ƒ 2,-1f 1,- van
250.000 naar200.000plantenperha.
Bij de late trek (en opzetten wortels per maatsortering) bleken deverschillende saldi bij opzet van
wortels >2cm hoger tot ongeveer gelijk uit te komen ten opzichte van overeenkomstige saldi bij
opzet wortels >3cm. Het opzetten van de maat2
tot 3cm doorsnede bleek dus aantrekkelijk ingeval de wortels door de witloftrekker (op eigen of
gehuurd land) worden geteeld.Wordendewortels
gekocht, dan zal de prijsverhouding tussen de
maten mede bepalen in hoeverre opzet van de
maat2-3cmeconomischaantrekkelijkis.
Per maatsortering nemen per 100wortelen zowel
produktie als de toegerekende kosten sterk toe
met de maat. Saldiverschillen tussen de maten
zijn daarom sterk afhankelijk van het prijsniveau
vandewitlof en het (prijs)niveau vandetoeterekenen kosten. Deze saldiverschillen vormen een
maat voor de waardeverschillen van de verschillende maatsorteringen bijdetrek.

3.Samenvattingenconclusies
De relatie plantdichtheid - wortelproduktie - lofproduktiewordt beïnvloeddoorfactoren samenhangend
met rijafstand, groeijaar, proefplaats en/of verschillen in groeiduur en/of trekperiode. De economisch
optimale plantdichtheid bijwitlofwortelen isafhankelijk van het saldo (per ha, per m2 trekoppervlak of
per arbeidsuur benodigde bij de trek) dat men wil
maximaliseren.Voorvlakveldsteelt (rijafstand50cm)
werdgemiddeld over driejaar, enopzetten vanwortels groter dan 2 cm doorsnede, het hoogste saldo
per ha begroot bij circa 240.000 planten per ha,per
m2trekoppervlak bijcirca200.000planten per haen
per arbeidsuur >benodigd voor de trek bij 150.000200.000 bij de vroege wortelteelt en trek en circa
200.000 bij de late wortelteelt en trek. Het prijsni-

veau vandewitlof bleek nauwelijks,datvande toegerekende kosten van beperkte invloed op deze
economische optimale plantdichtheden. Daarentegen blekensaldiverschillen tussenteonderscheiden
maatsorteringen bijwitlofwortelen welsterkafhankelijk vanhetprijsniveau vandewitlof enhetprijsniveauvandetoeterekenenkosten.

4. Literatuur
Kramer, C.F.G. (1989) Economische aspecten vande
plantdichtheid bijwitlof. Lelystad PAGV, Verslag nr. 80,
31p.

Summary
Financialanalysesofcrop results ofplantdensity
trialsduring threeyearshavebeencarriedout.

Therelationplant density-rootyield -chicon yield
depends onrowdistance, growingseason,trialplot
and forcing period. Theeconomic optimal plant
densitydependsonthegross margin (perha, per
m2 forcing surface orperrequired labourhour for
forcing) tobemaximised.
Atarowdistance of50 cmandforcingroots >2cm
in diameter, thehighestgross marginperha was
estimatedatabout240,000plantsperha,perm2
forcingsurfaceatabout200,000plantsperhaand
per necessary labourhour for forcing at about
150,000-200,000 plants for the earlyrootgrowing
and forcingandatabout200,000plantsperha for
normal rootgrowingandlate forcing. Price of the
chiconloofappearedhardly, price ofvariable costs
appearedoflittleinfluenceontheeconomically optimalplant density. Ontheother hand,gross margindifferences betweenthedifferentrootsizes, dependstronglyon thepriceofchicon loofandonthe
variable costs.

Deinvloed vanverticale teeltsystemen op de opbrengst
en kwaliteit van parthenocarpe augurken
Theinfluence ofvertical training systems ontheyield and quality ofparthenocarpic gherkins (Cucumis sativus)
J.T.K. Poll,PAGVenF.M.L. Kanters,ROCMeterikseVeld

1. Probleemstelling

2.Opzetenuitvoeringvandeproeven

Verhogingvandestanddichtheid bijaugurkenonder
het normaleverticale touwteeltsysteemgeeftproblemengedurende hetgroeiseizoen entijdensdeoogst
door hetvormen van eendicht gewas. Deaugurken
zijn moeilijker tevinden,dekwaliteit (vormenkleur)
is minder en gewasbeschermingsmiddelen dringen
slecht hetgewasbinnen.
Hetgebruik van parthenocarpe rassen biedtvoordelentenopzichte vanoverwegendvrouwelijkbloeiende rassen, inverband meteenlagere plukfrequentie. Daarom zijn proeven aangelegd waarin de
invloed is nagegaan vanvariaties in hetstandaard
verticale systeem opdeopbrengst enkwaliteitvan
dezeaugurken.

In 1986,1987en 1988zijn proeven uitgevoerdop
het ROC Meterikse Veld (Noord-Limburg) waarin
verschillende teeltsystemen zijnvergeleken.Gebruik
is gemaakt vanhetrasAccordia (RZ796). De onderzochtesystemenzijntezien infiguur 1.
De proeven zijn uitgevoerd invier herhalingen.De
planten (tweeofdrieperpot, afhankelijk vanhet object) zijn opgekweekt ineen7,5cmperspot onder
plat glas. De augurken zijn geplant op23mei 1986,
20 juni 1987 en op 20 mei 1988.De eerste pluk
vond plaats op4 juli 1986,20juli 1987en 11juli
1988. In 1986 en1987 zijn deproeven 19respectievelijk 21 keer geoogst enin198825keer. Na de
pluk zijn de augurken gewogen engesorteerd volgens PGF-normen. Bepaald zijn totaal gewicht,gewicht enaantalpersorteringengemiddeldvruchtgewicht.
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Fig. 1. Verticale teeltsystemen parthenocarpe augurken.
Flg. 1. Verticaltraining systems for parthenocarpic gherkins.
Voor verdere details van de proefveldgegevens
wordt verwezen naar het eindverslag enjaarverslag
1987vanhetPAGV.

3.Resultaten
Gemiddeld over de drie proefjaren gaf het object
dubbel verticaal 6 ton/ha meer augurken (96,7
ton/ha) dan het standaard verticale touwsysteem
(90,7 ton/ha). Dit verschil is echter niet significant
(tabel1).
In 1986 was de opbrengst in het dubbel verticale

systeem significant hoger dan inhetstandaardverticale systeem. In 1987 en 1988 was dit echter niet
hetgeval.
De opbrengst van de V-systemen was in geen van
de jaren significant verschillend van het standaard
verticalesysteem.
Er is een significant jaareffect geweest tussen de
proeven. Degemiddelde opbrengst van 1986is significant lager dan de gemiddelde opbrengsten van
1987en 1988(tabel1).
Uit de sorteringspercentages blijkt dat gemiddeld
over de drie jaren het object dubbel verticaal ende
V-systemen zwaardere augurken produceerden dan
hetnormaletouwteeltobject (tabel2).
Er waren weinig kwaliteitsverschillen zichtbaar. Zowel de V-systemen als het dubbel verticale systeem
gaven augurken met een iets betere kleur. Dit komt
overeen met gegevens van buitenlands onderzoek
naar de invloed van verticale teeltsystemen op de
kwaliteit van een aantal vruchtgewassen zoals druiven.

4.Conclusie
Het is niet mogelijk gebleken om door middel van
een V-systeem de opbrengst en kwaliteit duidelijk te
verbeteren ten opzichte van het standaard verticale
systeem. Wel heeft het dubbel verticale systeem
een(nietsignificant) hogereopbrengstgegeven.
Het groeiseizoen heeft een grote invloed op het effect van de teeltsystemen: in warmere jaren met
veelbladontwikkeling zullendeverschillentussende
systemen waarschijnlijk veel meer tot uiting komen.
Waarschijnlijk zijn de opbrengsten van het dubbel
verticale systeem enhetV-systeem nogteverhogen
indien de rijenafstand teruggebracht zou worden tot

Tabel 1.Teeltsysteemproeven te Meterikse Veld.Opbrengst inton/ha (1986-1988). RasAccordia.
Table1.Training system trialsatMeterik. Yieldin t/ha, 1986-1988. Cv. Accordia.
object

planten/ha

1986

1987

1988

gemiddeld

normale touwsysteem
V-systeem
V-systeem
dubbel verticaal systeem

33.400
33.600
50.200
59.000

74,9
77,9
76,4
85,9

101,4
89,2
95,0
107,5

95,8
97,8
92,8
96,8

90,7
88,3
88,1
96,7

78,8
9,5

98,2
15,1

95,8
7,6

LSD = 6,7
n.s.

gemiddeld
LSD
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Tabel 2. Sorteringspercentages van parthenocarpe augurken en vruchtgewicht (g) onder teeltsystemente Meterik 1986-1988.
Table2. Grading percentages and average fruitweight (g) of parthenocarpic gherkins under vertical
growing systems.
object
normale touwsysteem
V-systeem (33.600)
V-systeem (50.200)
dubbel verticaal systeem

B
31,1
29,2
31,3
28,2

38,4
40,3
39,6
39,0

1,5 m in plaats van 1,7 m zoals in de proeven is
aangehouden.

5.Samenvatting

Dfijn

Dgrof

10,1
11,1
10,0
11,4

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

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

stek

gemiddeld
vruchtgewicht

16,2
14,6
14,7
15,4

38,5
40,0
40,0
40,1

male touwsysteem. Gemiddeld over de drie jaren
gaf hetdubbel verticale systeem een6ton/hahogere opbrengst vergeleken met het normale touwsysteem. De opbrengsten werden duidelijk beïnvloed
door eenjaareffect. Erwas weinig verschil inkwaliteitvandeaugurkentussendeobjecten.

Tussen 1986 en 1988 zijn bij parthenocarpe augurkenverticale teeltsystemenvergeleken met het nor6.Literatuur
Hopping, M.E. enJ.A. Martin (1985). Kiwifruit vinetraining.RuakuraHort.ResearchUnit,InternationalReport
Hamilton,NewZealand.
Poll, J.T.K., F.M.L. Kanters en C.F.G. Kramer (1988).
Augurken telen aan dubbeltouw kost meer arbeid.
GroentenenFruit,1 april.
Zweep,F.vanderenY.W.Aalbersberg(1985).Bijparthenocarpe augurken eindelijk conservenkwaliteit.
GroentenenFruit,19 april.

Summary
Between 1986and 1988verticaltraining systems
werecomparedwiththestandardsystemusedfor
gherkins.Anaverageof6tonnes/ha more gherkins
wereobtainedwiththedoubleverticalsystem compared to the standardsystem. Yieldswereclearly
influencedbyyear effect.Littledifferencein quality
ofthegherkinsoccurredbetweentreatments.

Dubbel verticaalteeltsysteem bijaugurken.
Doubleverticalsystem forgherkins.
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Knol-,bol-enwortelgewassen
Deinvloedvanhogeteeltfrequentieopopbrengstenkwaliteitvanpeen
Th.Huiskamp.PAGV:project nr. 28.4.08

Zaaizaadhoeveelhedenenoogsttijdstippenbijwaspeen
M.D.de GraafenK.H.Wijnholds. SIO:project nrs. VM86. KP48

Onkruidbestrijding ingeplanteknolvenkel
J.Jonkers.PAGV;project nr. 36.3.06

De invloed van hogeteeltfrequentie opopbrengsten
kwaliteit vanpeenD
Effects ofhigh cropping frequency onyield and quality of carrots
Th. Huiskamp,PAGV

1. Inleiding
Peen staat vanouds bekend als een gewas dat gevoelig is voor een te nauwe vruchtwisseling. De
vruchtwisselingseis van maximaal eenmaal in de
zes jaar op hetzelfde perceel peen telen, staat als
"strikt" te boek. Toch werd en wordt in de praktijk,
vaak om bedrijfseconomische redenen, veelvuldig
vandezeeisafgeweken.
Aanleidingtot het startenvan nieuw onderzoek door
het PAGV was de verplaatsing van het waspeenteeltgebied, zoals die in de zeventiger jaren plaats
vond. Met name bij nieuwe telers in de
Noordoostpolder riep het optreden van allerhande
problemen indeoude teeltgebieden vragen opover
de relatie tussen teeltfreqentie van peen en hetbehoudvan opbrengst en kwaliteit. In 1981 isop ROC
De Waag in Creil (Noordoostpolder) een onderzoek
gestart met als doel inzicht te verkrijgen indeeventuele problemen, met betrekking tot opbrengst en
kwaliteit, die optreden bij frequente teelt van peen.
Bovendien werdten doelgesteld de rolvanbelangrijkeanderegewassen teschatten indeteverwachtenvruchtwisselingsproblemen.

2. Methodevanonderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd met fijne peen van
hettypeAmsterdamse bak.Aangeziendewenswas
op korte termijn resultaten te verkrijgen en te verwachten viel dat eventueel optredende vruchtwisselingsgebonden ziekten en plagen zich sneller openbaren bij frequente peenteelt, zijn slechts korte
rotaties opgenomen. Behalve een continuteelt peen
betekende ditdeopnamevanlouteréén-op-tweerotaties indeproef.
Indetweejarige rotaties werd peenafgewisseld met
respectievelijk suikerbieten, aardappelen, zaaiuien,

gras (eenjarige kunstweide), witlof of spruitkool. De
proef bestond zodoende uit zeven objecten (rotaties). Ruime peenteeltfrequenties waren niet opgenomen indeproef. Aanvullende waarnemingen werden daarom verricht in naburige en vergelijkbare
praktijkpercelen metvijf of meer pauzejaren voor de
peenteelt.
De proef op De Waag (lichte zavel met 8% afslibbaar en 1,7%organische stof) is indrievoudaangelegd,waarbij beide fasen vande genoemde rotaties
elk jaar aanwezig waren, leder jaar konden in alle
rotatiesdeopbrengst enkwaliteitvan hetgewasbepaaldworden.

3.Resultatenenconclusies
Deresultaten,die inde proefperiode 1982-1988zijn
verzameld, geven aan dat zowel de teeltfrequentie
van peen als de voorvrucht invloed uitoefenen op
opbrengst enkwaliteit vanpeen.
Peen geteeld in continuteelt bleef gemiddeld 10
ton/ha (circa 10%) achter in opbrengst bij peen geteeld in tweejarige rotaties. Echter gemeten aan de
totale opbrengst (>10 mm diameter) bleef de peen
geteeld in tweejarige rotaties en de peen geteeld in
continuteelt respectievelijk 16en23%achtertenopzichte van peen geteeld in rotaties met vijf of meer
pauzejarentussendepeenteelten (tabel1).
Ook kwalitatief bleef de peen uit continuteelt en
tweejarige rotaties achter bij die uit ruime rotaties.
Vooral cavity spot trad veelvuldig op. Ondanks het
zeer grillige voorkomen van cavity spot in het veld,
trad het verschijnsel gemiddeld het meest op nade
voorvrucht gras. Na zaaiui kwam het daarentegen
juist mindervoor.
Ophet proefveldwasde peenduidelijk minder glad,
recht en lang ten opzichte van in ruime rotatie geteelde peen. Wat dit betreft was er geen verschil

1) Ditonderzoek isvollediggepubliceerd in PAGV-verslagnr.83. Indeze bijdrage zijndebelangrijkste resultatenweergegeven.
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Tabel 1.Totale opbrengsten van de peen (ton/ha) in relatietot voorvrucht en (gemiddelde) teeltintensiteit.
Table 1.Totalproduction of carrots (tonnes/ha) related topreceding crop and (average) cropping frequency.
voorvrucht

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

witlof
gras
ui
peen
suikerbiet
aardappel
spruitkool

99
98
101
77
102
100
98

88
85
92
82
83
77
81

93
95
90
82
82
90
79

107
111
100
88
99
93
91

117
107
114
100
104
113
106

71
77
65
60
63
68
45

98
97
98
86
97
85
99

19

13

14

17

n.s.

27

11

77
100

82
84
105

82
88
112

88
100
115

100
110
(148)

60
65
78

86
96
108

T (0,05)
teeltintensiteit
1 :1
1 :2
ruim

-

gemiddeld
96
96
94
82
90
89
86

82
92
104*

* Excl. oogstjaar 1986;dit perceel waste afwijkend.
waarneembaar tussen continuteelt en één-op-twee
teelt.
Spruitkool bleek uit een oogpunt van kg-opbrengst
een slechte voorvrucht voor peen.Ook gras (kunstweide) iseen minder gewenste voorvrucht. Het leidde wel tot een hoge opbrengst, maar veroorzaakte
ook kortere, dikkere wortelen met gemiddeld meer
cavity spotdandeoverigevoorvruchten.
Beterevoorvruchten dangemiddeldwarenzaaiuien
witlof. Na zaaiui trad gemiddeld over de proefjaren
duidelijk minder cavity spot op. De waargenomen
opbrengsteffecten en kwaliteitsbeïnvloeding door
het opvoeren van de teeltfrequentie bij peen sluiten
goed aan bij wat daarover in de (buitenlandse) literatuur is beschreven. Inmindere mategeldt ditvoor
deoorzakenvandeoptredendeeffecten.
Het onderzoek op De Waag heeft twee belangrijke
schadeverwekkers aan het licht gebracht. Het zijn
de nematode Paratylenchus bukowinensis en de
schimmels Pythiumspp.(vooralP. violae).
Paratylenchus bukowinensis kan,ondanks regelmatige grondontsmettingen, in nauwe rotaties van
(louter) schermbloemigeen/of kruisbloemigegewassen (continuteelt peen en peen-spruitkool-rotatie)
flinke schade veroorzaken in peen. Pythium spp.
veroorzaken primair schade van kwalitatieve aard,
te weten cavity spot. Het moet echter niet worden
uitgesloten dat deze Pythium-soorten ook op-
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brengstdervingen bewerkstelligen.
In het onderzoek minder belangrijk bevonden (botziekten als Sclerotinia sclerotiorum en Alternaria
dauci zijn wel opgetreden, maar slechts incidenteel
endannogingeringemate.

Summary
Intheperiod 1981-1988 theeffectsofcrop rotation
of carrots (Amsterdamforcing) were studied in a
fieldexperimentona loamysandsoil. The aimsof
theexperiment weredetermining theeffectsofhigh
carrotcroppingfrequencies, andstudyingthe influence of other important crops in the rotation, on
carrotyieldandquality.
The resultsoftheexperimentshowthatcarrotyield
andqualityareaffectedbybothcropping frequency
andprecedingcrop.
Compared withcroppingeverysecondyear,continuouscroppingof carrots reducedtotalyieldfrom
90to80tonsperha.However, totalyield ofcarrots
growncontinuouslyandeverysecondyeardropped
23 and 16%respectively, compared with carrots
grown in fields with at least a cropping intervalof
sixyearsbetween twocarrotcrops.
Asprecedingcrop,Brussels sproutsreducedcarrot
yield by 7%. Ley increasedyield by 4%, but the

quality of the carrots wasreducedbecauseofthe
formation of shorter and thicker carrots with (in
average) 8% more cavity spot. Onion andwitloof
chicory were considered better preceding crops.
Cavityspot incidenceafter onion was significantly
lowered.
Despitefrequentsoil fumigation with dichloorprope-

ne, thenematode Paratylenchusbukowinensis may
causeconsiderable damageincarrotsgrowninrotations with(only) Umbelliferaeand/orCruciferae.
Pythium spp. (esp.P.violae) primarilycause cavity
spot. It is not impossible though, thesePythium
spp.alsoaffectyieldnegatively.

Zaaizaadhoeveelheden en oogsttijdstippen bij waspeen
Seeds rates andharvest dates for carrots
M.D.deGraafenK.H.Wijnholds,SIO

1. Probleemstelling

3. Proefopzet

Deteelt van waspeen neemt opzand-enveenkolonialegrondentoe. In 1987werdal ruim400 hectare
verbouwd.Omtrent dejuiste zaaizaadhoeveelheden
voor waspeen zijn voor dit gebied weinig gegevens
bekend. De indruk bestaat dat op veenkoloniale
grond een dusdanig goede veldopkomst wordt verkregen, dat met minder zaaizaad volstaan kan worden dan elders. In de kustprovincies wordt 15-18
kg/hagebruiktenindeNoordoostpolder 20kg/haen
somsmeer.

