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Inleiding
Historie
Karwij is één van de oudst bekende specerijen. Bij opgravingen van oude Egyptische
graftombes werdalkarwijgevonden. Pioscorides, 100 na Christus, heeft de karwijplant
deGriekse naam Karos gegevenwaarschijnlijknaarde landstreek Karië inKlein-Azië.De
oorsprong vande in Nederland geteelde karwij iseen inheemse karwij uit Noordwest-Europa. Karwijwordt altwee eeuwen als akkerbouwgewas inNederlandverbouwd.

Areaal
Dehelftvanhetkarwij-areaal ligtindeprovincie Groningen. Daarnaast wordt ook in de
provincies Zeeland, Noord-Holland en in de
Westhoek van Noord-Brabant karwij geteeld
en in mindere mate in Zuid-Holland, de Usselmeerpolders en Friesland. Tabel 1 geeft
een overzicht van de oppervlakten en degemiddelde opbrengsten van de afgelopen jaren.
Behalve in Nederland wordt het gewas ook
veel verbouwd in Oost-Europese landen,
Egypte, Spanje en de voormalige Sovjet
Unie. Het binnenlandse gebruik van karwij-

zaad is betrekkelijk gering.Veel karwij wordt
geëxporteerd naar de Verenigde Staten,
Duitsland,Oostenrijk enEngeland.

Afzet
Traditioneel wordt karwij afgezet als specerij
in de levensmiddelenindustrie. Daarnaast
wordt etherische olie uit karwij gewonnen
vanwege de specifieke smaak en geur. De
etherische olie wordt gebruikt in likeur, parfum,tandpastaendoordefarmaceutischeindustrie. Na winning van de etherische olie is
het restant geschikt voor verwerking in veevoeder. Het bevat ietsmeerdan20%ruweiwit (75%verteerbaar) enongeveer 15%vet.
De etherische olie bestaat voor ongeveer de
helft uit carvon. Een nieuwe toepassingsmogelijkheid vancarvon ishetgebruik als kiemremmingsmiddel bij poot- en consumptieaardappelen. Vermoedelijk komt het middel
in 1994 of 1995 op de markt. Vooral voor
deze nieuwe afzetmogelijkheid is het oliegehaltevan hetzaadvangrootbelang.
Het in het zaad aanwezige petroselinezuur
(6%) kanniet rendabel uit karwijzaad worden
gewonnen.Dewereldmarktprijs ishiervoorte
laag.

Tabel1. OverzichtvanhetNederlandse karwij-areaal endeha-opbrengsten indeperiode 1988toten
met1993,totaalennaarprovincies(Bron:LEIen CBS).
Nederland
jaar
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Groningen

Zeeland

N-Holland

N-Brabant

ha

opbr.

ha

opbr.

ha

opbr.

ha

opbr.

ha

opbr.

1600

1450
1750
1500
1100
1500
1900

832
355
148
71
64

1350
1800
1300

497
197
132
28
58

1650
1600
1700
1450

82
53
29
16
11

1450
1600
1650
1400

88
37
31
-

1800
1750
1600

649
342
142
141
124

900

-

Plantkundigeeigenschappen
Familie
Karwij {CarumcarviL.) behoort tot defamilie
van de Umbelliferae of schermbloemigen.
Tot deze familie behoren verschillende cultuurgewassen (peen, selderij, kervel, peterselie, komijn, anijs, dille en venkel) en bekende (wilde) kruiden zoals fluitekruit en bereklauw.

deren staan verspreid en zijn samengesteld.
Ook hebbendebladeren langestengelomvattende bladscheden; die van het wortelrozet
zijngesteeld,maardestengelbladeren niet.
De bloeiwijze bestaat uit een scherm dat is

Groeienontwikkeling
Karwij is van nature een tweejarige plant. In
het eerste jaar is de stengel zo kort, dat de
bladeren een wortelrozet vormen. De plant
vormt een stevige lange penwortel. Om het
volgende jaar tot zaadproduktie over te kunnengaan,moetde plant gevernaliseerd worden. Voor deze vernalisatie is een minimale
dikte van de wortel en een minimaal suikergehalte nodig. Dikkere wortels bevatten een
hogersuikergehalte. Deplantendiebijhetinvallen van de winter aan de wortelhals een
dikte hebbenvanminimaal6mm,zijngevoeligvoor vernalisatie. Inhetvolgendejaar kan
de plant dan eenstengel vormen en tot bloei
en zaadvorming overgaan. Voor een goed
producerende plant iseendiktevan 8 mmof
meer nodig(Weglarz, 1982).
De bloeistengels bestaan uit holle leden,
waartussen duidelijke knopen zichtbaar zijn.
Deonderste leden zijn korter dande hogere.
Meestalisdehoofdstengel (eersteorde-stengel) vertakt in tweede orde-stengels. Deze
tweede orde-stengels kunnen weer vertakt
zijn in derde orde-stengels, enzovoort. De
hoofd-enzijstengelseindigeninbloemschermen. Het scherm op de top van de hoofdstengel bloeit het eerst en neemt dan het
hoogstepuntvandeplant in.Vervolgensontwikkelen dezijstengels zichtot een zodanige
lengte, dat de schermen meestal hoger komen te staan dan het hoofdscherm. Slechts
de onderste zijtakken blijven korter. De bla-

Afb.2. Karwij(carumcarvi): 1 =takmetvruchten,
2=bloem (vergroot), 3=idemoverlangs
doorgesneden (vergroot), 4 = splitvrucht
die uiteenvalt in de beide deelvruchten(vergroot),5=dwarsdoorsnedevan de
vrucht(vergroot).
Ontleendaan:TenRodengateMarissen.

opgebouwd uit deelschermpjes. Elk deelschermpje bevat ongeveer 10 bloemen. Een
scherm bevat 8 tot 16 deelschermpjes.
Scherm en deelscherm bloeien van buiten
naar binnen. De binnenste deelschermpjes
en de schermen van de laatste zijstengels
bevattenvooral mannelijkebloemen.
Op de top van het tweehokkige vruchtbeginsel zitten twee honing afscheidende niervormigestijlkussens waarbinnen debeide stijlen
ophetvruchtbeginselzijningeplant.Hetstuifmeelvan een bloemetje is eerder rijpdan de
stempels ontvankelijk zijn (proterandrie).
Hierdoor is kruisbestuiving regel. Insekten,
die door de kleur ende reuk vande bloemen
aangetrokkenworden,bewijzenhierbijgoede
diensten.
De bevruchte bloempjes vormen een dubbele dopvrucht. Tijdens de afrijping of het
dorsen valt een vruchtje uiteen intwee deelvruchtjes (afbeelding 9, pagina 22). In het
spraakgebruik wordt een deelvruchtje een
zaadje genoemd. In afbeelding 2 zijn verschillende onderdelen van de karwijplant
aangegeven.
Tijdens de bloeiperiode is het voor de opbrengstvorming zeer belangrijk dat er veel

Afb.3. Karwijzaad;linksloszadig,rechtsvastzadig.

zonlicht is. De zaadopbrengst van karwij reageert zeer sterk negatief op slechte weersomstandigheden (Bouwmeester, 1991). De
bevruchting isdanslecht.
Het schieten van het gewas begint in april.
De bloeiperiode loopt van ongeveer begin
meitot halfjuni. Hetgewas isinjulioogstrijp.