De proef is beide jaren aangelegd op de proefboerderij 't KompasteValthermondopeendalgrondmet
11% organische stof eneenpH-KCIvan4,8. Deonderzochte zaaizaadhoeveelheden en de oogsttijdstippen zijn aangegeven in tabel 1. Alle objecten
werdengezaaidopbeddenvan 12rijen, hartophart
150cm.Omdatde planten aande randvan hetbed
meer ruimte en licht hebben, groeien ze voor een
groot deel uit de maat, dat wil zeggen ze worden
groter dan 21 mm. Om dit te voorkomen kregen de
buitenrijen meer zaad. De buitenste twee rijen
(1+12) kregen50%enderijen2+11 25%meerzaad
dan de andere rijen. Uit tellingen is later gebleken
dat deze uitzaaiverhouding goed bereikt is. In 1987
was de voorvrucht wintergraan en in 1988 zomergraan. In 1987 werd het ras Amrola, met een duizendkorrelgewicht van 0,985 gram en een kiemkracht van87%,gebruikt enin 1988het rasAmsterdamse Bak SL ABK, met een duizendkorrelgewicht
van 1,205 gram en een kiemkracht van 92%. Het
onderzoekwerduitgevoerdmetvierherhalingen.

2. Doel vanhet onderzoek
In1987en 1988isheteffect nagegaanvanverschillendezaaizaadhoeveelheden opdeopbrengstende
sortering bij waspeen op verschillende oogsttijdstippen. Verder is de invloed van de standdichtheid op
hetgroeiverloop vandewaspeen onderzocht. Deteler zal namelijk in veel gevallen uitbetaald worden
naarpeenindesortering8-21 mm.

Tabel1. Zaaizaadhoeveelheden enoogsttijdstippen.
Table1. Seedrates andharvestdates.
1987zaaidatum:6mei
object
zaaizaad
kg/ha

z2
z3
z4

9,5
13,7
17,4
21,5

oogstdatum
OT =7september
0 2 =30september
0 3 =20 oktober

1988zaaidatum:1 8 april
oogstdatum
object zaaizaad
kg/ha
Zi

z2
z3
z4

8,5
11,7
13,9
20,4

0 1 = 15augustus
0 2 = 15september
0 3 =25 oktober
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Tabel2. Het loofgewicht (ton/ha) opdedrieoogsttijdstippen.
Table2. Weightof foliage (ton/ha)at threeharvestdatesin 1987 and1988.
oogsttijdstip

object
Zi

z2

z3

z4

1987

Oi (7september)
0 2 (30september)
0 3 (20 oktober)

11,6
12,6
13,9

15,4
14,0
8,2

12,1
14,5
11,1

12,3
12,6
12,3

1980

O-i (15 augustus)
0 2 (15september)
0 3 (25 oktober)

14,8
7,3
5,9

14,2
8,4
5,6

15,1
8,5
6,7

14,7
9,6
6,7

4.Resultaten
4.1Opkomst enstandvanhetgewasin1987
Doordestrengewinter kwamendewerkzaamheden
moeilijk op gang. Pas in de tweede helft van april
werd het beter met enkele zomerse dagen. Na half
mei sloeg het weer om, naar lage temperaturen en
veel neerslag. De maanden juni, juli en augustus
hadden zo'n 190 uren teweinig zon,waarbijjuni en
juli ook te veel neerslag kregen.Als gevolg van het
vochtige weer gedurende het groeiseizoen kwam
vooral indehogerestanddichtheden rattekeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum) voor. Dit heeft niet tot
verrotte wortelkoppen geleid. Het loofgewicht bleef
tussen 7september en 20 oktober vrij constant.Tot
20 oktober bleef het loof ook redelijk groen van
kleur.

4.2Opkomstenstandvanhetgewasin1988
De maanden april en mei waren veel te droog, terwijljuliweerveelte nat isgeweest.Op 11meien28
junizijndewortelsberegend.
Eind augustus ontstond er een bruingelige baan
over het proefperceel, waarschijnlijk Alternaria. Het
heeft niet geleid tot een opbrengstderving van de
betreffende veldjes. Van half augustus tot half september stierf het loof versneld af. Nahalf september
ging dit veel langzamer. Begin oktober was het loof
overal weer even groen, maar stond het zeeropen.
Met andere woorden er was weer nieuw blad gevormd!
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4.3 Opbrengsten
Op de genoemde oogstdata zijn behalve het oogstenvanhetloofdevolgende handelingenverricht:
- veldjes rooien (rij 1+12, rij 2+11 en rij 3 t/m 10
apart);
- sortering vaststellen (<8 mm, 8-13 mm, 13-18
mm, 18-21mmen>21 mm);
- wortels persorteringwegen;
- wortels persorteringtellen.

4.4Verband tussen zaaizaadhoeveelheden en
geoogstewortels
Eind mei/begin juni zijn alle planten per veldje geteld. Op deze wijze werd informatie verkregen over
het verband tussen de standdichtheid en de mate
van uitdunning enover het verband tussen het aantalzadenendeuiteindelijk marktbarewortels. Deresultatenstaanintabel3.
In 1987 was de veldopkomst gemiddeld 85%. Dit is
vrijwel gelijk aandekiemkrachtvan hetzaad(87%).
In 1988 was de opkomst gemiddeld 82%. Dit was
wat lager dan de kiemkracht (92%). In vergelijking
met veldopkomstcijfers van elders is dit zeer hoog.
Uittabel 3blijkt verder dat bij meer zaaizaad deuitdunning toenam, er vielen meer planten weg. Het
uiteindelijke rendement (laatste kolom) nam af bij
hogere standdichtheden. Dit rendement was uitstekendinvergelijkingmetresultaten eldersinhetland.

Tabel3. Het aantal gezaaide zaden, aantal planten na opkomst, aantal geoogste wortelen (8-21 mm)
voor 1987en 1988op 0 3 .
Table3. The number of seeds, plants and carrots (8-21 mm), per m2, in 1987and 1988 at the last
harvestdate.
object

zaden
per m 2

planten
per m 2

veldopkomst

uitdunning

%

%

aantal
per m 2
8-21 mm

geoogste wortelen in %
vande planten per m 2

geoogste wortelen 8-21 mm
in%vande
uitzaai

1987
Zi

z2
z3
z4

965
1390
1766
2183

800
1150
1480
1990

83
83
84
91

8
12
20
28

638
913
1053
1182

80
79
71
59

66
66
60
54

706
971
1154
1693

613
772
900
1348

88
80
78
80

8
15
15
33

534
587
687
797

87
76
76
59

76
60
60
47

1988
Zi

z2
z3
z4

(uitdunning = 100- (aantal geoogste wortels/aantal geteldewortels)x100)

4.5Opbrengsten indesortering8-21mm

dat percentage iets toe wanneer meer zaad gebruikt was en daalt dat percentage bij latere
oogsttijdstippen.
In 1987ontstond er pas bij0 3 een groter verschil
inabsolute opbrengst indemaat8-21mmenwas
de opbrengst van Z2 groter dan Z3. In 1988 zijn
dezeverschillenaleerder duidelijk.
In 1987 leverde Z2 bij alle oogsttijdstippen de
meestepeenindesortering8-21mm.

De kilo-opbrengsten zijn op alle oogsttijdstippen,
evenals de sortering, vastgesteld. Tevens zijn de
wortels geteld.Deresultaten staan intabel4. Uittabel4ishetvolgende afteleiden:
- In 1987 veranderde het percentage van de opbrengst 8-21 mm niet bij toenemende zaaizaadhoeveelheden of later oogsttijdstip. In 1988 nam

Tabel 4. Opbrengst 8-21 mm enaantalwortels in 1987en 1988.
Table4. Yield of carrots (8-21 mm) and number of carrots in 1987and 1988at four seed rates and
threeharvest times.
object

o2

o3

Oi
ton/ha %

w/m 2

%

ton/ha

% w/m 2

%

ton/ha

%

w/m 2

%

69,5
73,0
67,9
65,6

93
96
94
94

687
893
957
1015

92
74
81
78

83,4
86,5
82,9
81,3

93
96
93
94

699
879
956
1173

92
78
82
83

79,2
88,4
86,8
91,8

83
94
94
93

638
913
1053
1182

90
81
88
84

66,3
70,7
74,0
75,2

84
88
92
93

490
608
697
801

90
90
90
87

72,7
85,2
86,3
96,6

76
80
81
87

452
563
660
806

87
89
89
88

84,6
88,8
95,7
95,2

72
80
79
71

534
587
687
797

86
90
88
90

1987
Zi

z2
z3
z4
1988
Zi

z2
z3
z4
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- In 1988was bij0^weinigverschil tussendezaaizaadhoeveelheden. Op 0 2 leverde Z4 de meeste
enop0 3 warenZ3enZ4bijnagelijk.
- In 1988 bleek het percentage wortels (8-21 mm)
onafhankelijk van zaaizaadhoeveelheid en oogsttijdstip. In 1987 nam dat percentage af bijtoenamevandezaadhoeveelheid;waarbij ertussende
oogsttijdstippenweinigverschilbestond.
4.6Groeiverloop vandewaspeen
Uit tabel 5 blijkt dat de grootste groei plaats vond
eindaugustus/begin september. Verder laatdezetabelhetvolgendezien.
- Bij hogere standdichtheden werd de toename in
de periode O r 0 2 voornamelijk bepaald door de
sortering8-21mm.
- Bij lagere standdichtheden werd de groei vooral
veroorzaakt doorbovenmaatse peen (>21mm).
- In 1987namdeopbrengst indemaat8-21mmbij
Zi alaf na0 2 .
- De maximale opbrengst van de maat 8-21 mm
was in 1987 in de periode 0 2 -0 3 bij Zh Z2 en Z3
bijna bereikt, terwijl bijZ4 nog ruime groei was;in
1988hadZ-|indieperiode nogruimegroei.
- In1988wasdeopbrengst 8-21mmbijZ4almaximaalbijoogsttijdstip 0 2 ,alleenZ-,groeidenog.

4.7Invloedvandebuitensterijenopdeopbrengst
Op de oogsttijdstippen zijn de buitenrijen 1+12 en
2+11 steeds apart geoogst. In 1987 leverden de rijen 1+1231%opdeopbrengst. In1988wasdatvoor

de rijen 1+12 30%en voor de rijen 2+11 21%. Het
oogsttijdstip en de zaaizaadhoeveelheid hadden
hieropgeeninvloed.

4.8Invloedvandebuitensterijenopdesortering
Debuitenste rijen hebben meer zaaizaadgekregen.
Deze rijen zijn steeds apart geoogst. De resultaten
staanintabel6.
Uit deze tabel wordt duidelijk dat de buitenste rijen
de grootste veroorzakers waren van bovenmaatse
peen. Bij de binnenrijen nam het percentage peen
>21 mm af bij toenemende zaaizaadhoeveelheid,
terwijl het percentage 8-21 mm weinig veranderde
als de zaaizaadhoeveelheid steeg. Bijde buitenrijen
nam het percentage 8-21 mm wel toe wanneer de
zaaizaadhoeveelheid groter werd. Het is duidelijk
dat de buitenrijen een zeer grote invloed hebbenop
desortering.

5.Conclusies
Uit het groeiverloop van de waspeen in de jaren
1987en1988ishetvolgendegebleken.
- De veldopkomst is op veenkoloniale grond zeer
goed gebleken. Er kan dus minder zaaizaad wordengebruiktdan landelijkgebruikelijkis.
- De kleinste zaaizaadhoeveelheid (Z^ heeft op
(O1absoluut en relatief de meeste bovenmaatse
peen gegeven. Dit is gedurende het groeiseizoen
alleen nog maar toegenomen. Voor industriepeen
isdit nietgewenst.

Tabel 5. Toename in kg/ha/dag: O-opwaartsensortering 8-21 mm.
Table5. Dailyincrease ofcarrots between theharves times(kg/ha/day).
8-21m m

0-opwaarts

Zi

z2

z3

z4

1987
7sept./30sept.
30sept./20okt.
7sept./20okt.

652
285
481

696
100
419

765
210
507

1988
15aug./15sept.
15sept./25okt.
15aug./25okt.

561
559
560

884
122
454

871
355
580
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Zi

z2

z3

z4

726
610
672

604
-210
226

587
95
358

652
195
440

683
525
609

1022
132
519

213
305
265

483
92
262

410
241
314

713
-36
290

Tabel6. Invloedvandebuitenste rijenopdesortering inprocenten op 0 3 .
Table6. Effectofborder rowsoncarrotsizeat thelastharvesttime.

< 8mm

10binnenrijen
8-21 mm
>21 mm

< 8mm

2 buitenrijen
8-21 mm

0,4
0,9
1,4
2,1

62,8
66,6
66,6
63,8

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

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

20,6
27,7
27,1
28,1

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

95,4
94,8
93,3
98,7

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

51,4
58,6
56,1
52,2

14,2
12,4
9,7
5,7

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

21,0
21,3
24,1
31,0

13,1
7,4
9,9
10,4

117,5
111,4
120,8
116,7

>21 mm

totaalopbrengst
ton/ha

1987
Zi

z2
z3
z4
1988
Zi

z2
z3
z4

- Deopbrengst bovenmaatse peen neemt bijtoenemendezaaizaadhoeveelhedenaf.
- Deopbrengst bovenmaatse peen neemt bijZ2 en
Z3 weinig meer toe terwijl dit bij Z4 nog wel het
gevalis.
- Z 2 enZ 3 vertonen na0 2 weinig groei meer inde
sortering8-21mm.
- De opbrengstverschillen tussen de jaren zijn
groot; dit komt o.a. door het verschil in de lengte
van hetgroeiseizoen,de uiteenlopendezaaizaadhoeveelheden endekiemkracht.

6.Samenvatting

De grootste zaaizaadhoeveelheid (20 kg/ha) geeft
nauwelijks meer opbrengst (O-opwaarts), maar
heeft wel het grootste percentage 8-21 mm, wat
komt door de grote invloed van de buitenste rijen.
Het rendement van het zaaizaad dat uiteindelijk gehaald wordt neemt af bij toenemende zaaizaadhoeveelheden. Deopbrengst 8-21 mm bij Z4 is nauwelijks groter dan bij Z2 en Z3. Bij Z3 neemt de
opbrengst bovenmaatse peen na 0 2 nog iets toe
terwijldatbijZ2vrijwelconstantI

In 1987and 1988, onpeatsoilstheeffectwas studied of variousquantitiesof sowing seed onyield
andgradingof carrots,harvestedat various dates.
Fieldemergencewas80-90%,resultingin a requiredamountof 12-16kg/hasowingseedforthis soil
type.

In 1987 en 1988 is bij waspeen op veenkoloniale
grond het effect nagegaan van verschillende zaaizaadhoeveelheden op de opbrengst en sortering bij
verschillende oogsttijdstippen. De veldopkomst was
80-90%, zodat in dit gebied 12-16 kg zaaizaad/ha
voldoende isvooreengoedteeltresultaat.

Summary

De juiste zaaizaadhoeveelheid voor de teelt van
waspeen op veenkoloniale grond ligt tussen de 12
en 16kilo per hectare. Hetgewenste oogsttijdstip is
hierbij van belang, rekening houdend met het duizendkorrelgewicht endekiemkrachtvanhetzaad.
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Onkruidbestrijdingin geplanteknolvenkel
Weedcontrolinplantedfennel
J. Jonkers, PAGV

1. Doelvanhetonderzoek
In geplante knolvenkel is alleen hetmiddel linuron
toegelaten met een toepassing vlak voor hetplanten. Eris behoefte aan een chemische onkruidbestrijding, daar het gewas pasin eenlaat stadium
een redelijke grondbedekking geeft. Vooral een toepassing nahetplanten over hetgewas is in deze
teelt wenselijk.

2. Proefopzet
De proeven zijn aangelegd opvier proefplaatsen in
Breda, Klazienaveen, Lelystad en Zwaagdijk om zodoende de mogelijke invloed van grondsoort te kunnen nagaan. Verder is gekeken naar de toepassingsmethode entijdstippen vanbespuitingen.Per

proefplaats was het aantal objecten verschillendafhankelijk, van debeschikbare ruimte enhet teverwachten effect van de betreffende middelen ofcombinaties van middelen. In tabel 1 zijn de belangrijkste objecten aangegeven.

3.Resultaten
Erwordt volstaan met een weergave van de belangrijkste resultaten. Voor een meer gedetailleerde verslaggeving wordt verwezen naar de verschillende
proefverslagen enjaarverslagen vande proeflocaties.
De resultaten metmetam-natrium vier dagen voor
het planten toegepast gaven eenwisselend effect
van matig totzeer goed, afhankelijk van grondsoort
en methode. Over hetalgemeen waren derésulta-

Tabel 1. Herbicide toepassingen.
Table 1.Herbicide treatments.
object

herbiciden

kgof l/ha

1
2

schoffelen
metam-natrium

100

3

metam-natrium

100

4

metam-natrium

50

5
6
7
8

linuron
linuron +codacide
linuron +profam
chloorbromuron

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

9
10
11

linuron
chloorbromuron
linuron

1,5
3
1,5

12

linuron

1,5

Het indezeproeven gebruikte raswas Fino
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toepassing
regelmatig
4dagen voor planten 5-10cm
inwerken, rollen
4dagen voor planten afdekken
met plastic
4dagen voor planten afdekken
met plastic
1 dagvoor het planten
1 dagvoor het planten
1dagvoor het planten
1 à2dagenvoor het planten
nahet planten
na het planten
in500en 1000 1 water nahet
planten
spuiten met raindrop na het
planten

tenmetmetam-natrium,waarbijnadetoepassingde
grondwerdafgedekt metplastic folie,aanzienlijkbeter, dan waarbij het middel werd ingewerkt en aangerold.Opdeproefplaatsente LelystadenKlazienaveen werd met metam-natrium 50 l/ha een
vergelijkbaar resultaat verkregen als met 100 l/ha.
Soms kwamen er in een open gewas weer wat jongeonkruiden indeloopvandegroeiperiode.
Uitde objecten met linuron bleek dat de toepassing
vóór het planten de minste kans op gewasbeïnvloeding geeft. Alleen in Klazienaveen gaven de nàhet
planten uitgevoerde bespuitingen geen schade. De
toevoegingvancodacide gaf geenverbetering bijde
toepassing van linuron voor het planten, soms zelfs
meer gewasremming. Detoepassing van linuron na
het planten gaf inproeven te Zwaagdijk en Lelystad
gewasremming, 66k bijgebruik van meerspuitvloeistof. In Breda en Klazienaveen werd dit nauwelijks
waargenomen. De toepassing van chloorbromuron
gafschade(Breda).

het middel in een dosering van 100 of 50 l/ha vier
dagen voor het planten werd toegepast en direct
werd afgedekt met plastic folie, dat na vier dagen
werd verwijderd en waarna direct werd geplant. De
toepassing van linuron voor het planten is nog
steeds de meest veilige toepassing. Meer water en
afregenen gaven slechts een geringe vermindering
van gewasschade bij toepassing van linuron na het
planten. Debehandelingen nahet planten gavenop
de humus rijkere gronden te Bredaen Klazienaveen
wat minder gewasreactie. Voor meer informatie
wordtverwezen naar deproef- enjaarverslagenvan
de ROC's. De resultaten van dit onderzoek zullen
samengebracht worden ineenonderzoekverslag.

6. Literatuur
Strijckers, J., Handboek 'Onkruidbestrijding'. Jaarverslagen (1988) ROC's Breda, Zwaagdijk en Klazienaveen (indruk).

4.Conclusies

Summary

Het gebruik van metam-natrium,toegepast voor het
planten (minimaal vier dagen) en daarna inwerken
en aandrukken via rollen werkte onvoldoende. Door
kort na toepassing van 50 of 100 l/ha metam-natriumaf te dekken met plastic folie werd een goed effect bereikt. De toepassing van linuron voor het
planten voldoet nog steeds goed. De toevoeging
van codacide aan linuron voor het planten is soms
beter maargeeft meerkansopgewasschade. Dena
opkomsttoepassingen vanlinuron gavenookbijgebruik van meer water remming en verkleuring van
hetgewas.

Inplantedfennel(Foeniculum vulgare) onlytheherbicidelinuronislegislatedforapplicationjustbefore
planting.Fieldexperiments werecarriedouton four
locations in 1988, for screening somechemical
treatments forweedcontrol. A moredetailedreport
ontheexperiments willbepublished. Application of
the soil fumigantmetam-sodium(50 or 100l/ha)
gave a good effect when soil was covered with
plasticdirectlyafterincorporationduringfourdays.
Linuron before planting resulted in a good weed
controland wassafeforthecrop.Additionofrapeseed oil (Codacide)to linuron before plantingsometimesgaveasomewhatbetterweedcontrol, but
wassomewhatphytotoxictothecrop.Linuron after
planting wastoophytotoxictothecrop,even when
ahighsprayingvolume was usedorsprinklerirrigationfollowedtheherbicide treatment.

5.Samenvatting
Ingeplante knolvenkel isalleen het middel linuronin
een toepassing kort voor het planten toegelaten. In
het uitgevoerde onderzoek is gekeken naar mogelijkhedenzowelvooralsnahetplantenomdewisselende resultaten teverbeteren. Het onderzoek isuitgevoerd in Lelystad, Zwaagdijk, Breda en Klazienaveen. Naast enkele middelen, metam-natrium, linuronenchloorbromuron,isgekeken naartoepassingstijdstippen en spuitvolume. Bij de metam-natrium
toepassingwerdhet besteeffect verkregenwanneer

199

Bodem,bemestingen
mechanisatie
Voorspellenvanhetberegeningstijdstipvoor aardappelen
meteencomputerprogramma
W.A.Dekkers,PAGV;project nr. 23.8.03

Dieplosmakenvanzavelgrondeninzuidwest-Nederland
J.Alblas. PAGV. E.C. Vos, Staring CentrumenJ.N.G. Wander. ROCRusthoeve;
projectnr. 21.1.51 WS/RH

Voorspellenvan het beregeningstijdstipvooraardappelen meteencomputerprogramma
Predictionofthe timingoftheirrigationofpotatoesusingacomputer-programme
W.A.Dekkers,PAGV

1.Inleiding
De vochtvoorziening is een belangrijke factor bij de
produktie van akkerbouwgewassen en kan zelfs op
gronden met een redelijke vochtvoorziening de beperkende groeifactor zijn. Het belangrijkste probleem bijde uitvoering van beregening, is hetbepalen van het tijdstip. Dit tijdstip wordt bepaald door
hetvochtleverend vermogen van degrond indebewortelingszone, de neerslag en de verdamping, de
vochttransporteigenschappen van de verschillende
lagen van het bodemprofiel en de capillaire naleveringvanvocht. Eenschattingvanhettijdstipwaarop
beregend moetworden,kangemaakt worden indien
meneengoedevochtbalansbijhoudt. Ditstuitechter
op verschillende praktische problemen. De belangrijkstezijndat degewasverdamping ende capillaire
nalevering nietgoedkunnenwordengeschat.
In het gezamenlijke beregeningsonderzoek van
PAGV en ICW op de Sinderhoeve te Renkum zijn
gewasparameters bepaald waarmee de onttrekking
van vocht door een gewas uit een profiel kan worden berekend. Deze berekening wordt uitgevoerd
met het model SWATRE. Dewaterhuishouding van
de grond kan met dit model goed gesimuleerd worden (Feddes et al., 1978, Belmans et al., 1981,
1983). Het model is echter voornamelijk achteraf
verklarend toegepast in situaties waar alle factoren
bekend en/of goed gemeten zijn. Gezien echter de
goede ervaringen zou het een instrument kunnen
zijn waarmee het tijdstip van beregening berekend
kanworden onder praktijkomstandigheden. Ditmoet
wel mogelijk zijn indien er minder en/of minder goede gegevens voorhanden zijn. Voor dit model inde
praktijk kan worden toegepast, is een test van het
modelonder praktijkomstandigheden noodzakelijk.
Het SWATRE model beschrijft de vochtbalans van
de gronden, berekent de herverdeling van water in
de grond en houdt rekening met de onttrekking van
waterdoorplanten.
Devolgende gegevens zijn noodzakelijk voor debe-

rekeningen:
- een karakterisering van het profiel volgens bodemfysischecriteria;
- de bodemfysische parameters van elke profiellaag;
- hetverloopvandegrondwaterstandsdiepte;
- deontwikkelingvandebewortelingsdiepte;
- de ontwikkeling van het bladoppervlak c.q.grondbedekkingspercentage;
- de weersgegevens van het perceel of van een
weerstation indenaasteomgeving.
Het model adviseert een beregeningstijdstip indien
dedrukhoogte ineenvooraf vastgestelde laaglager
wordt dan een kritische waarde. Deze kritische
waarde isvastgesteldvoor aardappels door Hellings
et al., (1982). In proefveldsituaties blijkt het SWATRE-modeldewaterbalans van degrondgoedteberekenen (Feddes et al.,1978, Belmans et al., 1981,
1983). In deze experimenten beschikte men echter
over een volledige en goed gemeten set van waarnemingen. De weersgegevens, de gewasparameters endegrondparameters zijn goedgeregistreerd.
Dit zal wellicht meer problemen opleveren bij toepassing van het model in de praktijk. Daar zijn de
bodemfysische parameters niet bekend en zullen
moeten worden gemeten of benaderd door middel
van de Staringreeks (Wösten,J.H.M., M.H. Bannink
en J. Beuving, 1986, 1987). De gewasparameters
moet de boer inschatten en de neerslag en de
grondwaterstand moet hij meten. Degewasverdamping wordt geschat uit de referentieverdamping van
het dichtstbijzijnde weerstation van het KNMI ende
doordeboergeschattegrondbedekking.
Het project werd gestart om in een periode van vijf
jaarvoldoende ervaringoptedoen metdit modelals
hulpmiddel bij het bepalen van het beregeningstijdstip. Onderzocht werd of het mogelijk was met het
model en met globale fysische kenmerken van de
profielen, het tijdstip en de frequentie van de beregening te voorspellen zonder toe te geven op de
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produktie. Door verandering van prioriteitstelling is
dit onderzoek natweejaar vroegtijdig afgesloten en
kunneneigenlijk noggeendefinitieve conclusiesgetrokkenworden.

2.Materiaalenmethoden
Proeven werden uitgevoerd met het gewas aardappelen op een perceel van de proefboerderij Vredepeel (zandgrond) en op een perceel van de proefboerderij Rusthoeve(plaatgrond).
Het poten en de bemesting zijn standaard uitgevoerd. Deaardappelenzijngepootengeoogstopde
tijdstippenzoalsaangegeven intabel 1.
Op beide percelen zijnde noodzakelijke onkruid-en
Phytophthora-bestrijdingen uitgevoerd. Indien beregend werd in de tijd dat Phytophthora-bestrijding
noodzakelijk was,werdhettijdstipvanbespuitingafgestemd op de beregening of werd een extra bespuitinguitgevoerd.
De beregening werd op Rusthoeve uitgevoerd met
eenberegeningskanon meteenwerkbreedte van72
meter. Op Vredepeel had men de beschikking over
een beregeningsboom,werkbreedte van 2x 12meter,metspuitdoppen.

2.1 Proefopzet
Deproef is opgezet als een blokkenproef. Defactor
die onderzocht werd, de beregening, kwam voor in
drieniveaus:
- nietberegenen;
- beregeningopbasisvandeberekeningenvanhet
modelSWATRE;
- beregeningopindicatievande proefveldhouder.
Inhetmodelwerdberegeninggeadviseerd indiende
drukhoogte volgens de berekening op een diepte

van 20 - 30 cm lager werd dan -400 cm. Op
Rusthoeve is de proef in enkelvoud uitgevoerd.Met
de aanwezige beregeningsapparatuur was een opzet in herhalingen niet mogelijk. De proef is in zes
herhalingen uitgevoerdopVredepeel.
Er zijn bodemfysische waarnemingen en gewaswaarnemingen uitgevoerd per object. Op het beregeningsproefveld van Rusthoeve is van elk object
door middel van periodieke proefrooiingen de ontwikkeling van het gewas gevolgd en is de opname
vanstikstof door hetgewasuitdegrondbepaald.
De referentieverdamping werd verkregen van het
dichtstbijgelegen KNMI-weerstation, het station
Vlissingenvoor Rusthoeve enhetstation Eindhoven
voor Vredepeel. De referentieverdamping werd in
1986 berekend volgens de Penman-formule
(Penman, 1948) en in 1987volgens de Makkink-formule(DeBruin,1987,Feddes,1987).

3.Resultaten
Resultaten van beregening zijn afhankelijk van de
weersomstandigheden. Het eerste proefjaar 1986
werd gekarakteriseerd door een droge zomer. Dit is
indefiguren 1en3te zien doordat de lijnenvande
cumulatieve evaporatie en neerslag duidelijk verschillen. 1987 was daarentegen erg nat. In de figuren 2 en 4 vallen de curves dan ook nagenoeg samen.
Inhetjaar meteendrogezomer, 1986, hadberegening een duidelijk effect op de opbrengst van aardappelen, met name op de bruto opbrengst. Deverschillen in netto opbrengst zijn duidelijk minder (zie
tabel 2 en 3). Dit werd veroorzaakt door o.a. doorwas en groeischeuren (Ouwerkerk 1987, Dekkers
1988).Daarentegenhadin1987beregeningnauwelijks effect op deopbrengst. Indien de inde tabellen
genoteerde verschillenwerkelijk door de beregening

Tabel 1. Pootdatum, datum van volledige opkomst en oogstdatum voor de proeven op Rusthoeve en
Vredepeel in 1986en 1987.
Table1.Setting date, date of fully emergence and harvesting date for trials on Rusthoeve and
Vredepeelin 1986 en1987.
proefboerderij
jaartal

1986

1987

1986

pootdatum
datum volledige opkomst
oogstdatum

30 april
23 mei
19sept.

15april
20 mei
19sept.

23 april
20 mei
22sept.
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Fig. 1. Berekende cumulatieve waarden van de Fig.2.
potentiële en werkelijke verdamping van
grond en gewas en de cumulatieve waarden van de neerslag op het niet beregende object van de beregeningsproef respectievelijk in 1986 op Rusthoeve, in 1987
op Rusthoeve, in 1986 op Vredepeel, in
1987opVredepeel.
Fig. 1.Calculated cumulative values of the po- Fig. 2.
tential and actual transpiration of soil and
crop and the cumulative precipitation of
the not irrigated plot, respectively in 1986
on Rusthoeve, in 1987 on Rusthoeve, in
1986 on Vredepeel, in 1987 on Vredepeel.

veroorzaakt zouden zijn, dan is er in 1987 sprake
van een kleine opbrengstverhoging op Vredepeel,
maar zelfs van een opbrengstreductie op Rusthoe-
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Berekende cumulatieve waarden van de
potentiële en werkelijke verdamping van
grond en gewas en de cumulatieve waarden van de neerslag op het niet beregende object van de beregeningsproef respectievelijk in 1986op Rusthoeve, in 1987
op Rusthoeve, in 1986 op Vredepeel, in
1987opVredepeel.
Calculated cumulative values of the potential and actual transpiration of soil and
crop and the cumulative precipitation of
thenot irrigated plot, respectively in 1986
on Rusthoeve, in 1987 on Rusthoeve, in
1986 on Vredepeel, in 1987 on Vredepeel.

ve. Maar gezien de geringe verschillen inopbrengst
endenatuurlijkevariatie inopbrengst iserinditjaar
eigenlijk geen significant effect van beregening op
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Fig. 3. Berekende cumulatieve waarden van de
potentiële en werkelijke verdamping van
grond en gewas en de cumulatieve waarden van de neerslag op het niet beregende object van de beregeningsproef respectievelijk in 1986op Rusthoeve, in 1987
op Rusthoeve, in 1986 op Vredepeel, in
1987opVredepeel.
Flg.3. Calculated cumulative values of the potential and actual transpiration of soil and
crop and the cumulative precipitation of
the not irrigated plot, respectively in 1986
on Rusthoeve, in 1987 on Rusthoeve, in
1986 on Vredepeel, in 1987 on Vredepeel.

Fig. 4. Berekende cumulatieve waarden van de
potentiële en werkelijke verdamping van
grond en gewas en de cumulatieve waarden van de neerslag op het niet beregende object van de beregeningsproef respectievelijk in 1986op Rusthoeve, in 1987
op Rusthoeve, in 1986 op Vredepeel, in
1987opVredepeel.
Fig.4. Calculated cumulative values of the potential and actual transpiration of soil and
crop and the cumulative precipitation of
the not irrigated plot, respectively in 1986
on Rusthoeve, in 1987 on Rusthoeve, in
1986 on Vredepeel, in 1987 on Vredepeel.

de opbrengst.
Beregening heeft ook effect op kwaliteitskenmerken
zoals sortering, onderwatergewicht en doorwas.

Vooral in het droge jaar veroorzaakte beregening
een grovere sortering en een hoger onderwatergewicht.
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Tabel 2. Opbrengst en kwaliteit van aardappelen in de beregeningsproeven in 1986 en 1987 op
Rusthoeve.
Table2. Yieldandquality ofpotatoes in theirrigation trialsin 1986and 1987onRusthoeve.
jaar

beregening
uitgevoerd

opbrengst
bruto verkoopbaar
ton/ha

sortering
vanbrute
355050
70
ton/ha

onderwatergewicht

22,9
21,9
17,9

13,6
29,2
34,5

374
392
407

20,4
21,3
22,0

-

22,6
23,4
23,3

39,3
39,9
36,4

-

23,2
23,8
23,2

1,8
3,5
3,4

1986

niet
model
praktijk

40,8
54,8
56,1

1987

niet
model
praktijk

67,4
68,3
64,6

33,9
34,4
40,2

Door hetberegeningsadvies werden erminderberegeningen uitgevoerd dan in de praktijk uit eigen ervaring gegeven werden. Op Rusthoeve werd door
de praktijk acht maal beregend en volgens het model vijf maal en werd op aanwijzing van het model
veertien dagen later met de beregening begonnen.
In totaal gaf de praktijk 56 mm meer water. Op
Vredepeel werd op beide objecten even vaak beregend, wel verschilde het tijdstip van de eerste keer
beregenen.Ditbeïnvloedde debrutoopbrengst nauwelijks. Dus op basis van totale produktie was het
beregeningsadvies beter dan door de praktijk uitgevoerde beregeningen. Immers met minder beregeningen werd ongeveer de zelfde produktie gerealiseerd. Werd echter de kwaliteit in beschouwing
genomen, dan bleek het advies negatief uit te pak-

droge
stof

groene
knollen

%

%

gram/kg

ken op Rusthoeve en nagenoeg gelijk op Vredepeel
ten opzichte van het praktijkberegende object. Het
laatste is niet verwonderlijk, gezien het geringe verschilinberegeningspatroon.
In tabel 2 is in de kolom verkoopbaar aangegeven
hoeveel van het brutoprodukt in 1986vermarktbaar
is, indien uitgegaan wordt van de sorteringsklasse
35 - 70 mm waarbij alle knollen met groeischeuren
uit de partij verwijderd zijn. Duidelijk is dat door de
beregening het aandeel niet verkoopbare knollen
vergroot wordt, hoewel de vermarktbare partij wel
toeneemt. De praktijkberegening veroorzaakte een
watlagereuitvaldandeadviesberegening.
In 1987werdten gevolge van de enkele beregeningen op Rusthoeve het aantal groene knollen in de
partijvergroot (tabel3).

Tabel3. Opbrengst en kwaliteit van aardappelen in de beregeningsproeven in 1986 en 1987 op
Vredepeel.
Table3. Yieldandquality ofpotatoes intheirrigation trialsin 1986and 1987onVredepeel.
jaar

beregening
uitgevoerd

opbrengst
bruto
bruto
minus
ton/ha uitval

sortering
35
55
55
>
ton/ha

onderwatergewicht
gram/kg

doorwas
%

1986

niet
model
praktijk

53,5
54,1
61,3

37,6
45,5
43,6

42,4
41,4
50,1

3,2
7,0
5,0

374
423
415

17,3
1,0
2,1

1987

niet
model
praktijk

56,1
56,4
61,9

-

39,4
39,8
48,0

14,9
14,9
14,0

-

-

-

205

160

cm-2

volumetrischvochtgehalte(0.0
0.2

0.4
i

140.
S
a.

v_

q>

as
S 120E
E

-50-

100-100-

8060-

-150-

4020-

I, I

JiL

i

160

180

200

i

' r

Fig. 5. De waargenomen vochtvoorraad (punten)
en de berekende vochtvoorraad (volle lijn)
op het model beregende object van deberegeningsproef in 1986 op Rusthoeve. In
de figuur is tevens de neerslagverdeling
(verticale lijn) en hoeveelheid en de uitgevoerde beregening (kolom) weergegeven.
Fig. 5. The observed moisture content (dots)
and the calculated moisture content (full
line) on the model irrigated plot of theirrigation experiment on Rusthoeve. In the
figure the precipitation distribution (vertical lines) and the given irrigations (bars)
areindicated.

Een voorbeeld van hoe de vochtvoorraad geschat
werddoor hetmodelistezien infiguur 5. Infiguur6
wordt getoond hoe de verdeling van vocht in het
profiel werd voorspeld. Beide figuren vertonen een
redelijke overeenkomst tussen de berekende ende
gemetenwaarden.
In de proef op Rusthoeve is periodiek bemonsterd
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Fig. 6. De vergelijking tussen de gesimuleerde
(volle lijn) en de gemeten vochtgehalten
(punten) van het profiel op het model beregende object van deberegeningsproef in
1986 op Rusthoeve op 12 juni (dag 163).
In het profiel is het verzadigingsvochtgehalte aangegeven (gestreepte lijn) en de
diepte van het grondwater (driehoek).
Fig. 6. The comparison between simulated (full
line) and measured moisture contents
(dots) of theprofile on the model irrigated
plot in the irrigation experiment on
Rusthoeve on 12June (day 163). In the
profile the saturated moisture content is
indicated( dotted line) and the depth of
thegroundwater level(triangle).

en in deze monsters is ook stikstof bepaald. Deresultaten zijn kort samengevat in de figuren7 en 8.
Hetstikstofgehalte indegrondvan het praktijkberegende object neemt voortdurend af. Het gehalte in
het onberegende object vertoont grote sprongen en
eindigt op eenzelfde niveau als in de uitgangssitu-

Stikstofgehalte vande bouwvoor
Effect van beregening op N-mingehalte
280

Op het niet beregende object neemt het gewas duidelijk minderstikstofop.

4.Discussie

234
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Fig. 7 Deveranderingen in het N-mingehaltevan
de bouwvoor van de drie beregeningsbehandelingen op het proefveld Rusthoeve.
Fig. 7. Thechange in mineral nitrogen content of
thetopsoilofthethreeirrigationtreatments
on theexperimental fieldRusthoeve.
atie. Het verloop van het model-beregende object
vertoont een gedrag tussen deze beide uiterste in.
Deopnamevanstikstof vertoonteenzelfdebeeld.
Stikstofopname door de knol
Het effect van beregening op opname
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Fig.8. De verandering in stikstofvoorraad in de
aardappelknollen voor de beregeningsbehandeling ophet proefveld Rusthoeve.
Fig. 8. Thechange in nitrogen amount in thepotato tubers of the three irrigation treatments on the experimental field Rusthoeve.