Zomerkarwij
Het CPRO-DLO (Centrum voor Plantenveredeling en Rassenonderzoek) heeft in karwij
selectie op eenjarigheid uitgevoerd. Dankzij
deze inspanningen is er nu ook karwij die in
hetjaar van zaaien overgaat tot zaadproduktie. Het isdaarom beter omvoortaan tesprekenvanwinterkarwij alshetomdetweejarige
vorm gaat en van zomerkarwij als het om de
eenjarige vorm gaat.Zomerkarwij heeft geen
vernalisatie nodig. Na het vormen van een
wortel,gaat deplantschieten.Dehuidigezomerkarwij is nogal wat korter en fijner gebouwd dan de traditionele karwijrassen. Zomerkarwij is pas in augustus uitgebloeid.
Eindaugustus tot beginoktober ishet gewas
oogstrijp.

Los-envastzadigheid

Etherischekarwij-olie

De karwijvrucht bestaat uit twee deelvruchtjes met daartussen een vruchtdrager. Bij het
afrijpen van loszadige karwij breekt de
vruchtdrager los van de vruchtsteel en het
vruchtje splijt in twee helften. De deelvruchtjes, ten onrechte meestal zaden genoemd,
kunnen zo nog enkele dagen blijven hangen
tot ze als gevolg van wind of regen afvallen.
Het loslaten van de vruchtdrager van de
vruchtsteel wordt vergemakkelijkt doordat
zich op de overgang hiertussen een twee tot
viercellagendikscheidingslaagje bevindt.Dit
scheidingslaagje isbijdenogjongevrucht tijdensofdirectnadebloeigemakkelijkwaarte
nemen, daar zich op die plaats een insnoeringbevindt. Dezeinsnoeringwordt bij het afrijpen van de vrucht minder duidelijk zichtbaar. Een dergelijk scheidingsweefsel bevindt zich ook in de vruchtdrager tussen de
deelvruchtjes.

Deetherischekarwij-olie iseenheldere,kleurloze vloeistof, die onder invloed van licht en
lucht door verharsing geel kan worden. Van
karwij is bekend dat de etherische olie voor
circa 95-99% uit d-carvon en d-limoneenbestaat. Hetaandeelcarvonindeolieisietshoger dan het aandeel limoneen. Bij destillatie
kan uit het zaad ruim 4%etherische olie gewonnenworden.

Bij de vastzadige of zaadhoudende karwij
ontbreekt het scheidingslaagje tussen vrucht
en vruchtsteel (zie afbeelding 3), terwijl ook
deeerder genoemde insnoering ontbreekt.

De etherische zaadolie van karwij bevindt
zich in de oliestriemen, een soort kanaaltjes
in de wand van de vruchtjes. De etherische
olie wordt waarschijnlijk in de cellen rond de
oliestriemen gesynthetiseerd en van daaruit
in de striemen afgescheiden en dus niet van
elders uit de plant aangevoerd (Bouwmeester, 1991).
Evenals bijandere schermbloemigenworden
deoliestriemen reedslangvoordebloeiinde
celwanden van zeer jonge vruchtbeginsels
gevormd.Tijdens de bloei en de afijping van
de vrucht neemt de hoeveelheid olie langzamerhandtoe.

Teeltvoorwaarden
Bodem
Karwijstelt hogeeisenaanhetvochtleverend
vermogen van het bodemprofiel. De meeste
klei- en zavelgronden, behalve die met een
ongunstige ondergrond als knikklei en veen,
zijn goed geschikt voor de teelt van karwij.
Het gewas moet diep kunnen wortelen. De
teeltvindtvooral plaatsopdezwaardere kleigronden. Karwij laat een goede bodemstructuur achter.

Vruchtwisseling
Opdezwaardere kleigronden zijnernietveel
bodemgebonden ziektenenplagenwaarvoor
karwij waardplant is. Aaltjes spelen op deze
gronden nauwelijkseenrol.Daarentegen zijn
er wel bodemschimmels zoals rattekeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum) en verwelkingsziekte (Verticillium dahliae) die zich op
karwij vermeerderen en schade kunnen geven. De plaats in de vruchtopvolging wordt
dan belangrijk. Om schade van rattekeutelziekte inkarwijtevoorkomen,dienen gewassenwaaropSclerotina(koolzaad,erwten,bonen)ofVerticillium (consumptie-aardappelen,
afrijpende erwten enveldbonen,blauwmaanzaad) vermeerderen, zo ver mogelijk voorafgaand aan karwij geteeld te worden. Zo ook
moeten gewassen, die veel last hebben van
Sclerotina (koolzaade.a.) ofVerticillium (consumptie-aardappelen) zover mogelijk nakarwij geteeld worden. Bijde afweging dient het
saldo vande gewassen en dete verwachten
opbrengstschade meegenomen te worden
omeengoedeplaatsindevruchtopvolgingte
vinden. Inhetkort komtheteropneerdat het
aante bevelen isom graan als tussengewas
te nemen aangezien genoemde bodemschimmels zich daarop niet vermeerderen.
Eenvlinderbloemige als dekvrucht isop percelen waar Sclerotina en Verticillium op kunnentreden nietgunstig.

Op lichtere gronden zijn de problemen met
bodemgebonden ziekten en plagen veelgroter.Omtebeginnenishet besmettingsniveau
en de schade van de bovengenoemde bodemschimmels hoger. Een goede plaats in
de vruchtopvolging is dan nog belangrijker.
Bovendien is er nog een groot aantal aaltjes
dat schade aan karwij kan geven en zich
hieropkanvermeerderen.Dekennis hierover
is beperkt envoor een deel afgeleid van een
andereschermbloemige(peen).
Vrijlevende wortelaaltjes als Paratylenchus
bukorwinensis kunnen op lichte zavelgronden flinke schade geven wanneer schermbloemige en/of kruisbloemige gewassen na
elkaar geteeld zijn. Ook Trichodorus is op
speciale grondsoorten een potentiële schadeverwekker. Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) en wortellesieaaltjes (Pratylenchuspenetrans) kunnen karwij gebruiken als
waardplant. Op percelen waar één of meerderevandezeaaltjes schadelijk zijn,dientde
plaats van karwij in de vruchtopvolging goed
afgewogenteworden.

Dekvruchten
Omdat karwij een tweejarig gewas is, is het
gebruikelijk om het gewas intezaaien onder
een dekvrucht. De ontwikkelingsmogelijkheden voor karwij onder de dekvrucht en het
oogsttijdstip van dedekvrucht bepalen inbelangrijke mate of een gewas geschikt is als
dekvrucht. De dekvrucht moet gedurende
een groot deel van het groeiseizoen voldoende licht doorlaten. De bladrijkdom moet
dus niettegrootzijn. Nadeoogstvanhetgewas moet de karwij nog genoeg tijd hebben
om voor de winter eenvoldoende dikke penwortel te vormen. De dekvrucht moet dus
vroegruimendzijn.Bijderassenkeuzevande
dekvrucht is het belangrijk omte lettenopde
geschiktheid als dekvrucht. Bijde oogst mag
hetlandnietverredenworden.