De onderzoeksvraag in deze tweejaren was "is het
mogelijk metbehulpvanhetmodelSWATREhetberegeningstijdstip even goed als of beter inte schatten dan een ervaren boer". Dit werd gecontroleerd
met behulpvan de behaalde opbrengsten endegemetenvochtgehalten indegrond.
De verschillen in bruto opbrengst tussen demodelendepraktijk-beregende objectenzijnminimaal.Het
aantal uitgevoerde beregeningen is volgens de modelvoorspellingen lager dan inde praktijk. Deeerste
beregening wordt gemiddeld ook later gegeven op
het modelobject. Opbasisvandebruto-opbrengst is
gebruik maken van het model efficiënter dan beregenenopeigeninzicht.
Eenbelangrijk aspectdatbijdebeoordeling meetelt,
is de kwaliteit van de aardappel. De indruk bestaat
dat tengevolge van de op het praktijkobject uitgevoerde beregening, in een droog jaar de kwaliteit
van de aardappel hoger is. Datwil zeggen,de netto
opbrengst is op Rusthoeve hoger op het praktijkberegende object, dan op het model-object. Op het
proefveld Vredepeel isernauwelijks verschil innetto
opbrengst tussen beide beregeningsobjecten. Maar
hier zijn de verschillen in beregeningstijdstip engegeven hoeveelheid,tussen praktijk en model,geringerdanopRusthoeve.
Belangrijk voor het op peil houden van de kwaliteit
vanhet produkt iseenongestoorde groei.Dit kanin
eendroge periode alleen indiende vochtvoorziening
continu op niveau is. Te laat beginnen met beregenen kan dus een groeistoornis veroorzaken. Dit
heeftdaneffectopdehoeveelheidverkoopbaar produkt, zie tabel 2. Het late tijdstip van de eerste datum waarop beregening geadviseerd is, is mogelijk
veroorzaakt doordeeigenschappen vandegekozen
Staringreeks (Wöstenet al., 1986).Wordt hetmodel
toegepast voor beregeningsadvisering dan is het
zaak het profiel goed bodemfysisch te karakteriseren. Een afstemming iswellicht mogelijk doorgegevens uit het verleden voor het betreffende perceel
doorte rekenenmetverschillendevarianten.
De afwijking van het modeladvies van de praktijk is
mogelijk veroorzaakt omdat de gebruikte versie van
de Staringreeks 1986 de capillaire nalevering sterk
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overschat of omdat de gekozen kritische laag niet
juist is voor de advisering. Herberekening metgemetengegevenseneenanderekritische laagverandert het advies in de richting van de praktijkberegening (Vande Broek en Dekkers, 1989). Het model
benadert ook globaal de veranderingen van het
vochtgehalte indegrond.Figuur 5geeft hiervaneen
goed voorbeeld. Zie voor een verdere beschrijving
de publikatie van Van de Broek en Dekkers (1989).
Duidelijk isdat hetmodelover hetalgemeeneenhoger vochtgehalte aangeeft dan inhetveld iswaargenomen,behalveinhetdrogeretraject.
De opname van stikstof wordt duidelijk beïnvloed
door de beregening, omdat ook de produktie op de
beregendeveldengroter is.Daarnaast isvanbelang
dat bij herbevochtiging van droge grond mineralisatie ingangwordt gezet. Hierdoor neemt in hetonberegende object het N-min gehalte toe. Deze vrijkomende stikstof kan niet door het gewas worden
benut.

tuaties met afwisselend droge en natte perioden,
waarbij wel een beregening moet worden uitgevoerd, worden de vochtgehalten in het profiel niet
goed benaderd. De resultaten kunnen mogelijk verbeterdwordendoordekeuzevananderegegevens.
Het tijdstip van beregening kan redelijk benaderd
worden ondanks dat de herverdeling van vocht
slecht berekend wordt. Blijkbaar is de schatting van
de beregeningsbehoefte goed te berekenen door
hetverschil incumulatieve actueleevapotranspiratie
(afhankelijk van gewasbedekking) en cumulatieve
neerslag. De bodemvoorraad is dan een maat voor
het aantal dagen dat een beregening zonder droogteverschijnselen aan het gewas kan worden uitgesteld. Dit geldt met name opdeze profielen meteen
ondiepebeworteling (40cm).
Eenvoordeel van beregening is gebleken bij debepaling van de stikstofopname van het gewas en de
verandering van het gehalte in de grond.Tengevolgevandeuitgevoerde beregeningen neemtdeplant
meer stikstof op en blijft er minder stikstof achter
danophetonberegendeobject.

5.Conclusie
Beregening op basis van een advies, gegenereerd
met behulpvan hetmodelSWATRE,levert eenboer
met praktijkervaring met beregening geen aanmerkelijkvoordeelop.Hetmodelschiettekortomdathet
beregeningscriterium niet afgestemd is op dekwaliteitvan het produkt, maar opde hoeveelheid. Indien
het model gebruik maakt van de Staringreeks, is
meninstaat,alleengelet opkwantiteit, dejuiste tijdstippenvanberegeningteadviseren.
Het onderzoek is niet uitputtend geweest naar de
mogelijkheden van praktijkadvisering voor beregening. Een veldonderzoek behoort in verschillende
groeiseizoenen teworden uitgevoerd,zeker eenberegeningsonderzoek dat zo weersafhankelijk is.
Voortgezet onderzoek is nodig om aan te kunnen
geven of er mogelijkheden zijn om beregening met
behulpvan hetmodeluittevoeren,waarbij rekening
wordtgehouden metdekwaliteitvan hetprodukt.
Het model benadert de herverdeling van het vocht
matig. Indien niet beregend wordt en met name tijdensvoortdurende uitdroging (onberegend) ofindien
het profiel nat blijft, dan worden de vochtgehalten
goed benaderd. Indeze situaties is echter de voorspelling van weinig belang. Er wordt öf niet beregend, öf een beregening is vanwege de natuurlijke
vochtvoorziening niet noodzakelijk. Echterjuist insi-
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6.Samenvatting
In 1986 en in 1987 is bestudeerd of het tijdstip van
beregening voorspeld kan worden met behulp van
het computermodel SWATRE.Optwee proefvelden,
respectievelijk op een plaatgrond (Rusthoeve) en
een zandgrond (Vredepeel), is een vergelijking gemaakttussen beregening opindicatie van hetmodel
en beregening volgens inzicht en ervaring van de
boer. Het modelvereiste de volgende gegevens:de
hydrologische eigenschappen van de profielen, de
bewortelingsdiepten, de grondbedekking, de grondwaterstand en de neerslag en de verdamping van
hetdichtstbijzijndeweerstation.
Beregening hadeffect opdeopbrengst in 1986(een
droge zomer) maar was overbodig in 1987 (overvloedige en regelmatige neerslag). In 1986 konmet
het model ongeveer dezelfde opbrengst gerealiseerdworden als de praktijk. Met het modelwerden
op beide proefvelden minder beregeningen gerealiseerd door het later aanvangen metde eersteberegening. Dit is mogelijk de oorzaak van de lagere
kwaliteitvandeaardappels.
Deopname van stikstof door het gewaswas opberegende objecten hoger danoponberegende objecten. Het minerale stikstofgehalte van de grond was

opdeberegende objecten laagaan heteindvanhet
seizoen en op het onberegende object weer op het
uitgangsniveau.
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Summary
In 1986 and 1987 theprediction,withtheaidofthe
computermodel SWATRE, of the timingofirrigation
has been studied.On two experimentalsites,respectively a thin clay topsoil on sand profile
(Rusthoeve) anda sandysoilprofile (Vredepeel)a
comparisonhas been made between irrigationon
indicationof the modeland irrigationonindication
ofthe experience ofthe farmer. Themodelrequired
thefollowingdata:thehydrologicalpropertiesofthe
profiles, observationsof rootingdepth, soil cover,
ground water level and precipitation andevaporationfromthenearestweatherstation.
Irrigationeffectedtheyield in 1986 (adrysummer)
but wasnotnecessaryin 1987 (superfluous andregular rain). In 1986it provedpossible togetabout
thesameyield withthe modelas withfarmers experience. Usingthemodelresultedonboth experimentalfieldsina reductionof thenumberofirrigationsduetothelaterstartofthefirstirrigation. This
ispossibly thecauseof thelowerqualityof the potatoes.
The uptakeofnitrogen bythecropwashigheronirrigatedplotsthanonnotirrigatedplots. Themineral
nitrogencontentof thesoil waslowonthe irrigated
plotsandonthenotirrigatedplotsbackonthestartinglevel.
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Diep losmakenvanzavelgronden in zuidwest-Nederland
Deeplooseningofloamsoils inSouthwestoftheNetherlands
J. Alblas.PAGV,E.C.Vos,Staring Centrum enJ.G.N.Wander, ROC Rusthoeve

1. Inleiding
Op initiatief van ROC Westmaas te Westmaas en
ROC Rusthoeve teColijnsplaat isgedurende deperiode 1978t/m 1986eenonderzoek uitgevoerd naar
de effecten van diep losmaken van kalkrijke zavelgronden. Hierbij is gelet opdegewasgroei en het
gedrag vandelosgemaakte grond.
Een uitgebreid verslag vanditonderzoek iste vinden inPAGV-verslagnr.89,juli 1989.

2. Materiaalenmethoden
Op beide proefboerderijen isinseptember 1978een
proefveld aangelegd meteenonbewerkt profiel(object A)eneen profiel waar isgewerkt metdespitfrees tot80cmdiepte (object B).Opde Rusthoeve
is tevens een bewerking gedaan meteen scherpe
woeler tot80cmdiep (object D).Beide proeven zijn
intweevoud aangelegd.

De Imants-spitfreestot 80cmdiepte aan hetwerk.
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Het proefveld te Colijnsplaat is aangelegd op een
lichte zavel met13% lutum (17%afslibbaar) in de
bouwvoor opeenwataflopend profiel.TeWestmaas
bevat debouwvoor 20%lutum (28%afslibbaar)en
wordt hetprofiel naar beneden toelichter. Beide profielen zijn niet droogtegevoelig maar hebben beperkingentenaanzien vandebeworteling.
Op beide proeven zijn elkjaar aardappelen, suikerbieten, wintertarwe enzomergerst geteeld. Behalve
het volgen vangroei en produktie vande gewassen
isveel aandacht besteed aanbodemkundige aspecten: poriënvolume, indringingsweerstand en bewortelingsdiepte. Incidenteel isdieper opsommigeaspecten ingegaan.

Tabel 1. De relatieve opbrengst van de objecten spitfrezen (B) endiepwoelen (D) ten opzichte vanonbewerkt profiel (object A).
Table1.Theyield ofrotor digged (B)andsubsoiled (D)plots in %oftheuntreatedsoil(A).
gewas1)

Colijnsplaat
object B
object D

Westmaas
object B
1979/1982

1983/1986

1979/1986

wintertarwe (C=5,W=8)

98

99

100

98

99

zomergerst (C=2,W=8)

91

97

96

97

96

suikerbiet (C=6,W=3)
wortelopbrengst
suikeropbrengst
suikergehalte

95
94
99

101
101
100

-

-

101
102
101

94
96

99
101

104
105
103
101

98
98
95
100

101
101
98
100

aardappel (C=6,W=8)
totaal
marktbaar >35 mm
marktbaar >50 mm
onderwatergewicht (owg)

-

-

1

) C=5:Colijnsplaat =5oogstjaren;W=8:Westmaas =8 oogstjaren

3.Resultaten

relatieve
opbrengst

3.1 Gewasopbrengsten

110-

*
Detarwe endesuikerbieten reageerden niettotnegatief opdediep losgemaakte grond(tabel 1).Bijde
zomergerst werd een opbrengstderving vastgesteld
na spitfrezen die in de loop der tijd kleiner werd.
Hetzelfde deed zichvoor bij de opbrengsten vande
aardappelen op het proefveld te Colijnsplaat. Na
een opbrengstderving van zo'n 10% in het eerste
jaar na het spitfrezen liep het verlies terug tot een
knolopbrengst in het achtste jaar die overeenkwam
met het niveauvan hetonbewerkte profiel (figuur 1).
Tegengesteld hieraanwas het verloop in detijdvan
hetaardappelgewas ophetproefveldWestmaas.Na
eengrotemeeropbrengst inheteerstejaarzaktehet
opbrengstniveau tot even onder het opbrengstpeil
van de knolopbrengst van de niet losgemaakte
grond.Deonderwatergewichten vandeaardappelen
van de diep bewerkte en de onbehandelde grond
warengelijk.

lichtezavel

•

X

•^

X

X

100 -

__ X

X

•

zavel

•
90-

•^

1

•

2

3

4

5
6 7
8
aantaljarennabewerking

Fig. 1.Het verloop van de relatieve totale knolopbrengst gedurende dejaren na het spitfrezen van een lichte zavel (•) te Colijnsplaat
en een zavel (x) te Westmaas. De opbrengst is weergegeven in procenten van
onbehandeld (100%).
Fig. 1.Changes in total yields of potatoes in
time after rotor digging on a sandy loam
(•) and a loam (x) soil. Each year the
yield of the rotor digged plots are related
totheuntreatedplots.
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3.2Bodemkenmerken
De bewerking met de scherpe woeler heeft op de
bodemkenmerken (poriënvolume, indringingsweerstand en bewortelingsdiepte) weinig invloedgehad.
Het meetbare effect beperkte zich tot de woelsleuven.
De ingrijpende bewerking met de spitfrees leidde
aanvankelijk op beide proefvelden tot een verbetering: een groter poriënvolume, een lagere indringingsweerstand en een diepere beworteling.
Gedurende de proefperiode namen de verkregen
veranderingen af (figuur 2). In de lichte zavelgrond
te Colijnsplaat gingdit vlugger dan indewat zwaardere grond te Westmaas. De indringingsweerstand
enhetporiënvolumevandelichtezavelwareninhet
vijfde jaar na het spitfrezen weer op het niveau van
de niet losgemaakte grond. Het poriënvolume werd
zelfskleiner. Indezavelgrondwerdhetbereikenvan
hetuitgangsniveau inhetachtstejaarvastgesteld.
Inde laagtussen 30en45cmvandegespitfreesde
grond zijn veel erg fijne poriën gevonden. Dit verklaart mede het lagere luchtgehalte in dit bewerkte
profielinvergelijking methetonbewerkte.
Inde gespitfreesde lichtezavel bereikten dewortels

van de bieten,tarwe en gerst in de eerste jaren na
de bewerking eengrotere diepte. Ditverschil was in
het vierde jaar reeds verdwenen. De aardappelwortels gingen ingeenderjaren dieper dan indeonbewerkte grond. Inde van nature dieper bewortelbare
zavelgrond gingentarwe-engerstwortels nauwelijks
dieper de grond in dan in het onbehandelde profiel.
Bijbieten enaardappelen was hetverschil inbewortelingsdiepte inhetvijfdejaarweerverdwenen.

3.3 Debouwvoor
Door het spitfrezen isde bouwvoor vandelichtezavel niet lichter geworden,maar indezavelgrond liep
het percentage afslibbare delen terug van 28 naar
24. Inde bouwvoor van beide proeven veroorzaakte
het spitfrezen een lager organische stof- eneenhoger koolzure kalkgehalte. De bemestingstoestand
namookaf,terwijldegevoeligheidvooroppervlakteverslempingtoenam.

poriënvolume-%

MPa
+2-

+4-

+H

+2 -

ie

•

*
•

X

m

x

n
•
-2 .

•

-4 .
-r-

4

1 2
3 4
5
aantaljaren na bewerking

Fig. 2.Verandering van de indringingsweerstand (links) en het poriënvolume (rechts) op +35 cm diepte gedurende de jaren na het spitfrezen van een lichte zavel (•) te Colijnsplaat en een zavelgrond (x) teWestmaas. Weergegeven zijn deverschillen van de metingen van de gespitfreesde
ten opzichte vande onbehandelde grond (O-lijn).
Fig.2. Changes in cone resistance (left) andpore volume (right) in time after rotor digging of a sandy
loam (•) and a loam (x)soil.Eachyear thedifferences between treatedand untreated (zero-level)areplotted.
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Tabel 2. Berekende verbanden tussen de relatieve aardappelopbrengst van gespitfreesde grond en de
veranderingen van de bodemaspecten naspitfrezen ten opzichte van onbehandeld (n=6).
Table2. Correlation between therelative potato yield of rotor diggedplots (B)and thechanges of soil
aspects after rotordigging compared withtheuntreated.
verband

correlatiecoëfficiënt

regressie

Colijnsplaat
- poriënvolume-opbrengst
- IW-opbrengst
- bewortelingsdiepte-opbrengst

-0,91
0,82
n.s.

y =95,8 - 2,3x
y =97,9+ 4,2x

Westmaas
- poriënvolume-opbrengst
- IW-opbrengst
- bewortelingsdiepte-opbrengst

n.s.
-0,73
0,97

3.4 Hetverband bodemengewas
Inbeideproeven iseeninvloedgevonden vandeindringingsweerstand op de relatieve knolopbrengst.
Binnen het proefveld te Colijnsplaat was het verbandporiënvolume -opbrengst beterdandatvande
indringingsweerstand en de opbrengst (tabel 2).Te
Westmaas was de relatie poriënvolume - opbrengst
niet betrouwbaar, maar gaf het verband bewortelingsdiepte - opbrengst een beter verband dan dat
tussen de indringingsweerstand en de knolproduktie.

4.Bespreking
Bij de start van het onderzoek is uitgegaan van de
veronderstelling dat losmaken van de zavelgrond
een goede mogelijkheid zou bieden voor degewassen omeen diepgaand wortelstelsel te ontwikkelen.
Vooral het gewas aardappelen zou hiervan kunnen
profiteren.
Vastgesteld is dat alleen in de eerste jaren na de
diepe bewerking de geboden mogelijkheid door de
gewassen is benut. Inde lichte zavelte Colijnsplaat
gingen aardappelwortels weinig dieper de losgemaakte grond in dan in de niet bewerkte ondergrond. Uit metingen is gebleken dat weliswaar het
poriënvolume vergroot was, maar dat dit overwegend fijne, niet continue poriën betrof. De waterluchtverhouding werd hierdoor zodanig beïnvloed
dat zeer snel luchtgebrek ontstond. Indewatdroge-

y =94,6-12,1 x
y =96,2 + 0,6x

re perioden belemmerde het niet continue poriënstelsel eenonvoldoende capillaire vochtaanvoer. De
vastgestelde veranderingen indetijd leiddentoteen
betere vochtvoorziening van het ondiep wortelende
aardappelgewas, zodat het produktieniveau weer bij
datvandeonbewerkte grondkwam.
In het wat zwaardere profiel te Westmaas werd bij
aardappelen een andere reactie gevonden dan op
de lichte zavel.Hier resulteerde eenafnamevanhet
poriënvolume in een ondiepere beworteling en terugvallen van de opbrengst naar het niveau van de
niet losgemaaktegrond.
Debesproken bodemkenmerkenbeïnvloeden elkaar
zodanig dat het eigenlijk niet mogelijk is één kenmerkaantewijzenalshetbelangrijkste.
De resultaten van de gewasproduktie te Westmaas
zijn zodanig geweest dat de kosten van het spitfrezen niet zijn terugverdiend: een financiële meeropbrengst van± ƒ 700,-tegen ongeveer ƒ 1500,-kostenvoor eendiepe bewerking metdespitfrees.

5.Conclusie
Losmaken van de ondergrond van zavelprofielen
heeft slechts gedurende enkele jaren een invloed
gehad op poriënvolume, indringingsweerstand en
bewortelingsdiepte. Inde lichte zavelwaren deaanvankelijke verbeteringen vlugger op het uitgangsniveauterugdan inhet zavelprofiel.Alle opdegespitfreesde lichte zavelgrond geteelde gewassen gaven
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gemiddeld over de proefperiode een lagere opbrengst danop het onbewerkte profiel.Opdezavelgrondwasdit het geval bij dezomergerst. Deandere gewassen reageerden neutraal. De aanvankelijk
grote produktieverschillen bij de aardappelen liepen
tijdens het onderzoek terug naar het opbrengstniveau van de onbewerkte grond. Diepwoelen van de
lichte zavelgrond beïnvloedde de opbrengsten nauwelijks.
Losmakenvaneenzavelgrond isnietrendabel.
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Summary
In 1978 twofieldtrialswerestartedtostudythe effectsofdeeploosening ofloamsoils. The research
was started to answer the questions: a. whateffectsdoesdeepcultivationhaveoncropgrowand
yield, especiallyon potatoesand b. for howmany
yearsaresoileffects measurable.
Thetrials weresituatedina CalcaricFluvisol area.
TheWestmaas site wasa loamsoil with20%clay
in the topsoiland 12%at 70cm depth; the trialat
Colijnsplaat wasasandyloamwith 13% clayinthe
topsoiland 11% at70cm depth.
In both trials theprofile wasloosened with a rota
digger to a depth of 80 cm. Thesandy loamwas
alsocultivated to80cmdepthwithasubsoiler.On
thecultivatedanduntreatedpartsofthefieldsyearly four crops weregrown in a fixed rotation: potatoes, winterwheat, sugarbeetsandspring barley.
Duringeightyearsattentionwaspaid tocropyields,
rootingdepthandporevolume andcone resistance
at35cmdepth.
The decreasedconeresistance andincreasedpore
volumeof the sandy loam soil were again at the
untreatedlevel in the fifthyear after loosening;in
theloamsoilit tookeightyears.Rooting depth responded differentlyafter rota digging,propablythis
wasdue topore size andcontinuity. At the sandy
loamsoilcropyieldswere notinfluencedbysubsoiling.However, rotadiggingdecreasedtheyieldofall
crops, but potato yields restored during the research period. Contrary to this, potatoes on the
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loamsoilyieldedmuchhigherin thefirstyearafter
rotadiggingbutlater on theyield wasagainatthe
level of the untreatedsoil;barleyyielded lessand
theothercrops equallyduringthe research.
Taking all resultstogether: looseningof the subsoil
ofloamsoilscannotberecommended.

Vruchtwisselingen
bodempathogenen
Inwerkenvan"nietvluchtige"nematiciden;deverdelingdoordebouwvoor
A. Mulder. J.RoosjenenG. Veninga. Hl. HillebrandsLaboratoriumvoorBodemziekten

Bedrijfseconomische aspectenvandegrondontsmettinginvruchtwisselingssystemen
H.Preuteren B.J.M. Meijer, PAGV

Aardappelopslagbestrijdingenknolvermeerderinginhetvolggewas
AR J. Rops.ROCDeKandelaar;projectnr. KL674enKL729

Inwerken van "niet vluchtige" nematiciden;de verdeling
door de bouwvoor
Incorporation of "nonfumigant"nematicides;distribution inthetillagelayer
A.Mulder,J.RoosjenenG.Veninga,H.L. Hilbrands Laboratoriumvoor Bodemziekten

Voor uitvoerige informatie wordt verwezen naar
eindrapportnr. HLB 88-1 (te bestellen door overmaking vanf 12,50op giro 3134396 t.n.v.SIOAssen). Hier wordtvolstaanmet een samenvatting
vanditeindrapport.

Samenvatting
De "niet vluchtige" nematiciden ethoprofos, aldicarb
enoxamylbehorentotdezenuwgiften (choline-esterase remmers).Zeworden indevormvanmicrogranulatenopdemarktaangeboden.
Kenmerkend voor dit type middelen is dat ze zich
nagenoeg niet door diffusie via de gasfase door de
bodem kunnenverdelen,terwijl verdeling viadewaterfase inhet voorjaar meestalte gering isdoor een
te gering netto neerslagoverschot. Als gevolg hiervanzalzichronddeindegrondgebrachte korreltjes
slechtseenkleinezonemetactievestofvormen.
De goede nematicide, respectievelijk nematostatische eigenschappen vandeze middelen kunnenonder praktijkomstandigheden daarom alleen tot volle
uiting komen als een voldoende aantal deeltjes homogeen over de gehele diepte van de bouwvoor
wordtverdeeld.
Met de beschikbare werktuigen (haken-, resp.pennenfrees, rotorkopeg en messeneg) is de verdeling
in de diepte onvoldoende gebleken. Ook na een
bouwvoordiepe (20 cm) bewerking met een hakenfreeswerdmeerdan80% vandetoegediendeactievestof indebovenste 8à10cmteruggevonden.Dit
betekent dat ineen groot gedeelte van de grondde
zich ontwikkelende wortels niet worden beschermd
tegenaantastingdooraaltjes.
Insamenwerking met IOBen IMAG isgezocht naar
methoden om een betere verdeling van de actieve
stoffen door de bouwvoor te verwezenlijken. Inwerken met roterende- en krukasspitmachines gaf een
aanzienlijke verbeteringvandeverdeling indediepte. Bijderoterende spitmachinesbleekeenrotortoerental van 75 omwentelingen per minuut nodigvoor

216

een zo homogeen mogelijke verdeling. Ingevalvan
een lagere rotorsnelheid kan het nadelig effect hiervan op de verdeling worden opgeheven door de
grond tot op bouwvoordiepte met eenvastetandcultivator voortebewerken.
De betere verdeling van de actieve stof door de
bouwvoor hadeengeringere vermeerdering vanhet
aardappelcysteaaltje tot gevolg; echter ook werd
nog een toename van de populatie waargenomen.
Met behulp van de tuinkersmethode werd aangetoond dat de oorzaak hiervan is de onvoldoend homogene verdeling van de actieve stof. Op plaatsen
waar geen of onvoldoende middel terechtkomt, kan
hetaaltje zichvrijelijkvermeerderen.
Voor een verdere verbetering van de verdeling zou
een nog intensiever mengende grondbewerking nodig zijn, hetgeen vanuit een oogpunt van structuurbederf nietacceptabelis.
Aangetoond werd dat de te bereiken homogeniteit
van de verdeling door een bewerking met een spitmachine ook afhankelijk is van de fijnheid van het
granulaat. Hoe fijner het granulaat, des te homogenerhetmiddeldoordegrondverdeeldkanworden.

Summary
Applied on the soil surfaceand incorporatedby a
rotaryharroworarotarycultivator, over80%ofthe
activeingredientof thenonfumigants is recovered
fromtheupper8-10cmofthe tillagelayer.
Incorporation byarotaryspadingmachine resulted
inaratherevendistribution ofthe nematicides over
thetotaldepth of the tillage layer. Despitetheeven
distributionthepotatocystnematodepopulation increased4-5 times.Thereasonfor this wastheinhomogeneousdistributionof the applied nematicides. It was shown that the homogenicityof the
distribution also depends on the fineness of the
granulates.

Bedrijfseconomische aspecten van degrondontsmetting invruchtwisselingssystemen
Economicaspects ofsoilfumigation incroprotationsystems
H.PreuterenB.J.M.Meijer,PAGV

1. Probleemstelling

als aanloopjaren beschouwd en zijn niet indeberekeningenopgenomen.
Voor een uitvoerige beschrijving van de resultaten
van deze economische evaluatie wordt verwezen
naar PAGV-verslag nr.75:"Bedrijfseconomische aspectenvandegrondontsmetting in rotaties metconsumptie-aardappelen, suikerbieten en wintertarwe
ophetproefveldteWestmaas (1981t/m 1986)".

Het onderzoek naar de effecten van vruchtwisselingssystemen met grondontsmetting isopde proefboerderij Westmaas te Westmaas in het najaar van
1976 begonnen. De probleemstelling bij de aanleg
van het proefveld was: "Zijn nauwe rotaties van
aardappelen en suikerbieten technisch mogelijk en
economisch rendabel?" Voor het antwoord op deze
vraag zijn bouwplannen met verschillende frequenties van de verbouw van aardappelen en suikerbieten nodig. De doelstelling van het proefveld richt
zichop:
- Het bestuderen van de effecten van vruchtwisselingssystemen met en zonder grondontsmetting
ten aanzien van de opbrengst van de gewassen,
de structuur en bewerkbaarheid van de grond en
hetoptredenvanplantenziekten enonkruiden.
- Het nagaanvandestikstofreacties vandegewassen onder invloed van de vruchtwisselingssystemen. Hierbij wordt mede gelet op het stikstofgehaltevan hetprofielinhet voorjaar.
Het doel van deze studie is het economisch evalueren van de resultaten van de verschillende bouwplannen. Deevaluatie heeft betrekking opde oogstjaren 1981tot en met 1986. Dejaren voor 1981zijn

2. Opzetenmethodevanonderzoek
In deze studie zijn de volgende bouwplanvarianten
met/zonder grondontsmetting doorgerekend in bedrijfsverband (tabel1).
Om de bedrijfseconomische betekenis van de gepresenteerde bouwplanvarianten aan te geven zijn
bouwplansaldi vastgesteld,welke zijn afgeleid uitde
berekende saldivandeafzonderlijke gewassen.Het
saldo per gewas bestaat uit de bruto-geldopbrengst
verminderd met de toegerekende kosten. De brutoopbrengst is bepaalddoor degemiddelde afleverbareopbrengsten aan hoofd-enbijprodukt over deperiode 1981 t/m 1986 te vermenigvuldigen met de
genormaliseerde prijzen in1987/1988.
Voor het bepalen van de toegerekende kosten per

Tabel 1.Overzicht van deverschillende bouwplanvarianten endedaarvoor gebruikte coderingen.
Table 1. Viewof the variouscrop rotationsanditsletter codes.
codering
Rotatie

zondergrondontsmetting

met grond
ontsmetting

4-jarig:

cons, aardappelen
suikerbieten

-wintertarwe - wintertarwe

A

B

3-jarig:

cons, aardappelen
wintertarwe

- suikerbieten

C

D

2-jarig:

cons, aardappelen

- suikerbieten

X

E
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gewas zijn de verbruikte hoeveelheden produktiemiddelen (zaaizaad en pootgoed, meststoffen, bestrijdingsmiddelen etc.) afkomstig uit gegevens van
het proefveld. De kosten van de grondontsmetting
zijn - evenals die van de groenbemesting - niet aan
eenbepaaldgewastoegerekend,maaraanhettotale bouwplan enzijn derhalve verrekend inde bouwplansaldi. Op grond van de proefveldresultaten zijn
de volgende bouwplansaldi per ha berekend (tabel
2).

Tabel 2. Bouwplansaldo per ha van de verschillende bouwplannen.
Table2. Cropping profits per ha of the various
croprotationsystems.
code bouwplan
(zietabel 1)
A
B
C
D
E

bouwplansaldo
ingld per ha

bedrijfsplannen opgesteld. Daarbij is de mate van
loonwerk berekend door na te gaan bij welke minimumoppervlakte het loonwerk voordeliger is.Opde
grotere bedrijven isde loonwerker ingeschakeldomdat de eigen arbeidsbezetting in sommige perioden
telaagisvoor hetinzettenvaneigenwerktuigen.
In figuur 1zijn de uitkomsten van de bedrijfsbegrotingen grafisch weergegeven. Uit figuur 1 blijkt dat
bij een bedrijfsoppervlakte van 25 ha cultuurgrond
geen van de onderzochte bouwplannen rendabel is.
Bij 35 ha cultuurgrond is bouwplan C rendabel. De
bedrijven met 45 ha of meer cultuurgrond hebben
alleeenpositief netto-overschot.

arbeidsopbrengst
vandeondernemer
(xƒ 10.000)

4047
3817
4220
4144
4381

3.Uitgangspunten voor inpassen vande
saldogegevensinbedrijfsverband
Omeenoordeeltevormenover debedrijfseconomische betekenis van de berekende bouwplannen is
het noodzakelijk te weten hoe het financieel resultaat is als deze bouwplannen in een bepaalde bedrijfsopzet worden toegepast. De oppervlakte cultuurgrond per bedrijf is in de berekeningen gesteld
op 25, 35, 45, 60 en 85 ha. De arbeidsbezetting is
voor deze oppervlakteh op minimaal 1mangesteld,
met de mogelijkheid om los personeel voor handwerk aan te trekken. In de berekening is aangenomen dat een aantal werkzaamheden in eigen mechanisatie of inloonwerk kanworden uitgevoerd.De
eigen mechanisatie kan, indien dit voordelig is of
voor de werkorganisatie nodig is, een combinatie
zijnmetanderebedrijven.

4.Resultaten
Op basis van de gehanteerde uitgangspunten zijn
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Fig. 1. Arbeidsopbrengst van de ondernemer;
gld.per bedrijf.
Fig. 1.Entrepreneurslabourreturn;Dfl. per farm.

De rangorde van de bouwplannen verschilt per bedrijfsoppervlakte. Bij de bedrijfsoppervlakten van 45
ha en groter geven de bouwplannen zonder grondontsmetting de hoogste arbeidsopbrengst. Detweejarige rotatie Eblijft vooral bij de bedrijfsoppervlakten van 60 en 85 ha sterk achter in arbeidsop-

brengst. De spreiding in de arbeidsbehoefte is op
deze nauwe rotatie gering, zodat veel loonwerk nodig is in het voorjaar bij het zaaien en poten en in
het najaar bijdeoogst. Inschakelenvande loonwerker is hierbij voordeliger dan uitbreiding van de arbeidsbezetting.

5.Conclusies
De hoogste opbrengsten aan aardappelen komen
voor in de vierjarige rotaties en in de driejarige met
grondontsmetting. Delaagste aardappelopbrengsten
wordengerealiseerd indetweejarige rotatieeninde
driejarige zondergrondontsmetting.
De effecten van het ontsmetten van de grond zijn
voor aardappelen ensuikerbieten indedriejarige rotatie groter dan indevierjarige. Indevierjarige rotatie geeft de grondontsmetting bij suikerbieten wel
een opbrengstverhoging, bij consumptieaardappelen echter niet. Het bouwplansaldo van detweejarige rotatie steekt weliswaar gunstig af ten opzichte
vandatvandeoverige rotaties,maarbijinpassingin
bedrijfsverband ontstaat een heel ander beeld.
Naarmate de bedrijfsoppervlakte toeneemt, blijven
debedrijfsresultaten vandetweejarige rotatieverder
achtertenopzichtevandievandeoverigerotaties.
Bijeenbedrijfsoppervlakte van35hacultuurgrond is
alleen de driejarige rotatie zonder grondontsmetting
rendabel. Inde praktijk moet het echter worden betwijfeld of dedriejarige rotatie zonder grondontsmettingistehandhaven.
De bedrijven met 45 ha of meer cultuurgrond hebben op basis van de gestelde uitgangspunten alle
een positief netto-overschot. Vandeze bedrijvengeven de bouwplannen zonder grondontsmetting het
hoogste bedrijfsresultaat. Bijeen bedrijfsoppervlakte
van 45 hamoet de bruto-geldopbrengst vande vierjarige rotatie met grondontsmetting met 5%, van de
driejarige rotatie met grondontsmetting met 2% en
van de tweejarige rotatie met 4%stijgen om dezelfde arbeidsopbrengst te behalen als bij de vierjarige
rotatiezondergrondontsmetting.

6.Samenvatting
Het onderzoek naar de effecten van vruchtwisselingssystemen met grondontsmetting is opde proefboerderij Westmaas te Westmaas in 1976 begon-

nen. Het doel van deze studie is om de resultaten
van de bouwplannen economisch te evalueren. De
evaluatie heeft betrekkingopdeoogstjaren 1981t/m
1986. De oppervlakte cultuurgrond is in de berekeningengesteldop25,35,45, 60en85ha.
In de proef zijn, afgezien van de varianten zonder
grondontsmetting, de volgende bouwplannen opgenomen:
- tweejarige rotatie: consumptie-aardappelen - suikerbieten;
- driejarige rotatie: consumptie-aardappelen - suikerbieten-wintertarwe;
- vierjarige rotatie: consumptie-aardappelen - wintertarwe -suikerbieten -wintertarwe.
Van de drie- envierjarige rotatie is een variant zondergrondontsmettingopgenomen.
Uitde berekening isgebleken dat bij eenbedrijfsoppervlakte van 25 ha cultuurgrond geen van de onderzochte bouwplannen rendabel is. Bij de bedrijfsoppervlakten van 45 ha en groter geven de
bouwplannen zonder grondontsmetting de hoogste
arbeidsopbrengst.

Summary
Since 1976 theeffectsofsoilfumigation incroprotationsystemshavebeendeterminedin field experiments at Westmaas.Five different rotationsystemswerestudied.
A: 4-yearrotation system (warepotatoes -winter
wheat- sugarbeets - winterwheat)without soil
fumigation.
B: 4-yearrotationsystem (seeA) withsoil fumigation.
C:3-yearrotation system (warepotatoes - sugar
beets-winterwheat) withoutsoilfumigation.
D:3-yearrotationsystem(seeC) withsoil fumigation.
E:2-year rotation system (warepotatoes •sugar
beets)with soilfumigation.
Based on the results of these experiments during
theyears 1981-1986, noneoftheanalyzedcrop rotationsystems was financiallyprofitable at a farm
sizeof25ha.
At a farmsizeof 45 ha andmore,all crop rotation
systems wereprofitable. Besidesthecroprotation,
systemswithoutsoil fumigation proved to bemore
profitable than those withsoilfumigation.
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Aardappelopslagbestrijding en knolvermeerderingin
het volggewas
Controlofvolunteerpotatoesandincrease ofpotatoes inthenextcrop
A.H.J. Rops,ROCDeKandelaar

1. Probleemstelling
Aan het voorkomen en bestrijden van aardappelopslag is in het onderzoek reeds vele jaren aandacht
besteed. Deconclusie hierbijwasdat door eengoede afstelling van de rooimachine de rooiverliezen
belangrijk kunnen worden beperkt en dat daardoor
ook het aantal opslagplanten inhet volggewas sterk
kan worden teruggebracht. Ook de bewerkingen en
het soort gewas na de aardappeloogst kunnen een
grote invloed hebben op het aantal opslagplanten.
Verder zijn opslagplanten goed mechanisch enchemischtebestrijden.
Vooral in verband met de bodemgezondheid is de
vraag aan de orde gekomen hoe aardappelopslagplanten behandeld moeten worden om te voorkomen dat knolvermeerdering optreedt. Daarom is in
1986 op de proefboerderij De Kandelaar een proef
aangelegd waarin het effect van een mechanische
bestrijding door middel van schoffelen is nagegaan
eneenchemische bestrijding door middelvanglyfosaat. In 1988werdalleen eenchemische bestrijding
uitgevoerd. Verder is de invloed onderzocht van het
behandelingstijdstip opeeneventuele aardappelcystenvermeerdering.

2. Proefopzetenmethodevanuitvoering
De proeven zijn in 1986 en 1988 aangelegd op de
proefboerderij De Kandelaar op een kleigrond met
55% afslibbare delen eneen organische-stofgehalte
van3,5%.Omdeopkomstenhetverloopvandebehandelingen goed te kunnen volgen is aardappelopslag nagebootst door in het voorjaar in een gezaaid
bietenperceel aardappelen te poten. Aangezien uit
eerder onderzoek wasgebleken dat zoweldegroottevandepoter alsdepootdiepte invloed haddenop
zowelopkomst alsdeknolvermeerdering,zijnobjectenaangelegd mettweepotermaten (28/35en45/55
mm)entweepootdiepten (10en20cm).
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Alle objecten zijn indrievoud aangelegd, in 1986alleen met het ras Bintje en in 1988 met de rassen
Bintje en Irene. Per veldje zijn 20 knollen geplant.
Debestrijdingvandeopslagplanten isin1986zowel
chemisch als mechanisch uitgevoerd,in 1988alleen
chemisch. Dechemische bestrijdingwerd uitgevoerd
metglyfosaat (concentratie 33%) bijdriegewaslengten van de opslagplanten (10, 15-20 en 25-30 cm).
Voor de mechanische bestrijding is eenmaal c.q.
driemaalgeschoffeld meteenschoffelmachine.