Erwten, blauwmaanzaad en spinaziezaad
staan bekend als goede dekvruchten. Ze laten vrij veel licht door en ruimen het veld
vroeg.Omdatdearealenvandeze gewassen
de laatste jaren gering zijn, is het nodig naar
andere dekvruchtmogelijkheden om te zien.
In het verleden zijn al diverse proeven uitgevoerd om de geschiktheid van granen na te
gaan.
Bekend is dat de geschiktheid van wintertarwe als dekvrucht voor graszaad verbetert
door vermindering van de zaaizaadhoeveelheidenverruimingvande rijenafstand.Bijde
dekvrucht erwten wordt de stand van ondergezaaid veldbeemdgras duidelijk verbeterd
doorverminderingvandestanddichtheid van
60 naar 30 planten per m 2 . Deeventuele opbrengstvermindering van de dekvrucht wordt
goedgemaakt door verhoging van de opbrengst van het ondergezaaide gewas. Bij
wintertarwe hebben verruiming van de rijenafstand en vermindering van de zaaizaadhoeveelheid als nadeel dat de onderdrukkingscapaciteit tegenduist vermindert.
In 1993 is door het PAGV nieuw onderzoek
gestart, waarbij niet alleen naar diverse dekvruchten gekeken wordt, maar ook het effect
van teeltmaatregelen in de dekvrucht wordt
nagegaan (Wander, 1994a). Verruiming van
de rijenafstand van 12cm naar25cm hadbij
zomertarwe en zomergerst enig positief effect op de ontwikkeling van de karwij.Verlaging van de adviesstikstofbemesting met 40
kg Nper ha bij zomertarwe had een duidelijk
negatief effect opde karwij. Ditwas integenstelling met de verwachting. Blijkbaar heeft

het voordeel van verminderde ontwikkeling
vandezomertarwe nietopkunnenwegentegen het nadeel van deverminderde beschikbaarheidvanstikstof. Bijerwtengafverlaging
vande plantdichtheidvan60 naar30 planten
per m 2eenduidelijke verbeteringvandeontwikkeling van de karwij. In 1993waren veldbonen zeer geschikt, maar dit ging gepaard
met een zeer lage opbrengst van de veldbonen. Onder het ras met kort stro ontwikkelde
de karwij zich zeer weelderig. Olievlas voldeed niet goed als gevolg van de late oogst.
Ondanks de goede ontwikkeling van de karwij inde zomer, isde periode omzich nogte
kunnenontwikkelenvoordewinterte kort.
Intabel2wordtvooreenaantalgewassende
geschiktheid als dekvrucht ingeschat. Deinschatting is gebaseerd op vijf proeven uit de
jarenzestigeneenaantal recentereproeven.
Erwten, veldbonen, spinaziezaad en blauwmaanzaad hebben eengoedetotzeer goede
geschiktheid. Ook wintertarwe lijkt goed te
voldoen. Zomertarwe engerst voldoen matig
tot slecht. Er zijn met zomergerst echter enkelegoede praktijkervaringen bekend.
Vezelvlas staat bekend als een redelijk
goede dekvrucht. Het oogstsysteem met
dauwroten heeft echter bezwaren.Olievlas is
vanwege de dunnere stand meer geschikt,
maar vanwege het late oogsttijdstip minder
geschikt dan vezelvlas. Daarnaast kunnen
achterblijvend stro, zaadopslag en uitlopen
van de stoppels een belemmering voor de
groeivande karwijzijn. Eennieuw gewasals
crambe biedt als dekvrucht voor karwij enig
perspectief. Crambe laat vroeg het blad val-

Tabel2.Geschiktheiddekvruchtenvoorkarwijgebaseerdopeenverschillendaantal proeven.
dekvrucht
droge erwten
consumptie-erwten
wier-/veldbonen
spinaziezaad
blauwmaanzaad
wintertarwe
zomertarwe
wintergerst
zomergerst

aantal proeven
9
1
2
5
3
3
1
5

geschiktheid
zeer goed
zeer goed
goed
zeer goed
goed
goed (tot matig)
slecht
matig(totslecht)
slecht (tot matig)

len zodat de periode van hoge lichtender- is dit te laat om voor de winter nog een volschepping meevalt. Ook de oogst vandit ge- doende aantal dikke wortels teverkrijgen,
was isvrijvroeg.
Hiertoe moet voor eindjuni gezaaid worden.
In 1993werd ineenproef gezaaidop 15mei,
15juni en 15juli. Hetpercentage wortels dikOpGnland-Zasi
ker dan 6 mm in november was respectievelijk83,44en24.
Het isook mogelijk omwinterkarwij te zaaien
in open land. Dit is (theoretisch) mogelijk na Bij inzaai van winterkarwij in het voorjaarin
de oogst van een zeer vroegruimend gewas een periode van vijfjarige braak kan hetvolof naeenbraakperiode. Inbeidegevallenvalt gende jaar een zeer goede opbrengst verdezaaitijd injuli.Vooral ineendroge periode wachtworden.
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Rassen
Winterkarwij
Momenteel zijn inde Rassenlijst (1994) twee
karwijrassen opgenomen. Dit zijn het loszadige ras Volhouden en het vastzadige ras
Bleija. Bleija is het jongste ras. Het is een
kruising met het ras Mansholt's karwijzaad.
Bleija heeft als groot voordeel dat de vruchtjes/zaadjes tijdens de afrijping niet loslaten.
Dit heeft echterals nadeeldat vruchtsteeltjes
inhetgeoogste produkt komen.Voortoepassing als specerij is dit ongewenst. Als het
echter om de winning van de etherische olie
gaat, dan is dit van veel minder belang. Het
opbrengstniveau van de rassen is ongeveer
gelijk, mits er voor de oogst van loszadige
karwijgeenernstigzaadverliesoptreedt.Loszadige karwij wordt tijdens de afrijping in het
zwad gemaaid. Hiermee wordt het oogstrisico verminderd. Bleija kan goed van stam
gedorst worden. De oogst valt twee tot drie
weken later dan van Volhouden. Hierdoor
kan het oliegehalte van Bleija iets lager zijn
danvanVolhouden(zieookhoofdstuk 'Oogst
enbewaring').

InhetrassenonderzoekvanhetPAGV/CPRO
zijn twee nieuwe rassen opgenomen. Beide
zijn loszadig. Over de opbrengst en het carvongehalte zijn noggeengegevensbekend.

Zomerkarwij
Vanaf 1986 is er door het CPRO-DLO (Centrum voor Plantenveredeling en Rassenonderzoek) gewerkt aandeveredelingvanéénjarige karwij ofwel zomerkarwij. Het nadeel
van de dekvrucht isdan niet meeraanwezig.
Het ras Karzo isgeregistreerd, maar er heeft
nog geen cultuur- en gebruikswaarde onderzoek plaatsgevonden. Het rasisdus nogniet
indeRassenlijstopgenomen.Hetrasiszaadvast; hetopbrengstniveau isechterveel lager
dan van winterkarwij. Ook het oliegehalte is
lager danvan winterkarwij. Een groot nadeel
vanzomerkarwij isde lateafrijping. Deoogst
vindt plaats naeindaugustus. Bijhetverdere
veredelings- en selectiewerk krijgen vooral
verhogingvanhetgehalteaanetherischeolie
en hetcarvonaandeel aandacht.
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Zaaien
Zaaizaadhoeveelheid enrijenafstand
Winterkarwij
Voor een optimale opbrengst in het zaadoogstjaar zijn ongeveer 110 geschoten planten per m 2 nodig (Hornok en Csaki, 1982).
Om dit te bereiken, moeten deze planten
voor de winter een wortelhalsdikte van minimaal 6 mm hebben. Alleen deze wortels geven het volgende jaar een schietende plant.
Daarnaast gevendikkerewortels een hogere
opbrengst (Weglarz, 1982). In het jaar voorafgaand aan het zaadoogstjaar wordt dus in
belangrijke mate de potentiële opbrengst bepaald. Een optimale stand van het gewas
voor de winter kan beïnvloed worden met de
zaaizaadhoeveelheid, de keuze van de dekvrucht endestikstofbemesting. Vermoedelijk
speelt de rijenafstand ookeenrol.
Ineenviertal proeven werd het effect van de
zaaizaadhoeveelheid op de opbrengst nagegaan. Deproeven uit 1961,1963 en 1964lagen nabij het Groningse Nieuweschans
(zware grond), de proef uit 1968 lag bij Nagele (zavelgrond) ende proef uit 1993lagop
eenzandgrond bijWageningen (tabel3).
Uit de proeven blijkt dat het opbrengstniveau
bij vijf kg zaaizaad per ha gemiddeld hoger
ligt dan bij de grotere hoeveelheden (10-15
kg per ha). Bij gebruik van grote hoeveelheden zaaizaad blijft het gewas te fijn en vindt
door grotere onderlinge concurrentie onvol-

doende wortelontwikkeling plaats. De toestand van het zaaibed speelt natuurlijk ook
een rol bij bepaling vande zaaizaadhoeveelheid. Inhetalgemeen zalvijf kgzaaizaad per
havoldoende zijn.
De onderlinge concurrentie is vermoedelijk
minder bij een nauwe rijenafstand. Bij eenzelfde plantenaantal isdeonderlinge afstand
in de rij immers ruimer bij een rijenafstand
van 12cmdan bij25of 37cm.Metdeeerste
resultaten van nieuw onderzoek wordt deze
theorie beperkt ondersteund. Bij eenzelfde
plantenaantal werden bij 12 cm rijenafstand
slechts iets dikkere wortelsverkregen dan bij
37 cm rijenafstand. In lopend onderzoek
wordt ook de invloed van de standdichtheid
opdeopbrengst onderzocht.
Zomerkarwij
Bijzomerkarwij isde relatietussenzaaizaadhoeveelheid en zaadopbrengst veel eenvoudiger dan bijwinterkarwij. Ineenviertal proeven werd met vier kg zaaizaad gemiddeld
een iets hogere opbrengst verkregen dan
met acht kg (Evenhuis, 1994). Een goede
richtlijn is zes kg zaaizaad per ha. Een te
hogestanddichtheid kanleidentot eenslecht
schietend gewas. Bij een hoge standdichtheid van het gewas is het oliegehalte lager
dan bij een lage standdichtheid (Loman,
1992).Vermoedelijk geldtditookvoor winterkarwij.
In de genoemde vier proeven werd ook het

Tabel3. Zaadopbrengstkarwijinkgperhabij5,10en15kgzaaizaadperha.
kgzaai zaad
perha

5
10
15

12

oogstjaar
1961

1963

1964

1968

1993

gem.

2020
1630
1390

2400
2460
2430

2370
2240
2230

1880
1530

1660
1580

2070
1880

effect van de rijenafstand nagegaan. Tussen
de rijenafstanden 12cm en 37 cm was geen
opbrengstverschil. Een rijenafstand van 50
cmgaf eenietslagere opbrengst.

Zaaitijd
Hetisvanbelangomkarwijzovroegmogelijk
te zaaien. Bij winterkarwij hangt dit natuurlijk
af van de zaaitijd van de dekvrucht. Winterkarwij kan gelijktijdig (niet gemengd) met de
dekvrucht gezaaid worden vanaf maart. Met
wintertarwe als dekvrucht moet de karwij
worden gezaaid zodra de toestand van de
grond in het voorjaar het toelaat. Ook moet
rekening gehouden worden met de toepassing van een bodemherbicide. Op het moment van zaaien van de karwij mag de bodemherbicide geenwerking meerhebben.
De late oogstrijpheid van zomerkarwij kan
iets vervroegd worden door vroeg te zaaien,
vanaf half maart. Afhankelijk van het gebied
geeft vroeg zaaien wel kans op nachtvorstschade. Het isnietbekendtotwelkontwikkelingsstadium karwijgevoelig isvoorvorst.

Zaaimethode en grondbewerking
Karwij kan gezaaid worden met een nokkenrad- of met een pneumatische zaaimachine.
Deoptimalezaaidiepte istweecentimeter. Bij
inzaaionderdekvrucht hangtde grondbewerking in eerste instantie af van dit gewas. Bij
inzaai in open land (braak) kan de grondbewerkingsdiepte gericht zijn op de gewenste
zaaidiepte. Bij inzaai indezomer is het wenselijkomdezaaibedbereiding ruimvantevoren uit te voren. Door de gesloten ligging
houdt de grond meer vocht vast. Onkruiden
worden gestimuleerd om te kiemen en kunnen vervolgens volvelds mechanisch verwijderdofdoodgespotenworden.
Bij inzaai onder een dekvrucht is een gescheidenzaaihetbestevooreen regelmatige
verdeling. Hiervoor kan gebruik gemaakt
worden van een machine met een dubbele
zaaibak. Gemengd zaaien wordt afgeraden.
Ertreedt ontmengingopendeoptimale zaaidiepte is vaak verschillend. Bij zaai onder
wintergraan zal de veerdruk van de zaaipijpenhoogmoetenzijnomvoldoendedieptete
bereiken.
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Bemesting
Stikstofbemestingwinterkarwij
Het effect van de stikstofbemesting hangt af
vanverschillendefactorenzoalsdeontwikkelingvandeplantenendeweersomstandigheden in verband met de mineralisatie van de
organische stof.
Wanneer de dekvrucht het veld heeft geruimd, is een stikstofbemesting in karwij
noodzakelijk in verband met de diktegroei
van de wortel. Op een rijke stoppel (bijvoorbeeld erwten) kan 30 tot 40 kg zuivere stikstof per ha worden gegeven. Op een arme
stoppel (granen) is een gift van 80 kg N per
ha nodig. De gift moet kort na de oogst van
dedekvruchtgegevenworden.Uitonderzoek
dat in 1966/1967door hetCARteGoeswerd
uitgevoerd, bleek dat bij een lage stikstofbe-

zaadopbrengst inkgperha
1900r

mesting in het najaar de optimale voorjaarsgift lager was dan bij een hogere gift in het
najaar. Bij een goede najaarsgift lag de opbrengst op een hoger niveau en bleef deopbrengst door verhoging van de voorjaarsgift
verdertoenemen (figuur 1).
Devoorjaarsstikstofgift vanwinterkarwij moet
vroeg gegeven worden. Geadviseerd kan
worden om 100 à 125 kg Nper ha minus de
bodemvoorraad N-mineraalte strooien. Zonder bepaling van de bodemvoorraad is 75 à
100 kg N per ha de richtlijn. Bij een peulvrucht als dekvrucht is de gift lager dan bij
een graan als dekvrucht. Hogere giften makeneengewas gevoeliger voor verbruiningsziekte en rattekeutelziekte en verhogen het
legeringsrisico. HetrasBleijaisminderstevig
dan de loszadige rassen. Gelegerde karwij
rijpt doorgaans zeer onregelmatig af, waardoor de vaststelling van het juiste oogsttijdstip moeilijk is. Bij loszadige karwijrassen
kunnen hierdoor zaadverliezen ontstaan. In
een gelegerd gewas kan de aantasting door
rattekeutelziekte en verbruiningsziekte sterk
toenemen.
Vooral bij schrale gewassen is het zinvol om
bij het schieten tot begin bloei een overbemesting te geven van 30 à 45 kg N per ha.
Later strooien kan het oliegehalte negatief
beïnvloeden (Floot, 1990).

Stikstofbemestingzomerkarwij
Voor zomerkarwij geven de eerste teeltervaringen aan dat een stikstofgift van 80 kg N
per ha nodig is. Het gewas moet wat schraal
opgroeien. Op een rijke bodem moet de gift
-dus zeker lager zijn. Legering zal de toch al
lateafrijpingverdervertragen.