3.Resultaten
3.1 1986
Deaardappelen zijnop22aprilgepoot ineengrond
meteen redelijke tot goede structuur. Daarna iseen
periode gevolgd metvoldoende neerslag eneenredelijke temperatuur. De planten hadden gemiddeld
op28 meieengewaslengte van 10cmbereikt, op2
junieenlengtevan 15-20cmenop9junieenlengte
van 25-30 cm. Pootdiepte en potermaat hadden
nauwelijks effect op opkomst. Op genoemde data
zijn ook de chemische behandelingen uitgevoerd.
De mechanische bewerkingen zijn uitgevoerd op28
mei, 15junien16juli.
Deknolvermeerdering isvastgesteldtijdens het rooieninhetbeginvan het najaar. Deresultaten hiervan
zijn in de tabellen 1, 2 en 3 weergegeven. De invloed van schoffelen op de vorming van nieuwe
knollen in 1986 is vermeld in tabel 1. Daaruit kan
worden afgeleid dat bij één keer (vroegtijdig) afschoffelen de plant nadien nogeenaanzienlijkeproduktie van knollen kan geven. Pas na drie keer afschoffelen is de vorming van knollen sterk teruggedrongen.Echter ookdankanvormingvan (kleine)
knollen niet volledig worden voorkomen. Grotere
pootknollen vo/mden wel meer nieuwe knollen dan
kleine pootknollen. De invloed van glyfosaat op de

Tabel 1. Knolvermeerdering per 20 planten inverschillende maten van de schoffelobjecten in 1986.
Table1.Theeffect ofhoeing on number of newly formed tubersper 20plants in 1986(two seedtuber
sizes, twoplanting depthsand oneand threetimeshoeing).
potermaat
(mm)

pootdiepte
incm-maaiveld

één maal afschoffelen (28 mei)
28-35
10
20
45-50
10
20
drie maal afschoffelen (28 mei,15
28-35
10
20
45-50
10
20

aanta nieuwgevormde knollen
28-35
35-45
>45 mm
15-28

<15
27
20
34
17

totaal

57
44
68
42

41
27
37
36

52
35
47
44

28
15
26
30

205
140
212
168

juni en 16 juli)
13
6
4
9
16
20
27
23

-

-

5
6

1

-

19
13
42
56

knolvermeerdering in 1986 is te zien in tabel 2. De
periode van afsterving nadeze behandeling duurde
bij 10cmgewaslengte circa 13dagen,bij 15-20cm
circa drie weken en bij 25-30 cm ook circa drieweken. De beste resultaten werden bereikt bij een
vroegtijdige bespuiting, dus nog bij vrij kleine planten.Werdmetdebestrijding gewachttotdat deplant
25à30cmgrootwas,danwaren reedsvele nieuwe

-

knollen met aanzienlijke omvang geproduceerd.
Deze knollen werden door de glyfosaat niet meer
gedood. De invloed van de glyfosaatbespuiting was
niet afhankelijk vande potergrootte of vande poterdiepte, maar uitsluitend van de grootte van de plant
ophet momentvanbestrijding.

Tabel 2. Knolvermeerdering per 20 planten in verschillende maten bij de chemische bestrijdingsobjecten in 1986.
Table2. Theeffectofglyfosate treatmentspraying atdifferentplant heights.
potermaat
(mm)
28-35

28-35

45-50

45-50

pootdiepte
(cm)

gewaslengte
(cm)

aantal op- aantal nieuw gevormde knollen
slagplanten <15 15-28 28-35 35-45

-

>45 mm totaal

10
10
10

10
15-20
25-30

20
19
20

28
10
100

4
103

-

-

-

26

19

3

20
20
20

10
15-20
25-30

19
18
19

30
9
77

13
13
78

1
24

-

-

14

2

10
10
10

10
15-20
25-30

20
20
20

75
72
152

16
21
197

4
10
69

1
1
52

.
-

20
20
20

10
15-20
25-30

20
19
19

39
42
82

7
22
147

5
11
63

2
2
53

17

19

28
14
251
43
23
195
96
104
487
53
77
364
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Tabel3. Knolvermeerdering per 20 planten indeverschillende maten in 1988.
Table3. Effect of variety, seedtuber size, planting depth and planting heights at the moment of application ofherbicides on thenumber ofnew formedpotatoes.
object

ras

potermaat
(mm)

pootdiepte
(cm)

plantlengte bij
bestrijding
<25
(cm)

2 5-28

A
B
C
D
E
F

Bintje

28-35

10
10
10
20
20
20

10
15-20
25-30
10
15-20
25-30

-

G
H
I
J
K
L
Ob

Bintje

45-50

10
10
10
20
20
20
10

10
15-20
25-30
10
15-20
25-30

-

V
W
X
Y
Oi

Irene

10
10
10
10
10

10
25-30
10
25-30

28-35
45-50

-

-

3.21988
Deaardappelen gepoot op 10cmdieptevandepotermaat 45/55 mm,kwamen 24dagen na het poten
als eerste bovende grond.Deopkomst van alleobjecten verliep zeer voorspoedig als gevolg van de
warme, droge omstandigheden in mei. Ondanks de
vrij kluiterige grond werd een opkomst van 100%
verkregen.BijBintje trad 16dagennaopkomstknolvorming op. Elfdagen later zijnzemetglyfosaatbehandeld. Bij Irene vond de behandeling met glyfosaat vijf dagen na het begin van de knolvorming
plaats.
De effecten van de glyfosaatbehandeling in 1988
zijn te lezen in tabel 3. Op het moment dat de bestrijding werd uitgevoerd,waren er bij Bintje knollen
gevormdtot35mmdikte.
Nadatdeplantenvolledtgwarenafgestorven,zijnde
ondergrondse delen gerooid. Hier bleek echter niets
meer van over. De nieuwgevormde knollen waren
doordeglyfosaatvolledigverrot.
Vandeplanten die bij een lengte van 10cmbehandeldwaren,vertoonden vooraldegrote poterknollen
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aantal knollen
28-35 35-45 45-55

>55 mm totaal

30

30

36
11

14

.19

53

36
136

34

_
10

10

40
46

20

27

26

11

40
13

hergroei.Zowel indit object als bij een gewaslengte
van 15-20 cm waren de planten op het tijdstip van
bestrijding nog niet of nauwelijks met de knolzetting
begonnen.
Uit de gegevens van tabel 3 blijkt dat planten van
kleine opslagknollen wat beter werden bestreden
door glyfosaat. Alleen bij een laat uitgevoerde bespuiting (bij eengewashoogte van 25à30cm) werden nog eenvrij groot aantal (kleine) knollengeproduceerd.

4.Conclusies
Aan de hand van resultaten van eerder onderzoek
en de resultaten van dit nieuwe onderzoek kunnen
devolgendeconclusieswordengetrokken.
- Het één maal afschoffelen van opslagplanten gaf
een vrijgrote knolvermeerdering te zien. Depootdiepte en potermaat hadden hierop weinig invloed.
- Drie maal afschoffelen heeft tot duidelijk minder
knollen geleid dan een keer schoffelen, hoewel

-

-

-

-

ook danvermeerdering niet helemaal konworden
voorkomen. De vermeerdering van kleine opslagknollenisgeringer danvangroteknollen.
Nahetschoffelen blijvende nieuwgevormde knollengaaf endezezullenalszenietbevriezenweer
opslagplanten geveninhetvolggewas.
Met chemische opslagbestrijding wordt de geringste knolvermeerdering verkregen als een bestrijding plaats heeft bij een gewashoogte van
minderdan20cm.
Een bestrijding van de opslagplanten bij een
hoogte van 25-30 cm kan nog een aanzienlijke
knolvermeerderingopleveren.
Bij een chemische bestrijding zullen, afhankelijk
van het tijdstip van toepassing,de nieuwgevormde knollengeheel of gedeeltelijk verrotten enderhalve geen opslagplanten meer leveren in het
volggewas.

Summary
Inorderto findapractical wayof controlling volunteerpotatoplantsonaheavyclaysoil, experiments
were carried out at Biddinghuizen in 1986 and
1988. Hoeingoftheplantsthreetimesandthe use
of herbicides(glyfosate)onplants smallerthan20
cmgavethebestresults.
The useofherbicidesisprefered, sincenotonlythe
plantsbutalsothenewgrownpotatotuberscanbe
destroyed.

5.Samenvatting
Om nate gaan opwelke wijze aardappelopslag het
beste kanworden bestreden omde knolvermeerdering tot het minimum te beperken, zijn in 1986 en
1988 op de proefboerderij De Kandelaar enkele
proevenaangelegd.
Met meerdere malen afschoffelen en het chemisch
bestrijden van de opslagplanten voordat ze een
hoogte van 20 cm hebben bereikt, kan de knolvermeerdering belangrijkwordenbeperkt.
Inverband metdeopslagkansen inhetvolggewas is
eenchemische bestrijding duidelijk beter, aangezien
de nieuwgevormde knollen geheel of gedeeltelijk
verrotten.
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Automatisering
Onderzoek naarenontwikkelingvanteeltbegeleidingssystemenvoor
aardappelenensuikerbieten
C.L.M, de Visser. H.F.M. Aarts enK.Hindriks:
PAGV-projectnrs.39.08.11.39.08.12,39.08.13

Hetinformatiemodel "open-teelten"-bedrijf
A.E.Brands,PAGV:projectnr. 09.0.05

Onderzoek naar en ontwikkeling vanteeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten
Research onanddevelopmentofdecisionsupportsystems forpotatoesandsugerbeets
C.L.M,deVisser,H.F.M.AartsenK.Hindriks

1.Inleiding
Gedurende het seizoen neemt een teler tal vanbeslissingen. Deze beslissingen kunnen invloed hebben op problemen op de lange termijn (strategisch
niveau),de middenlange (tactisch niveau) of dekorte termijn (operationeel niveau) en kunnen worden
genomen op basis van kennis, ervaring of gevoel
van de teler en op basis van informatie. Deze informatie kan traditioneel aangedragen worden langs
mondelinge enlangsschriftelijkeweg.
De schriftelijke manier is goedkoop, controleerbaar,
maar vaak erg algemeen en bovendien snelverouderd. De mondelinge manier is redelijk actueel, afgestemdopdeindividuelesituatie,maarduurenbovendien in sterke mate persoonsgebonden en
moeilijk stuur- en controleerbaar. Devraag naar actuele, perceelsspecifieke informatie zal in de toekomst echter eerder toe- dan afnemen. Onder druk
van afnemende marges en toenemende noodzaak
de milieubelasting teverminderen,zullenteeltbeslissingen een groter relatief en absoluut gewicht krijgenendaarmee kennisintensieverworden.
Geautomatiseerde informatieverzorging zou in een
dergelijke vraag kunnen voorzien, door betaalbaarheid en controleerbaarheid te koppelen aan perceelsspecificiteit en actualiteit. Enige ervaring met
deze vorm van automatisering is op teelttechnisch
niveau alopgedaan middelsprogramma'svoor ziektebestrijding in wintertarwe (Epipré) envoor herbicidenkeuze in diverse gewassen (De Visser e.a.,
1986). Omdat de gedachte bestond dat de waarde
van een dergelijke geautomatiseerde informatieverzorging toe zou nemen bij een breder informatieaanbod dat goed op elkaar is afgestemd, is in 1986
een project gestart omteeltbeslissingen op-tactisch
en operationeel niveau op geautomatiseerde wijze
teondersteunen metveldspecifieke informatiegedurende het heleteeltseizoen.Voordeuitwerking isde
keuze gevallen op aardappelen ensuikerbieten,gezien het belangvandezegewassen voor de Neder-

landse akkerbouw enomdatverwacht werddatover
deze gewassen veel bruikbare informatie beschikbaarzouzijn.

2. Projectorganisatie
Gedurende de twee jaren van onderzoek naar en
ontwikkeling van teeltbegeleidingssystemen, is samengewerkt met VICON-Systems. Deverdeling van
taken hierbij vloeide logisch voort uit de deskundigheid van enerzijds het PAGV (materiedeskundigheid) en anderzijds VICON (software-technische
deskundigheid).
De projectgroep die voor dit onderzoek tot stand
kwam, bestond in eerste opzet uit vier personen,te
weten een projectleider, een systeemanalist/programmeur die ruimtelijk gescheiden van de overige
projectieden werkte, en twee onderzoekers, belast
met hetverzamelen enstructurerenvankennisover
de gewassen aardappelen en suikerbieten. Detaak
van deze groep was tot onderlinge afstemming van
de werkzaamheden te komen en gedachten te vormen over een gewasonafhankelijke basisstructuur.
De wijze waarop kennis wordt gestructureerd dient
immers zo veel mogelijk uniform te zijn in verband
met programmeerbaarheid, herkenbaarheid en gebruikersvriendelijkheid. De beide onderzoekers werden ieder ondersteund door een begeleidingscommissie, waarin vertegenwoordigers van onderzoek
en voorlichting met een goed inzicht in "telersgedrag" zitting hadden. Deze commissies bleken goed
tefunctioneren.

3.Werkwijze
3.1 Fasering
Bij het maken van informatiesystemen wordt door-
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gaans een systeemontwikkelingsmethode met een
meer of minder voorgeschreven denk- enwerkwijze
gehanteerd.Binnendit project isnietvaneendergelijke methode gebruik gemaakt. Wel werd besloten
tot een werkwijze die in de volgende vier fasen uiteenvalt.
1. Uitwerken van een basisconcept (algemene opzet).
2. Het teeltbegeleidingssysteem per gewas opsplitsen in een aantal teeltbeslissingen die ondersteunddienenteworden (zogenaamde modules).
Deze modules kunnen vervolgens op uniforme
wijze uitgewerkt worden op basis van literatuur
en overleg met materiedeskundigen, waarna ze
in de begeleidingscommissie besproken kunnen
worden. Indien nodigworden hiernaopnieuw literatuurendeskundigengeraadpleegd.
3. Automatiseren van modules en het testen hiervan, waarna de algemene opzet en de modules
bijgesteld kunnen worden. Hierna kan opnieuw
getest worden. Dezefase zou aangeduid kunnen
wordenmetdetermprototyping.
4. Publikatie van de algemene opzet en de modules.
Uiteindelijk zijn deze fasen niet strikt opeenvolgend,
maargedeeltelijk gelijktijdiguitgevoerd.

3.2 Kennisrepresentatie
Bij het uitwerken van de modules heeft de nadruk
gelegen op het ontwerpen van schema's die voor
eengrootaantalbeslissingenaangevenwelkegegevens nodig zijn om informatie te verstrekken: procesbeschrijving met behulp van beslisbomen. Een
beslisboom is een model voor de evaluatie van een
functie van onderling onafhankelijke variabelen,
waarbij dewaarde van een variabele bepaald wordt
en dienovereenkomstig actie ondernomen wordt
(Moret, 1982). Eenbeslisboom bepaalt zowelkevariabelengetestwordeneninwelkevolgorde,enwelke acties (informatieverstrekking) ondernomen worden. Op deze manier kunnen (beslissings)situaties
onderscheidenwordenwaaraanveldspecifieke informatie gekoppeld kan worden. Wanneer het teeltbegeleidingssysteem dewaardevaneenvariabeleniet
kent,zaldezewaarde aandetelergevraagdmoeten
worden. Daaromwas het nodigbijelketest eentoelichting te schrijven, die aangeeft waarom de betreffende variabele vanbelang isenwat derelatieis
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tussen de variabele en het probleem waarop debeslissing betrekking heeft. Andere noteringswijzen
zijn inprincipe ook mogelijk, maar zijnonoverzichtelijk of hebbendeeigenschapdatdevolgordewaarin
devariabelen getest worden niet vast ligt. Eenvoorbeeld van een beslisboom en andere noteringswijzen is opgenomen in een uitgebreid verslag van
dezeprojecten (PAGV-verslagnr.74,mei1988).
Metdebeslisbomenwordt slechts eengedeeltevan
de kennis gerepresenteerd. De gegevens die deze
bomennodighebbenomtefunctioneren dienenook
beschreventeworden:eendata-analyse. Gegevens
die in de ene beslisboom nodig zijn, kunnen ook
vooreenandereboomvanbelangzijn, maarvaakin
een iets ander vorm. Omdat de computer deze gegevens dan als verschillend interpreteert zullenvragen meerdere malen gesteld worden. Om dit te
voorkomen is een gemeenschappelijk gegevensmodel nodig. Aan de uitwerking van de processen is
echter voorrang gegeven, om zodoende inzicht te
krijgen in de gegevens die nodig zijn. Vanwege tijdgebrek is een data-analyse uiteindelijk niet uitgevoerd.

3.3 Prototypen
Gedurende het project zijn prototypes gemaakt.
Geenvan deze prototypen kontot eentestbaar produkt uitgebouwd worden. De redenen hiervoor worden in de discussie besproken. Ze hebben echter
wel bijgedragen aande discussie binnende projectgroep over opzet, vorm en inhoud vanteeltbegeleidingssystemenenover de manierwaarop dekennis
werdbeschreven.

4.Resultaten
4.1 Basisconcept
Het technisch kader waarin teeltbegeleidingssystemen zouden moeten functioneren, is globaal uitgewerkt in figuur 1. Het uitgangspunt is een personal
computer op het bedrijf. Deze computer bevat teeltbegeleidingssystemenvoor eenof meerderegewassenendatabestanden.Omveldspecifieke informatie
te verstrekken moeten algemene data (bijvoorbeeld
informatie over bestrijdingsmiddelen) getoetst wor-

AUTOMATISCHE REGISTRATIE
VAN WEERSGEGEVENS

EXTERNE INFORMATIELEVERANCIERS

PERSONAL COMPUTER
DATA-BESTANDEN
BEDRIJFS-EN
VELDSPECIFIEKE DATA

TEELTMAATREGELEN

TEELTBEGELEIDINGSSYSTEMEN
ALGEMENE DATA

AARDAPPELEN

SUIKERBIETEN

VELDWAARNEMINGEN
INFORMATIE-BEHOEFTE
VELDSPECIFIEKE INFORMATIE

Fig 1. Basisconcept voor teeltbegeleidingssystemen.
Fig 1.Thegeneral concept of thesystem.
den aan bedrijfs- en veldspecifieke data (bijvoorbeeld de status van een perceel als waterwingebied).Opbasisvandeze informatie kandetelerbeslissen een teeltmaatregel uit te voeren, een veldwaarneming teverrichten of nadere informatie opte
vragen. Uitgevoerde maatregelenofveldwaarnemingen moetenals bedrijfs- enveldspecifieke dataworden vastgelegd. Dit houdt in dat een teler volgens
voorgeschreven specificaties veldwaarnemingen
moetuitvoeren.
Externe informatieleveranciers kunnen van belang
zijnvoor debeschikbaarheid vansnelverouderende
informatie, waarvan het niet wenselijk is ze decentraaltebeheren,bijvoorbeeld informatieoverpesticiden. Daarnaastzoudenzijookrechtstreeksinformatie aan de teler kunnen aanbieden. Hierbij valt te
denken aan adviezen of waarschuwingen van een
regionaal consulentschap.Tenslotte moet hetmogelijk zijn om het systeem te koppelen aan een systeem voor automatische registratie van weersgegevens, hetzijvanuit een regionaal weersstation,hetzij
vanuiteeneigenweersstation.

4.2 Functionele uitwerkingvanhetbasisconcept
Een teeltbegeleidingssysteem bestaat uit drie subsystemen, te weten de attendering,de diagnose en

een naslagwerk. De meeste operationele en tactische teelttechnische beslissingen van de teler zouden hiermee ondersteund kunnen worden. Dediagnose gaat uit van de situatie, waarin de teler een
probleem signaleert, waarvan de oorzaak onbekend
is. Op basis van de waarnemingen van de teler en
algemene kennis over de schadeverwekkers moet
dit subsysteem een lijst maken van een of meerder
veroorzakers die in aanmerking komen. Vervolgens
kan aangegeven worden welke maatregelen nodig
en mogelijk zijn. De attendering gaat uit van onbekendheid met problemen waarover op korte termijn
wellicht beslissingen genomen moeten worden en
heeft dus een voorspellend karakter. Beide systemen kunnen elkaar aanvullen en hebben elkaar nodig om optimaal te functioneren. Het derde subsysteem, het naslagwerk, is een uitgebreide zoekfunctie. Dewenselijkheidvanditsubsysteem isgelegen inhetfeit dateentelerook behoefte zal hebben
aan gerichte, zeer gedetailleerde gegevens, zoals
de gewenste dosering van een herbicide op zandgrond. Aan deze behoefte kunnen de eerste twee
systemen niet direct voldoen. De duur van het project stond niet toe dat aan alle drie de subsystemen
gewerkt zouworden.Beslotenisomdeuitwerkingte
starten met het attenderingsdeel, omdat verwacht
werd dat de teler uiteindelijk van dit onderdeel het
meeste profijt zou hebben. Bovendien toonde on-
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derzoek van de LU aan dat de uitwerking van een
diagnose-systeem vrij complex is (Wieringa &
Curwiel, 1986).