Fig.1. Invloedvande voorjaarsstikstofbemesting
op de karwij-opbrengst bij verschillende
najaarsstikstofbemestingen (n.J.).
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Fosfaat-enkalibemesting
De fosfaat- en kalibehoefte van karwij komt

overeen met de behoefte van onder andere
suikerbieten en vlas. De optimale bemesting
hangt af van de bemestingstoestand van de
bodem. Bij een Pw-getalvan 25 en een kaligetal van 18 is het advies respectievelijk 95
kgP 2 0 5 en80kgK 2 0perha.
De gehalten aan P 2 0 5 en K 2 0van het zaad
zijn 1,5en 1,8%. Inhet stro zijnde gehalten
0,3 en2,4 %. Deopname door het totalegewas bedraagt, afhankelijk van de produktie,
ongeveer 40 kg P 2 0 5 en 170 kgK 2 0 per ha.
Deafvoer door hetzaad bedraagt voor beide
elementen ongeveer 25 kgperha.

In karwij kan kaligebrek optreden. De symptomen kunnen reeds in de herfst bij jonge
planten optreden en worden in het volgende
voorjaar duidelijker. Eerst worden de bladpunten bruin, daarna krijgt het blad een
bronsachtige kleur, waardoor een gele tint
loopt. Deverkleuring breidt zich over het gehele,bladuit.Tenslotte verdroogt het blad en
krijgt een zwartbruine tint. Ook de stengels
zijn zeer donker van kleur. Door een voldoende kalivoorziening wordt het gebrek
voorkomen. Eenbemestingof bespuiting met
kali-sulfaat kandeaantasting opheffen.
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Onkruidbestrijding
Voor de bestrijding van onkruiden in karwij
zijn betrekkelijk weinig chemische middelen
toegelaten of mogelijk. Vooral bij een graangewas als dekvrucht kunnen problemen ontstaan. Over mechanische onkruidbestrijding
in winter- en zomerkarwij en chemische onkruidbestrijding in zomerkarwij zijn geen
proefveldgegevens beschikbaar. De onderliggende tekst hieromtrent is gebaseerd op
inschatting ennietoppraktijkervaring.

Daar komt bij dat de schimmel zich minder
thuis voelt in losse droge grond. Een ander
nadeelvan eggen en aanaardend schoffelen
kan zijn, dat planten geïnfecteerd worden
door besmette grond die op het blad blijft liggen. Voorts kunnen potentiële infectiebronnen bovengebracht worden. Eggen in het
voorjaar geeft minder kans op infectie dan
eggen inhet najaar.

Chemischeonkruidbestrijding
Mechanischeonkruidbestrijding

Inde dekvrucht

Erzijngeenervaringen bekendmetmechanische onkruidbestrijding. Voor schoffelen
moet de rijenafstand minimaal 25 cm zijn.
Schoffelen in de dekvrucht met ondergezaaide karwij is alleen mogelijk als de karwij
in de rij van de dekvrucht gezaaid is. Dit is
niet aanbevelenswaardig. Omdat in granen
dechemische onkruidbestrijding moeilijk iste
combineren metinzaaivan karwij,ishet aanbevelenswaardig om voor inzaai van de karwijeeneg-ofschoffelbewerking uittevoeren.
Inde nazomer nadeoogst van de dekvrucht
met uitzondering van granen of in het voorjaar, lijkt schoffelen een goede optie. Een
aanvulling met een chemische of mechanische behandeling in de rij (eggen of aanaardend schoffelen) is natuurlijk nodig. Volvelds
eggen van al enigzins ontwikkelde karwij
moet goed mogelijk zijn daar de plant een
penwortel heeft. Ook bij zomerkarwij lijken
goede mogelijkheden voor een mechanische
onkruidbestrijdingaanwezig.
Een groot nadeel van eggen kan zijn, dat
door beschadigingen van de wortel invalspoorten ontstaan voor verbruiningsziekte
(Mycocentrospora acerina). De kans hierop
is groter bij vochtige omstandigheden, dus
omstandigheden waaronder een mechanischeonkruidbestrijding nietwordtuitgevoerd.

Bij bespuitingen in de dekvrucht dient men
rekening te houden met de ondergezaaide
karwij. Karwij verdraagt geen groeistoffen.
Tussen het spuiten met verschillende bodemherbiciden (onder andere isoproturon,
methabenzthiazuron/Tribunil) en het zaaien
vankarwijdienteenruimeperiode inachtgenomen te worden om schade te voorkomen.
Bij een graangewas als dekvrucht zijn de
chemische bestrijdingsmogelijkheden zodoende zeer beperkt. Bij wintertarwe is het
zeer belangrijk omalindeherfsteen bodemherbicide te spuiten. Hiervoor kan gebruik
worden gemaakt van methabenzthiazuron
(Tribunil), isoproturon en diflufenican/isoproturon (Javelin). In zomergranen kan gespoten worden met een isoproturon-combinatie.
Met het zaaien van de karwij moet daarna
nog langgewacht worden.Voor opkomst van
dekarwij kunnencontactherbiciden gespoten
worden. Groeistoffen, eventueel in combinatie met dinoterb (Herbogil) kunnen alleen
voor het zaaien van de karwij worden toegepast. Vanwege mogelijke persistentie in de
bodem isdaneentermijnvanongeveer twee
weken tussen het spuiten en het zaaien van
de karwij nodig. Deze methode komt niet
goed overeen met de gewenste zaaitijd van
karwij: maarttot april.
In erwten en veldbonen kan voordat de dek-
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en ondervrucht zijn opgekomen, worden gespoten met 5 kg prometryn/propazin (Campagard) per ha. Daarbij is het beste effect te
verwachten wanneer de grond vochtig en
enigszins bezakt is.Eenandere mogelijkheid
isdetoepassingvan0,75 -1,25 kgmonolinuron (Aresin) per ha. Bij al opgekomen jonge
onkruiden maghieraan3literglufosinaat-ammonium (Finale) per ha worden toegevoegd.
Dit laatste mag niet later worden toegepast
dan drie dagen voor opkomst van de gewassen.Glufosinaat-ammonium/monolinuron(Ivorin Forte) kan in een dosering van 1,25 tot
1,75 liter per ha worden gespoten. Glufosinaat-ammonium kan ineendoseringvan3liter per ha tot enkele dagen voor opkomst
worden gespoten. Inveldbonen kan tot ruim
voor opkomst gespoten worden met linuron
in een dosering van 1tot 1,5 kg per ha. De
karwij kan vier tot zes weken na het spuiten
ingezaaid worden. Dit geldt ook bij toepassingvan linuron/monolinuron (Afarin) operwten (1tot 1,5kgper ha) enveldbonen (1tot2
kg per ha). Een kortere periode kan gewasschadegeven.
In vlas mag 0,6 - 0,75 kg linuron (50%) gebruikt worden tot uiterlijk drie dagen na het
zaaienvanhetvlas.Dekarwij kanpasviertot
zes weken na het spuiten worden ingezaaid.
In blauwmaanzaad en spinaziezaad kan direct nahetzaaienvandek- enondervrucht 6
tot 7,5 liter asulam (Asulox) per ha gespoten
worden.
Natuurlijk ishetook mogelijk omvoor dezaai
of opkomst van dek- en ondervrucht een totaalherbicide (bijvoorbeeld: Finale, Gramoxone) toetepassen.
Deindediversedekvruchtentoegelatengrassenbestrijdingsmiddelen (Focus, Focus Plus,
Fusilade, Fervinal, Targa D, Targe Prestige,
PumaSuper)gevengeenvanalleschadeaan
ondergezaaide karwij. Met alle andere in de
dekvrucht toegelaten bestrijdingsmiddelen is
de kans op ernstige schade aan de ondergezaaide karwijgroottotzeergroot.
Nadeoogstvande dekvrucht
Tijdens de groeiperiode voor de winter is het
van belang dat het gewas niet alteveel con-