4.3 Attendering

toe te passen. In situaties waarin een bepaald probleemzichzeerwaarschijnlijk nietvoordoet zalgeen
attentiewordengegeven:eenboeropdezandgrond
heeft zeer waarschijnlijk geen problemen met bietekever en hoeft derhalve met dit probleem niet lastig
gevallenteworden.

Bijde uitwerking van het subsysteem attendering is
allereerst eeninventarisatie gemaaktvandeteeltbeslissingen die zinvol ondersteund kunnen worden.
De beide begeleidingscommisies hebben aan elke
beslissing een prioriteitscijter gegeven. Op basis
hiervan is besloten aan de uitwerking vanbeslissingen rond gewasbescherming de voorkeur tegeven.
Door tijdgebrek zijn uiteindelijk andere beslissingen
niet meeraandeordegekomen. Derestvanditartikelzal danook uitsluitend betrekking hebben opgewasbescherming. De kennis rond deze teeltbeslissingen is volgens een vast schema gestructureerd
(figuur 2).Opbasisvanveld- enbedrijfspecifiekeinformatie wordt geattendeerd op een schadeverwekker en de maatregel die, indien nodig, ter voorkoming van schade in de actuele situatie uitgevoerd
kan worden. Meestal wordt aan deze attentie een
bepaalde mate van waarschijnlijkheid verbonden:
een grote, vrij grote, matige of kleine kans. Bij gebrek aanvoldoende kwantitatieve kennis ommodellen met een betrouwbare voorspellingskracht te
construeren,werd eendergelijke "risico-analyse"de
best haalbare methode geacht om de wel aanwezige kwalitatieve kennis te bundelen en veldspecifiek

Wanneer voor de verdere ondersteuning van een
beslissing een veldwaarneming nodig is, moet dit
volgend op de attenties worden aangegeven. Nadat
deze waarneming is uitgevoerd en vastgelegd, kan
deteler informatie krijgen over:
- de noodzaak van bestrijding. Dit deel levert overwegingen opwaarop deteler zichkan baseren bij
de beslissing. Deze informatie werd, afhankelijk
van het kennisniveau, gebaseerd op een
kosten/baten-analyse, schadedrempels, een risico-analyse (preventieve bestrijding) of een globaal, algemeen geldend, advies. De praktisch
bruikbare kennis over aardappelen en suikerbieten was slechts in enkele gevallen voldoende gedetailleerdvoordebeideeerste methoden. Indien
mogelijk werd de informatie gekoppeld aan de
kansopdematevanoptredenvanhetprobleem;
- de keuzevan bestrijdingsmiddelen en-methoden.
Dit onderdeel stelt een tabel samen, waarin een
aantal bruikbare middelen en methoden gesorteerdzijn naar afnemende effectiviteit ten aanzien
van een aantal relevante eigenschappen. Depotentiële bruikbaarheid wordt bepaald door een
toetsingvandegebruiksbeperkingen aandeactu-

-DATAATTENDERING
attenties: 1...
2
3
4
5
6
7
etc.

VELDWAARNEMINGEN
ZINVANBESTRIJDING

•informatie over:
- kosten/baten
-toekomstige veldwaarneming-

KEUZE BESTRIJDINGSMAATREGELENACHTERGRONDINFORMATIE-

Fig. 2.Schemavoor hetfunctioneren van gewasbeschermingsmodules.
Fig.2. Generalframework forpest management.
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-overzicht beschikbare
maatregelen

-informatie over:
- schadeverwekkers
- bestrijdingsmaatregelen

Fig.3.Voorbeeld vaneen tabel met bestrijdingsmiddelen.
Fig.3. Example ofalistofavailable pesticides.
recept
bendiocarb
carbofuran
lindaan
mercaptodimethur
oxamyl

plaag
BK

WDP

RIT

giftigheid
(mg/kg)

+++
+++
+
+
+

++
+
++
?

++
++
++
?

50
<1
88
100
5

prijs
(gld/ha)
145
168
55-110
1
154-513

opmerkingen:
- verklaring dertekens:
+++ =goed effect; ++ =matig effect; +=enig effect; -=geen of nauwelijks effect; ?= onbekend
- giftigheid =acute orale giftigheid bij rat
- prijs:volgens Handleiding 1987. Dechemische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in landbouwgewassen
- in het voorbeeld is geselecteerd op waterwingebieden en een reeds uitgevoerde maatregel.
Gesorteerd is enkelop effectiviteit
- BK=bietekever; WDP =wortelduizendpoot; RIT= ritnaald

ele situatie, waarvoor advies wordt gevraagd:bijvoorbeeld grondsoort engewasstadium. Deeffectiviteit wordt bepaald door toetsing van eigenschappen van middelen en methoden aan de
eigenschappen,waarvan deteler vindtdat zevan
belang zijn in het keuzeproces: bijvoorbeeld het
effect op de schadeverwekkers. Hierbij wordt
eerst gesorteerd op de belangrijkste eigenschap,
zoals door de teler kan worden aangegeven, en
vervolgens binnen de klassen die zoontstaan,op
de op een na belangrijkste eigenschap etc. Als
voorbeeld vandetabeldiezoontstaat, kanfiguur
3 dienen.Aansluitend kanworden aangegevenof
inde nabije toekomst andere,effectievere middelenof methoden beschikbaar zijn.
- achtergrondinformatie. In dit onderdeel kan gerichtgezocht worden naar vergelijkbare informatie
van algemene aard over middelen en methoden
en schadeverwekkers. De informatie is gerangschikt volgens een standaard lijst van onderwerpen.
Deteeltbeslissingen rondgewasbescherming dieop
deze manier zijn uitgewerkt, zijn opgenomen ineen
aantal modules die in interne mededelingen van het
PAGVzijnvastgelegd.

5.Discussie
Het doel van het project, namelijk de ontwikkeling
van teeltbegeleidingssystemen ter ondersteuning
van het operationele en tactische management van
de teler, is niet gerealiseerd binnen de tijd (twee
jaar) die hiervoor was begroot. Dit heeft meerdere
oorzaken, die samenhangen met de omvang en
complexiteit van teeltbegeleidingssystemen en de
inhoudelijke, organisatorische en informaticatechnische kennisdiehiervoor nodigis.

5.1 Projectfasering
Een gefaseerde aanpak heeft als voordelen de mogelijkheid tot planning en bewaking van de voortgang enkwaliteit van het project alsook hetverminderen van onzekerheid over het eindresultaat
(Hilhorst, 1987). Een fasering is daarom wenselijk.
De bestaande methoden voor systeemontwikkeling
gaan uit van goed gestructureerde, administratieve
en registratieve processen. Of dergelijke methoden
ook voldoen voor slecht gestructureerde problemen
als teeltbeslissingen is niet bekend. Keen & Scott
Morton (1978) stellen andere methoden voor die
evenwel ook niet volledig uitgekristalliseerd zijn.
Daaromwerdbesloten eeneigenfaseringtevolgen.
Deze fasering was echter niet gedetailleerd genoeg
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en bovendien was niet vooraf beschreven wat in
welke fase wanneer gereed moest komen. Het ontbrak dus aan voortgangscontrole, omdat de (teglobale) fasering hiervoor weinig mogelijkheden bood.
Een belangrijk onderdeel van de fasering was de
prototyping. Metdezetechniek kongeprobeerd wordenaansluitingtevinden metdedenk- enwerkwijze
van een teler. Een gerichtere methode dan deze
"trial and error"-techniek is niet beschikbaar, omdat
niet goed bekend is hoe het besluitvormingsproces
van eenteler verloopt enhoe hierop ingespeeld kan
worden (Van Dissel & Borgman, 1987). Met deze
fase van het project is niet begonnen, omdat deinhoudelijke ontwerpen (de modules) nietgeautomatiseerdkondenworden.

5.2 Automatiseerbaarheidvandemodules
Inde loopvanhet project isgetracht eenaantalmodules te automatiseren met PROLOG, een taal die
geschikt is voor de verwerking van zgn. produktregels. Deze hebben de vorm "ALS voorwaarde 1&
&voorwaarden DANconclusie". Debeslisbomen
zijn eenvoudig in deze regels om te zetten.
Niettemin bleek deze weg het systeem erg traag te
maken, temeer omdat de omzetting leidde tot een
enorme hoeveelheid regels,dieonoverzichtelijk was
en daardoor niet meer onderhoudbaar. Waarschijnlijk zijn het gebruikte hulpmiddel en de gehanteerde
kennisrepresentatie onverenigbaar. Beslisbomen
zijn immers procedureel van karakter, d.w.z. leggen
onwrikbaar de procedures vast en zijn niet flexibel.
Daarmee zijn beslisbomen ongeschikt voor op produktregels gebaseerde systemen, en dient hiervoor
een andere programmeertaal gebruikt te worden
(VanLith,1987).
Blijft devraagofvoorteeltbegeleidingssystemenbeslisbomen om kennis te structureren dan wel PROLOG als hulpmiddel een (on)juiste keuze is.
Beslisbomen zijn doelgericht, maar zijn eigenlijk alleengerechtvaardigd alsdekennisredelijkstabielis.
Veroudert deze kennis erg snel, dan zal een systeem dat hierop gebaseerd is en erg omvangrijk is,
niet onderhoudbaar blijkente zijn. Eenandere,meer
flexibele kennismodellering isdan noodzakelijk. Een
flexibele modellering ismeergeschiktvooreenhulpmiddel als PROLOG.Zo'nflexibele kennisrepresentatie gaat uit van strikte scheiding tussen basiskennis en de manier waarop dergelijke kennis gecom-
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bineerd wordt omtot uitspraken te komen. Dit komt
neer opeenscheiding tussen kennis en kennis over
kennis, de zogenaamde meta-kennis (Breuker &
Wielinga, 1987). Inbeslisbomen isgeen sprake van
eendergelijkescheiding.
Opdit moment kannoggeenoordeelgeveldworden
over de stabiliteit van de kennis die in de beslisbomen is verwerkt. Ook kan geen uitspraak worden
gedaan over de haalbaarheid van eenflexibele modellering vanteeltkennis.Vaststaatdatkennisrepresentatie en programmeertaal op elkaar afgestemd
moeten zijn. De keuzen voor beslisbomen en PROLOG zijn echter onafhankelijk van elkaar gemaakt.
De keuze voor beslisbomen is gemaakt vanuit een
bepaalde "traditie" die op het PAGV in de loop van
deafgelopenjarenontstaan is (Aartse.a., 1986 ;De
Visser e.a., 1986),terwijl VICONPROLOG heeftgekozenopbasisvaneengedachtevorming overteeltbegeleidingssystemen als expertsystemen, waarvoor een dergelijke taal geschikt is. Het PAGV ging
bij zijn ontwerpen uit van een EPIPRE-achtig systeem, dat zeker geen expertsysteem is inde nauwe
betekenisvanhetwoord(Spijkervet e.a.,1987).

5.3 Omvang en aard van de landbouwkundige
kennis
Getuigedebeperkingendielopende hetprojectaangebracht moestenworden,namelijk stapsgewijze afbakening van hetwerkgebied naar uitsluitendattendering en hierbinnen uitsluitend gewasbescherming,
kangeconcludeerd wordendat deaanvankelijke opgavetezwaarwas.Naastdeomvang beantwoordde
ook het kennisniveau niet aan de verwachting. De
bestudeerde kennis bleek voornamelijk kwalitatief
van aard. De bron van deze kennis was deels het
onderzoek en deels ervaring. De vraag is of dit gebrek aan kwantitatieve kennis betekent dat de beslissingen van de teler minder goed gericht ondersteund kunnen worden. Het antwoord kan waarschijnlijk pas gegeven worden als een prototype is
gemaakt engetest.
Een bijkomend probleem was de tegenstrijdigheid
tussen en verspreidheid van bronnen voor de kennis. Dit probleem is eerder gesignaleerd (De Visser
e.a., 1986). Om met (ogenschijnlijke) tegenstrijdigheid om te kunnen gaan is het nodig te weten hoe
bepaalde kennistotstand isgekomen. Inveelgeval-

len bleek dit niet meer mogelijk, zodat (weloverwogen) keuzengemaakt moestenworden.

een teeltbegeleidingssysteem tussen PAGV en VICON en, hiermee samenhangend, met de onverenigbaarheid van gebruikte kennisrepresentatie en
gekozenhulpmiddel.

5.4Toekomst
Teeltbegeleidingssystemen kunnen in de toekomst
een belangrijke rol vervullen bij beslissingsondersteuning van een teler, en bij het rendabel maken
van onderzoekskennis. Om deze systemen te maken is echter een meer gefaseerde en strakkere
aanpak nodig dan in dit project is gehanteerd. De
deskundigheid die nodig is om een systeem te kunnen bouwen is binnen het PAGV niet volledig aanwezig en zal dus ten dele van buiten aangetrokken
moetenworden. Dit magechter niet verhinderen dat
er een hecht samenwerkend projectteam ontstaat.
Wanneer een prototype wordt gerealiseerd kan dit
waarschijnlijk een aantal vragen beantwoorden,zoals:
- vindentelersdezevormvan informatievoorziening
nuttig?
- leidtdegekozen kennisrepresentatie tot eenoverzichtelijkenhanteerbaar systeem?
- is de inhoudelijke kennis van een niveau dat de
teler ernuttiggebruikvankanenwilmaken?
Naeenbouw-entestfase zullenbeheer enupdating
aandacht gaanvragen. Dit iswaarschijnlijk ineerste
instantie geen PAGV-taak. Toch zal inhoudelijke updating eenzekere inspanning van het PAGVvragen.
Hierover zullenafsprakengemaakt moetenworden.
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6.Samenvatting
In samenwerking met VICON Systems is een ontwerpgemaakt enuitgewerkt voor eenbeslissingsondersteunend systeem voor gebruik in diverse gewassen. Het tot dusverre ontwikkelde systeem is
gericht op ondersteuning van tactische en operationele beslissingen ronddegewasbescherming enattendeert de teler op teeltmaatregelen die op korte
termijn nodigzouden kunnen zijn. Volgendopdeattendering is aanvullende, veldspecifieke informatie
verkrijgbaar. Hiervoor wordt met behulp van beslisbomen algemene informatie getoetst aanveldspecifieke gegevens als grondsoort, veldhistorie en veldwaarnemingen verricht door de teler. Dit ontwerp
kon niet volgens plan geautomatiseerd worden. Dit
had te maken met een verschil in benadering van
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Summary
Incooperationwith VICON Systems, a design was
workedoutofa decisionsupportsystemforusein

231

different crops.The systemdevelopedso far, aims
toimprovetacticalandoperationaldecision-making
by attracting the farmersattention to cropprotectionmeasuresthathavetobe consideredonshort
terms.Information thatsupports decision-making is
available.Thesystemactsata fieldspecific level,
matchinggeneraldatatofieldspecificdatalike soil

type,fieldhistoryand fieldobservations by the farmer,usingdecisiontrees. The designcouldnotbe
automised as planned. Apart from differences in
appreciation of the designbetween theprojectpartners,theconsistencyoftheknowledge representation onthelongrunwasdoubted.

Het informatiemodel "open teelten"-bedrijf
Aninformationmodelforafieldcropfarm
A.E. Brands,PAGV

1. Inleiding
1.1 Achtergronden
In 1984 heeft de Directie Organisatie en Efficiency
van het Ministerie van Landbouw en Visserij het
Informatica Stimuleringsplan voor het Landbouwkundig Onderzoek (INSPLO) opgesteld. Met INSPLOwildeoverheid detoepassing van informatica in
deagrarische sectorstimuleren.
Daartoe heeft de Directie Akker- en Tuinbouw opdracht gegevenomvoordebelangrijkste sectorenin
deakker- entuinbouw informatiemodellen optestellen. In dit kader is het PAGV samen met SIVAK1),
LEI, IMAG, LBO2) en andere organisaties vanaf
1986 betrokken geweest bij het opstellen van het
Informatiemodel "openteelten"-bedrijf (IMOT).

1.2 Probleemendoel
Elke ondernemer heeft voor het nemen van de beslissingen ondersteunende informatie nodig. Deze
informatie zal zowel vanuit het eigen bedrijf als uit
de omgeving (handel, industrie en dienstverlening)
moeten komen. Bij de uitwisseling van informatie
worden o.a. begrippen, kengetallen en rekenregels
gebruikt. Dezewarenenzijnvaakonvoldoendeeenduidigbeschrevenengedefinieerd.Daarom iserbehoefte aan uniformering. Door de automatisering
1
2

) SIVAK :Stichting Informatieverzorging Akkerbouw
) LBO :Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
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van hetuitwisselen enhetgebruik van managementinformatie voor het nemen van goede beslissingen
is de behoefte aan uniformering sterk vergroot. De
agrarische sector kent veel kleine bedrijven. De
meeste van deze bedrijven hebben een gelijksoortige behoefte aan managementinformatie: Deze situatie maakt het wenselijk en mogelijk om voor de
sector als geheel een bedrijfsinformatiemodel op te
stellen.
Hetinformatiemodel "openteelten"-bedrijf isbedoeld
als referentiemodel voor die bedrijven uit de sectorenakkerbouw,vollegrondsgroente- enbloembollenteelt, waarop de gewassen 'akkerbouwmatig' geteeld worden. Dit informatiemodel, waarin begrippen, kengetallen en de achterliggende rekenregels
uniform en gestructureerd zijn uitgewerkt, kan daarmee als basis dienen voor het realiseren vangeautomatiseerde informatiesystemen. Door het opdeze
wijze analyseren en formaliseren van de informatiebehoefte van het "open teelten"-bedrijf worden ook
de'wittevlekken'indemateriekennis zichtbaar.

2. Methodeentechniek
Voor het opstellen van informatiemodellen in de
land- en tuinbouw is gebruik gemaakt van Information Engineering. Deze methodologie is eensamenhangend geheel van methoden, technieken en gereedschappen om een informatiesysteem voor het
bedrijf af te bakenen,te analyseren en teontwikke-
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Fig.1.Ontwikkelingstraject vaninformatiesystemen.
Fig.1. Developmentpathofinformationsystems.
len.Omautomatiseringsprojecten alsdeze meerin
banen te leiden en beter beheersbaar te maken,
heeft het Ministerie van Landbouw en Visserij de
Information Engineering Methodologie ingepast in
deLandbouwInformaticaAanpak(LIA).
Information Engineering kent een gefaseerde 'top
down'-benadering. Infiguur 1is weergegeven hoe
hetonderzoekmetnamebetrokkenisbijhet opstellenvaneenglobaalinformatiemodelenin afnemendematebijhetdetaillerenvanditglobale modelen

het opstellen vaneensysteemontwerp. Deinbreng
van hetagrarisch bedrijfsleven neemttoevanafde
detailleringsfase.
Het opstellen van het globale informatiemodel kan
gezienwordenalseensoortvoorstudiediedientals
basis voor het aangeven van deelgebieden (clusters), welke vervolgens in aparte projecten verder
uitgewerktworden.Naastdezefasering bestaathet
informatiemodel uittweedelen,hetprocesmodelen
hetdatamodel.Beidedelen hangendusdanigsterk
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met elkaar samen dat ze niet los van elkaar op te
stellen zijn. In het intormatiemodel worden activiteiten, informatiestromen en de gegevensstructuur
schematisch weergegeven. Activiteiten en informatiestromen worden weergegeven in het procesmodel;degegevens dievan belangzijnvoor deze activiteiten en die al dan niet tijdelijk bewaard moeten
blijven, zijn samen met hun structuur beschreven in
hetdatamodel.