currentie van onkruiden ondervindt in verband metdediktegroeivandewortel.
Vaneindaugustustotbeginoktober kanmen
kleinezaadonkruidentelijfgaandoortoepassingvanbodemherbiciden.Voor ditdoel kunnen 5 kg prometryn/propazin (Campagard),
2 kg linuron/monolinuron (Afarin) of 2-3 kg
monolinuron (Aresin) worden gespoten. Bij
grotere onkruiden kanaan Campagard 5liter
mineraleolieper hawordentoegevoegd.
Inkarwij zijnvoor de bestrijding vangrasachtigen alleen fluazifop-P-butyl (Fusilade) en
sethoxydim (Fervinal) toegelaten. Er kan in
deherfst eninhetvoorjaar wordengespoten.
De dosering is afhankelijk van de te bestrijdengrassen.Straatgraswordtnietbestreden.
Inwinterrust
Tijdens de winterrust kunnen eenjarige en
overblijvende onkruiden worden bestreden
met maximaal 3 liter glufosinaat-ammonium
(onder andere Finale),4 liter glufosinaat-ammonium/monolinuron (Ivorin Forte) of 2 kg
linuron/monolinuron.
Duist, straatgras en muur kunnen bestreden
wordenmet 10-15 kgprofam(IPC),4 - 5 liter
chloorprofam of 7 liter carbeetamide (Legurame) eventueel + 1,5 liter chloorprofam.
Carbeetamide kan tot begin van de hergroei
toegepastworden.
Inhet voorjaar
Bij sterke vervuiling kan een mechanische
onkruidbestrijding (schoffelen) nodigzijnvoordat een bespuiting met een bodemherbicide
wordtuitgevoerd.
Vlak voor het uitlopen kan tegen eenjarigen
gespoten worden met 5 kg prometryn/propazin(Campagard).Opgrotereonkruiden kan5
liter minerale oliewordentoegevoegd.Ineen
ietslaterstadium,kortnahetuitlopen,toteen
bladlengte van 15 cm kan 2 -3 kg monolinuron gespoten worden. Voor een goed effect
moetvroeggespotenworden. Linuron/monolinuron kan gespoten worden tot een bladlengte van 10 cm in een dosering van 2 kg
(minder dan 20 % slib) tot 3 kg (zwaardere
grond).
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Zomerkarwij

kortere periode kangewasschadegeven.

Uit hetvoorgaande kunnen voor zomerkarwij Natuurlijk ishetook mogelijkomeenallesdode volgende toepassingen afgeleid worden, der voor zaai of voor opkomst toe te passen.
Tegeneenjarige onkruiden kanvooropkomst Voor de bestrijding van grasachtigen zijn algespoten worden met 5 kg prometryn/propa- leen fluazifop-P-butyl (Fusilade) en sethoxyzin en 0,75 - 1,25 kg monolinuron. Vier tot dim (Fervinal) toegelaten. De dosering is afzes weken voor het zaaien kan gespoten hankelijk van de te bestrijden grassen,
wordenmet 1 -2kglinuron/monolinuron.Een Straatgraswordt nietbestreden.
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Afb.1.
Pluisvandewollige
karwijluis opdewortels.
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Afb.4.
Karwijperceelin
vollebloei.

Afb. 5.
Bloemstengel
aangetastdoor
verbruining.
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Afb.6.
Inverschillende
matedoorverbruining aangetaste
wortels.

Afb. 7.
Karwijgewas dat
begintafterijpen.

21

Afb.8.
Oogstrijp gewas.

Afb. 9.
Rijpkarwijzaad met
nogvastzittende
steeltjes.
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Bestrijding vanziekten en plagen
Karwij telt betrekkelijk weinig dierlijke belagers:de rupsjes van het karwijmotje, de wolligekarwijluis,demadevandewortelvlieg en
soms wat bladluizen. Een belangrijke plantaardige parasiet is de schimmel Sclerotinia
sclerotiorum of 'rattekeutelziekte'. Ook de
verbruiningsziekte kan in het zich ontwikkelende karwijgewas groteschadeaanrichten.

Rattekeutelziekte
Rattekeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum)
komt onder andere voor op veel tweezaadlobbige planten zoals koolzaad, erwten,
stambonen, aardappelen, blauwmaanzaad,
vlas, spinaziezaad en karwij. Uit indebovenste bodemlaag aanwezige Sclerotien groeien
ondervochtige omstandigheden plattetotbekervormige paddestoeltjes (zogenaamde
apotheciën). Deze apotheciën vormen sporen, dieviadeluchteengewasinfecteren.De
schimmel geeft dan een wit mycelium op de
plant en/of groeit inwendig in de karwijstengels.Opdezeplaatsenwordenindestengels
nieuwe Sclerotien of rattekeutels gevormd.
Door verrotting van het vaatweefsel gaat de
stengel boven de aantasting dood en krijgt
vaak een witte kleur. Als het zaad pas gevormd is, ontstaan door noodrijpheid zogenaamde witte of blinde zaden. Bij legering
van het gewas en in het zwad kan deschimmelover het gewasverder groeien. Hierdoor
kunnen pleksgewijs zeer zware aantastingen
ontstaan. Een gewas dat van stam kan worden gedorst, isdus in hetvoordeel. De doorluchting is dan tot het dorsen beter. Tijdens
het oogsten van de karwij kan een deel van
de Sclerotien in het zaad terecht komen.
Daarnaast vallen veel Sclerotien op en in de
grond. Hier kunnen ze vele jaren overleven.
Naeenrustperiode gedurende dewinter kunnen ze bij ondiepe ligging opnieuw apotheciën (paddestoeltjes) vormen. Ineen tweede
zaadoogstjaar van karwijof bijeen dekvrucht

die Sclerotinia vermeerdert, kunnen zware
aantastingenontstaan.
Proeven hebben aangetoond dat karwij op
vochtige grond zwaarder door Sclerotinia
wordt aangetast dan karwij op goed gedraineerde grond.Vooral nattejaren bevorderen
insterke matedeaantasting.
Bestrijding van Sclerotinia kan indirect wordenbewerkstelligddooreenruimevruchtwisseling toe te passen. Stro van aangetaste
gewassenmoetnadeoogstvanhetlandworden verwijderd. Bijvochtige weersomstandigheden kan aan het begin en tijdens de volle
bloeieenbespuiting uitgevoerdwordenmet1
literiprodion (Rovral) of 1literof 1kgvinchlozolin (Ronilan) + Citowett. Ook kan men aan
het beginvan de bloei een bespuiting uitvoeren met 0,5 kg carbendazim 80%. Zonodig
kan dit na 14 dagen worden herhaald. Iprodion heeft een nevenwerking op verbruiningsziekte. Ook is het mogelijk om de vorming van apotheciën, en zodoende een infectie, te voorkomen door het strooien van
kalkstikstof. Vanwege de fytotoxische werking moet toepassing ongeveer twee weken
voordezaaiofvoordehergroeinadewinterrust plaatsvinden. De werkingsduur is ongeveer drie maanden. Er iseengift nodigvan ±
500 kg per ha waarin 100 kg Nzit. Deze gift
moet natuurlijk inminderinggebracht worden
opdegangbare bemesting.