2.1 Procesmodel
Het procesmodel is een beschrijving van alle bedrijfsactiviteiten in functies en processen. Een functie is een verzameling samenhangende processen,
die éénaspect van de bedrijfsvoering van het "open
teelten"-bedrijf ondersteunt. Een voorbeeld hiervan
isdefunctieTeelt,waarinalleactiviteitendiesamenhangen met de teelt van een gewas te velde, inclusief de oogst, operationeel gepland, uitgevoerd en
geëvalueerd worden. Een proces moet dan gezien
worden als een activiteit die ononderbroken wordt
uitgevoerdeneenvastbegineneinde heeft.Terillustratievandeopdeling infunctiesenprocessen isin
figuur 2hetprocesdecompositiediagramvan hetglobale informatiemodel opgenomen. Bij een proces
hoort een procesbeschrijving. Hierin staat een omschrijving vanwat onder het proces verstaan wordt,
hoe het proces wordt uitgevoerd, welke informatie
nodig is om het proces goed te laten verlopen en
welke informatie door het proces beschikbaar komt.
In een procesafhankelijkheidsdiagram wordt voor
(meestal) enkele processen schematisch aangegevenwaardebenodigde informatievandaan komt(informatiebronnen, informatieleveranciers) enwaarde
opgeleverde informatie naar toe gaat (informatie-afnemers). In figuur 3 is een voorbeeld opgenomen
van een procesbeschrijving en een bijbehorend afhankelijkheidsdiagram. De cirkel geeft een externe
informatiebron aan. De ovalen duiden op functies
metvermeldingvanhetbetreffende proces.

2.2 Datamodel
Hetdatamodelbeschrijftdegegevensenhunonderlinge samenhang (de gegevensstructuur) die voor
de bedrijfsvoering van belang zijn. Anders gezegd:
het datamodel beschrijft formaliseerbare informatie
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uit het procesmodel. De persoonlijke voorkeur van
een ondernemer is moeilijk te formaliseren, vast te
leggen. De naam van een veld, een code voor een
bepaalde grondsoort is een gegeven dat opgeslagen en in een computerprogramma eenvoudig gebruiktenbewerkt kanworden.
In een datamodel worden entiteittypen beschreven.
Eenentiteittype is een groepobjecten metgemeenschappelijke kenmerken. In die zin praat men over
het entiteittype VELD. De gemeenschappelijke kenmerken van die objecten worden attributen genoemd. Enkele attributen van VELD zijn o.a.
Aanduiding_veld, Omschrijving, Oppervlakte. Een
entiteittype met zijn attributen kan men zien als het
raamwerkomgegevens inopteslaan.Ditraamwerk
moet gevuld worden met reële informatie, zogenaamde attribuutwaarden. Bijvoorbeeld: een van de
velden van een bedrijf heeft de aanduiding 13, als
omschrijving 'achterveld' en de veldoppervlakte is4
ha. Het geheel van attribuutwaarden noemt mende
entiteit.

2.3Vaninformatiemodel naar informatiesysteem
Wanneer het gedetailleerde informatiemodel gereed
is,kunnendevolgende fasenvan hetontwikkelingstraject doorlopen worden,te weten het systeemontwerp, de constructie van het informatiesysteem (inclusief technisch ontwerp) endefase vaninvoering,
produktie enonderhoud.
Zo worden uiteindelijk computerprogramma's ontwikkeld op basis van het gedetailleerde procesmodel en een of meerdere gegevensbestanden opbasisvanhetgedetailleerdedatamodel.

3.Resultaten
In het voorgaande hoofdstuk is reeds gesproken
over een gefaseerde ontwikkeling van een informatiesysteem. De beschrijving van de resultaten zal
hierookmeebeginnen.Vervolgenswordt kortstilgestaan bij de detaillering van de diverse clusters in
1987en1988.
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Fig. 2.Procesdecompositiediagram"openteelten"-bedrijf.
Fig. 2. Processhierarchydiagramofafieldcropfarm.
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Proces7.1:verwerven /afstoten grond
Omschrijving: Hetverwerven/afstoten van grond,waarop gewassen
kunnen wordengeteeld.
Benodigde informatie:
- marktinformatie
- financiële positie (11.3)

Opgeleverde informatie:
- kenmerken grond (7.2)
- overeenkomst (11.1)

Fig.3a. Voorbeeld van een vereenvoudigde beschrijving van het proces Verwerven/Afstoten Grond,
als een proces vandefunctie Beheer Grond.
Fig.3a. An example ofasimplified description of theproces Obtaining/Rejecting Land, as aproces of
thefunction SoilManagement.
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Fig. 3b.Voorbeeld van een vereenvoudigd procesafhankelijkheidsdiagram van het proces Verwerven/
Afstoten Grond vandefunctie Beheer Grond.
Fig. 3b. Example of a simplified proces dependacy diagram of the proces Obtaining/Rejecting Land
from thefunction SoilManagement.
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3.1 Vanglobaalnaargedetailleerd informatiemodel
Het globale informatiemodel beschrijft in hoofdlijnen
de informatie-aspecten van het "open teelten"-bedrijf. Het biedt voldoende aanknopingspunten om
clusters teformuleren.Devolgende clusters zijngeformuleerd:
1 Teelt
2a Beheer UitgangsmateriaalenAfzet
2b Teeltevaluatie
3
Teeltbeslissingen
4
Tactischeplanningen Evaluatie
5
Financiën
6
Inkoop,VerkoopenOnderhoud
Meer informatie over de inhoud vandeze clusters is
te vinden in een publikatie van het SIVAK (SIVAK1,
1988).

ling van een geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem vopr suikerbieten (BETA). Fase twee van dit
project,de informatiemodelfase, wastegelijk deeerstegewasafhankelijke uitwerking van het informatiemodel (clusterteeltbeslissingen suikerbieten). Deervaringen rond dit project zijn gebruikt bij de tweede
gewasafhankelijke uitwerking ten behoeve van het
teeltbegeleidingssysteem granen,waarmee eind '88
begonnen is. Bij de detaillering is gebleken dat er
onderwerpgebieden zijn die extra aandacht vragen
en die in grote mate gewasonafhankelijk zijn uit te
werken. Een voorbeeld hiervan is de bemesting. In
oktober 1988 is hiervoor een afstemmingsoverleg
gestart om de materiekennis verwerkt in een conceptverslag Adviessysteem Bemesting endie in het
Informatiemodel "open teelten"-bedrijf te integreren.
Het resultaat hiervan is eenverdere detaillering van
het onderdeel Bemesting van het Informatiemodel
"open teelten"-bedrijf. Eenen ander is gepubliceerd
in PAGV-verslagnr.87.

3.2 Hetgedetailleerde informatiemodel
In april 1988 is onder verantwoordelijkheid van het
SIVAK een eerste druk van het informatiemodel
"open teelten"-bedrijf als losbladig systeem (SlVAK2, 1988) verschenen. Hierin zijn de resultaten
vastgelegd van eengewasonafhankelijke uitwerking
van de clusters Teelt, Beheer Uitgangsmateriaal en
Afzet (later Beheer Produkt genoemd) en
Teeltevaluatie.
In 1988 is gewerkt aan dedetaillering van definancieel/economische clusters, te weten: de cluster
Tactische Planning en Evaluatie. Binnen deze clusters isook dekennis enervaring uit het BEA-project
(automatisering bedrijfseconomisch advies) meegenomen. Tevens is getracht om in deze cluster tot
een zo goed mogelijke afstemming te komen met
het Takdoorsnijdend Model (TDM), dat gezamenlijk
door het LEIendeVLB3)wordtopgesteld.
De cluster Inkoop, Verkoop en Onderhoud is nog
niet uitgewerkt. Eris besloten hiervoor de resultaten
van het Informatiemodel Melkveehouderij af te
wachten.

3.3 Vervolgactiviteiten
In het najaar van 1987 is gestart met de ontwikke-

4.Discussie
4.1Algemeen
Het bestaan van op zichzelf staande computerprogramma's die geen gegevens kunnen uitwisselen
metanderecomputerprogramma's isvanuit hetoogpunt van effectiviteit en doelmatigheid van gegevensopslag en informatie-uitwisseling ongewenst.
Helaas is bovengenoemde situatie niet achterhaald,
indezindathet niet meeropdiemaniergebeurt.
In het streven naar een verbetering van dezeongewenste situatie, heeft het Ministerie van Landbouw
en Visserij opdracht gegeven voor de belangrijkste
sectoren binnen de Nederlandse land- en tuinbouw
informatiemodellenoptestellen.

4.2 Informatie-analyse
Een goede informatie-analyse van de informatiebehoefte is absoluut noodzakelijk. Een IBM-studie
(Strausz, 1983) heeft deervaringen uit hetautomatiseringsverleden nogeensbevestigd,datzonder een
goede informatie-analyse 60tot 80%van de onder-

VLBstaatvoor Landelijke VerenigingvanAccountants- en Belastingadviesbureau"VLB"
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Fig.4. Relatieve kosten bij wijzigingen in bepaalde ontwikkelingsstadia van een informatiesysteem (naar JMA course ware, 1986).
Fig. 4. Relative costs ofchangeing incertain stages of development of information systems (JMAcourse ware,1986).
houdskosten van een informatiesysteem terug te
voeren zijn opfouten indefunctionele specificaties.
Bekend is ook dat de onderhoudskosten zo'n 60%
bedragen van detotale kosten (ontwikkelingskosten
+ onderhoudskosten) gedurende de levenscyclus
van een informatiesysteem. Daarmee blijkt dat gemiddeld 35 tot 50%van deze 'life cycle costs' een
gevolg zijnvan een matige kwaliteit van hetfunctioneel ontwerp (synoniem: logisch ontwerp; komt
overeen methetgedetailleerde informatiemodel).
Eenenander isnogeens infiguur 4aanschouwelijk
gemaakt.

een geïntegreerd informatiesysteem. Daarvoor is
een 'top down'-methode als Information Engineering
meer geschikt. Een partiële benadering heeft het
grote gevaar inzichdat degerealiseerde delen(modulen) niet of zeer moeilijk integreerbaar zijn
(Looijen,1987).
Een ander aspect is dat de informatiebehoefte van
de agrarische ondernemer verder gaat dan de kennisdie vandaag dedag verwerkt is in informatiesystemen. Derhalve moet het informatiemodel ruimte
bieden aan toekomstige ontwikkelingen. Om die informatiebehoefte zuiver te analyseren, dient deze
feitelijk losvanbestaande informatiesystementegebeuren.
Bij het uitwerken van de teeltbeslissingen voor granenisgebleken dat,wanneer menbijdedetaillering
op het laagste niveau is aangeland, er sterk de neiging bestaat informatie 'bottom up'teanalyseren uitgaande van een te realiseren informatiesysteem,
waarvan men tevoren de functionele specificaties
heeft vastgelegd. Dit heeft het gevaar inzichdatde
aandacht gefixeerd wordt opdat specifieke informatiegebied.
Gezien deze en andere ervaringen kan men stellen
dat een informatiemodel een noodzakelijke basis is

informatie
strategie planning
selektie
analyse
onderwerpgebied
selektie
systeem
ontwerp
technisch
ontwerp

4.3'Topdown'-benadering
De gebruikte methodologie voor het opstellen van
het informatiemodel, Information Engineering, gaat
uitvaneen'topdown'-benadering. Dekeuzetussen
een'topdown'-eneen'bottom up'-benadering hangt
af van wat menwil realiseren. Devoorkeur van het
Ministerie van Landbouw en Visserij gaat uit naar
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Fig.5."Top down" benadering (naar JMA course
ware, 1986).
Fig. 5. "Topdown" approach (JMA course ware,
1986).

voor het ontwikkelen van geïntegreerde informatiesystemen en dat het opstellen en beschrijven 'top
down', d.w.z. van globaal naar gedetailleerd dientte
geschieden.

4.4Hetreferentiemodelenuniformering
Hetinformatiemodel "openteelten"-bedrijf kanalleen
danals referentiemodel dienen,wanneer hetbegrippen, kengetallen, reken- en beslisregels bevat die
uniform zijn beschreven. Dat vereist betrokkenheid
("commitment") van onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven in de agrarische sector. In dit referentiemodel is een gemeenschappelijk bedrijfsbeeld vastgelegd, dat algemeen geaccepteerd kan worden. In
diezinishetookvoor hetlandbouwkundig onderwijs
een bruikbare informatiebron. Hetvoordeel van zo'n
referentiemodel voor de softwareleveranciers is dat
computerprogramma's gebaseerd op het informatiemodelbredergeaccepteerdenafgenomenworden.

4.5 'Commitment'en projectorganisatie
Om dit commitment te bereiken is er een grootse
projectorganisatie opgezet, waarvan organisatiestructuren als een projectbegeleidingsgroep, werkgroepen, klankbordgroepen, een kwaliteitsbewakingsoverleg deel uit maken. De samenwerking
tussen instellingen uit het landbouwkundig onderzoek en het agrarisch bedrijfsleven is positief ervaren.

4.6Wittevlekken
Oorspronkelijk was één van de doelen van het opstellen van informatiemodellen in de land- en tuinbouwhetonderkennenenafbakenenvan'wittevlekken' in de onderzoekskennis. Hiermee zouden
nieuwe onderzoeksbehoeften geformuleerd of bestaande genuanceerd kunnen worden. Dit doel is
binnen dit project niet bereikt, omdat daarvoor te
weinig tijd en capaciteit beschikbaar was. Niettemin
leent het informatiemodel zich er wel voor. Met
name bij het formaliseren van informatie in procesen datamodel blijkt waar 'harde' gegevens over een
bepaaldonderwerpontbreken.

4.7Afstemming
Het parallel uitwerken vanzaken,zoals bijvoorbeeld
de teeltbeslissingen van suikerbieten en granen
naast een afronding van de detaillering van gewasonafhankelijke zaken, heeft een noodzakelijke afstemmingvanheteenophetandertotgevolg.Gelet
op het rendement van het project Informatiemodel
"open teelten"-bedrijf (dat is kwaliteit x acceptatiegraad), moet niet te licht over deze afstemming gedacht worden. Immers wanneer op modelniveau
deze afstemming kwalitatief matig is, zal niet alleen
de acceptatie van het informatiemodel als 'overall'
referentiemodel ongunstig beïnvloed worden, maar
wordt ook het integreren van afzonderlijke informatiesystemen (modulen) of het ontwikkelen van een
geïntegreerd informatiesysteem sterk bemoeilijkt, zo
nietonmogelijkgemaakt.

5.Conclusiesenaanbevelingen
- Het informatiemodel "open teelten"-bedrijf kan als
referentiemodel voor de agrarische sector fungeren. Voor het bereiken van betrokkenheid en acceptatie zijn vertegenwoordigers uit onderzoek,
voorlichting en bedrijfsleven ingeschakeld bij de
totstandkoming van het model. Of het informatiemodel de standaard wordt die het kan zijn, hangt
af van de onderkenning van het belang van zo'n
standaardendekwaliteitvanhetgeheel.
- Het informatiemodel "open teelten"-bedrijf is een
noodzakelijke basis voor het ontwikkelen van een
geïntegreerd informatiesysteem of integreerbare
afzonderlijke informatiesystemen (modulen).
- De Information Engineering Methodologie (IEM) is
voor dit doel voor het opstellen van een informatiemodelgoedbruikbaar.
- Het informatiemodel is in eerste instantie bedoeld
(lees:leesbaar)voorsysteemontwerpers,daarhet
een tussenprodukt is in het ontwikkelingstraject
van een informatiesysteem. Voor andere doeleinden zijn zogenaamdeverkorte,populairebeschrijvingen noodzakelijk.
- Bij de informatie-analyse is gebleken dat de bedrijfsactiviteiten van het"openteelten"-bedrijf door
deaardvan het produktieproces nauw metelkaar
samenhangen, waardoor het moeilijk is functies
en(elementaire) processenteonderscheiden.Dat
is ook gebleken bij de afbakening van clusters
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(deelgebieden) op basis waarvan hel globale informatiemodelgedetailleerdis.
- Uit dit rapport kunnen niet direct onderzoeksbehoeftenwordenafgeleid.
- Gezien de ervaringen met het uitwerken van de
teeltbeslissingen van suikerbieten en granen, is
het goed mogelijk dit ook voor andere gewassen
(aardappelenofdetrekvanwitlofwortelen) opeen
soortgelijke manier uittewerken. Daarbijdienthet
belangvaneengedegen afstemming met hetgrotere geheel, het informatiemodel "open teelten"bedrijf, niet uithetoogverlorenteworden.

6.Samenvatting
Het opstellen van informatiemodellen is één van de
activiteiten die voortvloeien uit het Informatica
Stimuleringsplan voor het Landbouwkundig Onderzoek (INSPLO). Daarbij wordt gebruik gemaakt van
de Information Engineering Methodologie. Het informatiemodel is gefaseerd opgesteld. In 1987 kwam
het globale informatiemodel gereed (Aarts, 1987).
Aan de hand hiervan zijn deelgebieden (clusters)
verder uitgewerkt tot een gedetailleerd informatiemodel. Het informatiemodel beschrijft deactiviteiten,
de informatiestromen en de gegevensstructuur van
eenbedrijf. Activiteiteneninformatiestromen worden
weergegeven in een procesmodel,de gegevens die
bijdeprocessenbetrokkenzijnineendatamodel.
Deaardvan het produktieproces opeen "openteelten"-bedrijf brengt met zich dat de bedrijfsvoering
sterk geïntegreerd is. Als gevolg daarvan is ook de
informatiebehoefte van dien aard dat het opdelen
van de bedrijfsactiviteiten in functies en processen
opmeerdere manieren mogelijkis.
Het informatiemodel is een noodzakelijke basisvoor
het ontwikkelen van geïntegreerde informatiesystemen of integreerbare afzonderlijke informatiesystemen (modulen) die bij de informatiebehoefte een rol
kunnenspelen.
Het informatiemodel "open teelten"-bedrijf moet gezien worden als een referentiemodel en heeft betrekkingopbedrijven uitdesectoren akkerbouw,vollegrondsgroente-en bloembollenteelt.
Parallelaandegewasonafhankelijke detailleringvan
het informatiemodel "open teelten"-bedrijf zijn de
teeltbeslissingen voor suikerbieten en granen uitgewerkt. Het verloop van deze projecten geeft vol-
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doende aanknopingspunten om ook bijvoorbeeld de
teeltbeslissingen voor aardappelen of de trek van
witlofwortelen uit te werken.Ookde zaken rondbemesting zijn naderhand verder uitgewerkt. Ditzouin
de toekomst ook voor gewasbescherming kunnen
gebeuren.
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Summary
Thedevelopmentof informationmodels is oneof
the activities which result from the Computer
Science PromotionPlan for Agricultural Research.
Themethodologyusedis Information Engineering.
Theinformationmodelhasbeendevelopedinstages. In 1987an overall informationmodel wasfinished (Aarts, 1987). Starting from here specific
clustershavebeendetailed.
Aninformationmodeldescribes theactivities, information flows and data structure of a company.
Activities and informationflowsare describedin a
process model; the data involved with theseprocessesaredescribedinadata model.
Due to the aspects of agriculturalproduction the
companiesmanagementis verycomplicated. This
resultsin functionsandprocesses,whicharevery
difficult to distinguishseperately.The information
modelis a necessarybase for developmentof an
integratedinformation systemorintegratable sepe-

rateinformationsystems (modules).
The information model for field cropping farms
should be regarded asa referencemodel whichrelates to farms in field production of arable crops,
field vegetablesand flowerbulbs. The modelisalso
suitable forintensive cropproduction ofvegetables
andflowerbulbs.
During the crop-independant detailing of theinformation model the cultivation decisions for sugarbeets and cereals have been worked out. These
projects sufficiently support the idea of startingfollow upslike workingoutthecultivationdecisionsfor
potatoes ortherootsof witloofchicory. Also the aspects of fertilization has been workedout.A similar
project couldbepossible forcropprotection.
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maart 1985
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Ir.J.J.Schröder, maart 1985
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ƒ
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ƒ 10,•. Themadag "Werkbaarheid entijdigheid", 13mei 1987
ƒ 10,i. Invloed van plantaantal en potermaat op de opbrengst en de sortering van pootaardappelen. Ing.J.K. Ridder, mei 1987
ƒ 10,i. Bewaren envoorkiemenbij pootaardappelen. Ing.J.K. Ridder, mei 1987
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Th. Huiskamp,april 1989
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV), J.J.
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