Verbruiningsziekte
Bij de verbruiningsziekte zijn twee verschillende schimmels te onderscheiden,te weten
Mycocentrospora acerina en Septoria carvi
(gewasbeschermingsgids 1993).
Mycocentrospora acerina
In 1991 is op het PAGV onderzoek gestart
naardeverbruiningsziekte inkarwij.Deschimmeloverleeft inde grond enop besmet zaai-
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zaad. Tevens is een groot aantal andere
plantensoorten vatbaar voor de schimmel.
Met name de dekvrucht spinazie en in mindere mate erwten zijn vatbaar voor M. acerina.
Infectie vanwortel en hypocotyl ineen vroeg
stadium kan leiden tot wegval van kiemplanten.Daarnaastkunnengeïnfecteerde planten
eeninfectiebronvormenvoorhundirecteomgeving. Sporen worden vanaf de grond en
vanaf ziek blad door opspattend water verspreid.
Infectievandewortel inde herfst (zieafbeelding6,pagina21) kan leidentot rotwaardoor
eenplantvolledig kanafsterven.Inhetoogstjaar kan infectie van stengels en schermen
optreden. Op de stengels worden langgerekte bijna zwarte vlekken gevormd (zie afbeelding5,pagina20).Dezekunnenstengelomvattend zijn, waardoor de boven gelegen
plantedelen afsterven en niet verder bijdragenaande produktie. Met name ineengelegerdgewas gaat de uitbreiding van de ziekte
snel. Deopbrengstderving kandanmeerdan
50% bedragen. Aangetaste schermen verkleurenbruinenverschrompelen. Verwarring
met aantasting door de karwijmot is niet nodig, omdat de schermen niet worden ingesponnen.
Percelenwaarinhetverledenproblemenmet
verbruiningsziekte opgetreden zijn, kunnen
beter gemeden worden. In hoeverre de
keuzevandedekvrucht een rolspeelt, isnog
onduidelijk.
Positieve ervaringen zijn opgedaan met beperking van de hoeveelheid zaaizaad (Evenhuis, 1994). Samen met een terughoudende
N-gift in het voorjaar geeft dat een minder
zwaar gewas. Hierdoor kan de kansop legering en de daaruit voortkomende problemen
metverbruiningsziekte worden beperkt.
Septoria carvi
Septoria doet de blaadjes van jonge planten
eerstgeelachtig,laterbruinkleurenenafsterven. Op de zieke blaadjes zijn met een loep
dikwijls donkere puntjes (pycniden) waar te
nemen, waarin de sporen van de schimmel
worden gevormd. Ook op de stengel, de
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bloeiwijze en het zaad komt de schimmel
voor envormtvruchtlichamen.
De mogelijkheden voor bestrijding van verbruiningsziekte zijn beperkt. Toepassing van
iprodion tegen Sclerotinia heeft soms een
gunstige nevenwerking tegen de verbruiningsziekte. De karwij gemengd zaaien met
erwten, die behandeld zijn met carbendazim,
geeft enige weken bescherming. Teeltkundig
gezien isditgeengoedeoplossing.

Karwijmot
De Karwijmot (Depressaria daucella) overwintert alsvolwassen insekt (mot) hetliefstin
de ruige schors van oude bomen. Bij gebrek
hieraan doen ze dit in gebouwen onder dakpannen, scheuren in houtwerk, muren en
dergelijke. Eind maart vliegen de grijsbruine
vlindertjes uit en strijken voor het merendeel
neerbijheteerstekarwijveldwaardewindze
brengt. Vandaar dat percelentussen boerderijen vaak worden aangetast, terwijl een karwijgewas dat even verderop gelegen is, niet
is aangetast. Bij een lichte aantasting is het
perceel vaak aan één of twee zijden slechts
aan de rand aangetast. De motjes blijven
aanvankelijk in de bladrozetten en onder de
bladeren van de karwij zitten. Daarna zijn de
weersomstandigheden inaprilbepalendvoor
de snelheid van de ei-afzetting: Zacht weer
bevordert een snelle afzetting van de gehele
eierenvoorraad; koud regenachtig weer gaat
samen met een onregelmatige en langzame
ei-afzetting. Hiermee hangtsamenof laterde
rupsjes alle in korte tijdverschijnen of dat ze
gedurende een langere periode tevoorschijn
komen.
De eitjes, die in groepjes worden afgezet op
de bovenzijde van de brede bladstelen van
de rozetbladeren en later ook op de bloemstengels, komen in de periode van eind april
tot half mei uit. De rupsjes vreten aanvankelijkgatenenholtenindestengelenkomenlater bij de bloemschermenterecht. Hierin vormen ze een spinsel, van waaruit de bloemknoppen, bloemen, jonge vruchten en
bloemsteeltjes worden opgevreten. De rup-

senverpoppen zichnaviervervellingen inde
stengelholten of in het spinsel in de vruchtschermen. Het spinsel moet niet verward
worden met een nest jonge spinnetjes. Na
een maand (in juli) komen de motjes tevoorschijn. Deze motjes gaan dan weer op zoek
naargeschikte overwinteringsplaatsen.
De natuurlijke vijanden van rups en pop zijn
vogels ensluipwespen.Ook kan regenachtig
koud weer de populatie van rupsen beperken.
Zodra indeschermen ongeveer drie spinsels
per m 2aande randvan het perceel zijnwaar
tenemen,dient eenbespuitingteworden uitgevoerd met 0,2 liter of kg deltamethrin (onderandere Decis) of 1,75kgof 1liter fosalon
(Zolone-Flo).Beidemiddelendienen'savonds
na de vlucht van de bijen te worden gespoten. Het met een spuitmachine door het gewas rijden, zou in dit ontwikkelingsstadium
van de karwij te veel schade met zich meebrengen. Isdeaantasting alleen aande rand
van het perceel waar te nemen, dan is een
bespuiting metderugspuit debesteengoedkoopste oplossing. Is er daarentegen reden
om het gehele perceel te bespuiten, dan zal
hulpvanhetspuitvliegtuig moetenwordeningeroepen.Deltamethrin iszeergiftigvoorvissen. Het middel moetdaaromzodanigtoegepast worden dat het niet in het oppervlaktewaterterecht kankomen.Meestal iséénmaal
spuiten voldoende. Het middel heeft een nevenwerking opbladluizen.
Het komtvoor datde karwijmot eitjes afzet in
opgeslagen karwijzaad. Bij langdurige bewaring kandittot problemen leiden.Voor export
van karwij gelden zeer strenge normen. Het
komt meermalen voor dat bij overschrijding
van de norm een partij geweigerd wordt door
het exportland.Bij bewaring in kistenof silo's
kan een aantasting voorkomen worden door
af te dekken met gaatjesfolie. Het voert in
deze context tever om de chemische mogelijkhedentebehandelen.

Bladluizen
Vermoedelijk veroorzaken bladluizen die in
deschermen aanwezigzijnaanzienlijke zuig-

schade. Vooral de zevenbladluis (Cavahella
aegopodii) isweinigopvallenddoordegroene
kleur en de geringe omvang.Voor de bestrijding zijn geen chemische middelen toegelaten.

Wolligekarwijluis
De wollige karwijluis {Pemphigus passeki),
heeft als winterwaardplant de Italiaanse- en
zwarte populier. Deluizenveroorzaken opde
hoofdnerven van de jonge populierenbladeren een gal. In deze gallen ontwikkelen zich
gevleugelde luizen,die vanaf half juni de gal
verlaten om naar een zomerwaardplant te
vliegen. Eerstejaars karwij is één van de zomerwaardplanten.Ophetbladendebladstelen worden larven afgezet die meteen naar
de wortels lopen waar enkele generaties ongevleugelde luizen worden voortgebracht.
Op de wortels van aangetaste planten vormen de luizen een wit, pluisachtige was, dat
aan schimmelweefsel doet denken (zie afbeelding 1, pagina 19). Door dezewas wordt
de luis tegen een overmaat aan vocht beschermd. De luizen halen hun voedsel uit de
wortels van de karwijplant, die zodoende belemmerd worden om een voldoende dikke
penwortelteontwikkelen. Doorde aantasting
kunnen de planten enigszins vergelen en
soms afsterven.Vooral onder droge omstandigheden kan de schade ernstig zijn. Vanaf
septembertot laatindeherfstontwikkelen de
meesteexemplarenvleugelsenvliegenterug
naar de populieren. De larven van deze luizenontwikkelenzichtotmannetjes envrouwtjes. Devrouwtjes leggen na paring één eitje
datoverwintert. Eenkleingedeeltevandeluizen blijft op de wortels van de karwijplant
achter enoverwintert hierop.
Vooral als de karwij geteeld wordt in deomgeving van Italiaanse- of zwarte populieren
kan een aantasting verwacht worden. Een
overbemesting met een snelwerkende stikstofmeststof bevordert het herstel van een
niet tezwaar aangetast gewas. Inde praktijk
komt het regelmatig voor dat een perceel
wordt afgeschreven vanwege een zware
aantasting.
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Tabel4. Aantal luizen

aantalluizen
Kilval
onbehandeld
opbrengst
Kilval
onbehandeld

per m2 en opbrengst in kgper ha(9%vocht)
Rusthoeve

Ebelsheerd

Rusthoeve

Ebelsheerd

1sept. 1988
12
163

14sept. 1988
21
311

22aug. 1989
1
10

24aug. 1989
0
142

2480
2550

In de jaren 1987 tot 1990 werden door het
PAGV in samenwerking met de ROC's
Ebelsheerd te Nieuw-Beerta (Groningen) en
Rusthoeve te Colijnsplaat (Zeeland) bestrijdingsonderzoek uitgevoerd (Ester e.a., 1991,
1993). Omdat de luizen niet direct door een
bestrijdingsmiddel geraakt kunnen worden,
moeteenmiddeldoor hetgewas opgenomen
worden en naar de wortel worden getransporteerd. Bespuiting kan natuurlijk pas uitgevoerd worden na de oogst van de dekvrucht
in verband met residu. Gebleken is dat het
middel vamidothion (Kilval) de luizen goed
bestrijdt (tabel 4). Slechts in één van de vier
proeven werd een positief effect op de opbrengstverkregen.
Debezetting met luizenwas indeze proef de
voorafgaande herfst zeer hoog.Het middel is
recentelijk toegelaten voor deze toepassing
ineendoseringvanmaximaal 1,5literperha.
Volgens het onderzoek lijkt een lagere dosering mogelijk.

Wortel(mineer)vlieg
De wortelvlieg (Psila rosae) en de wortelmineervlieg (Napomyza carotae) zijn bij karwij
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2140
1800

2210
2280

1350
1350

van minder betekenis dan bij wortelen. De
larven/maden van de wortelvlieg maken
vooral indeonderstegedeelten vaneenwortel gangen. De maden van de wortelmineervlieg maken in het bovenste gedeelte van
eenwortel oppervlakkige gangen. Voorzover
bekend zijn geen van beide echt schadelijk
voor een karwijgewas.

Muizen
Muizen kunnen in de herfst en wintermaanden eenschuilplaats zoeken in karwij. Pleksgewijs kan het gewas uitgedund worden.Bestrijding met behulp van torenvalken kanbevorderd worden door het plaatsen van
nestkasten en uitkijkpalen. Daarnaast ischemische bestrijding mogelijk.

Slakken
Slakken kunnen jonge karwij (onder de dekvrucht) sterk uitdunnen. Omdat schade niet
goed opvalt, isgoede controle nodig.Bestrijding kan met slakkenkorrels worden uitgevoerd.

Oogsten bewaring
Bij de oogst van karwij spelen de volgende
aspecten een rol: vastzadigheid, oogstmethode, oogsttijdstip en afstelling maaidorser.
Karwij iseen produkt datvelejaren goedbewaard kanworden.

Oogstmethode
Loszadige karwijrassen moetenvoor het dorsen in het zwad gemaaid worden. Het gemaaide gewas kan zo nog enige tijd drogen
en narijpen. Bij hoge stoppels (15 à 20 cm)
eneennauwe rijenafstand blijft het gemaaide
gewas beter op de stoppel liggen. Het zwad
zakt na een paar dagen iets in,waardoor de
wind er minder vat op krijgt. Voor een snelle
droging moet het zwad niet op de grond komen. Bij goede weersomstandigheden kan
hetgewas naéénweek geoogstworden.
Het oogsten kan uitgevoerd worden dooronderdoormaaien of met behulp van een oprapen Deopraper kaneen'pick-up'(pennenopraper) zijn, maar beter is een ouderwets
'matje' of opraapdoek. Deze voorkomt dat
zaad al voor de machine op de grond valt.
Van de opraper moet de omtreksnelheid zijn
aangepast aan de rijsnelheid, zodat er niet
aan het zwad getrokken wordt maar dat het
alsvanzelf ennietverstoordnaarbinnengaat.
Laag maaien en onderdoormaaien geeft
kansop meer rattekeutels (Sclerotinia) inhet
geoogste produkt omdat indeonderste sten-

geldelenveelgrote rattekeutelszitten.
In1972kwam hetvastzadige rasBleijaopde
Rassenlijst. Hiervoorwerdeen opbrengstvergelijkinggemaakttussendeloszadige rassen
methetoogstsysteemdorsen uithetzwaden
vastzadige karwij (totenmet 1969voorlopers
van Bleija) uit hetzwad envanstam gedorst.
In de jaren zestig en begin zeventig werden
door het PAW en PA (voorlopers PAGV)
enige proeven en enkelvoudige vergelijkingenoppraktijkpercelen aangelegd.
Bij hetzelfde oogstsysteem werd metvastzadige karwij een ongeveer 30 % hogere opbrengst behaalddanmetloszadige karwij(tabel 5). Bij van stam dorsen was het verschil
kleiner. Vergelijking van detwee oogstsystemen bij vastzadige karwij heeft wisselende
resultaten gegeven. Hetoogstsysteem zal bij
vastzadige karwij waarschijnlijk niet veel invloed hebbenopde opbrengst.
In enkele van de proeven en de praktijkpercelen werd het gehalte aan etherische olie
bepaald.Bij hetzelfdeoogstsysteem werdbij
los- en vastzadige karwij geen verschil gevonden. Gemiddeld over 11 praktijkperceelvergelijkingen gaf loszadige karwij vanuit het
zwad gedorst echter een hoger oliegehalte
dan vastzadige karwij van stam gedorst: 4,2
ten opzichte van 3,5 %. Dit effect is waarschijnlijk voornamelijk door het latere oogsttijdstip veroorzaakt. Ook uit oogsttijdstippenonderzoek isditeffectgebleken.
Eenvoordeel van vanstam dorsen van vast-

Tabel5. Vergelijkingvanlos-envastzadigekarwijbijtweeoogstsystemeninproevenenoppraktijkpercelen(enkelvoudigevergelijkingperperceel),aantalproevenpervergelijking.
aantal
proef
praktijk
proef
praktijk
proef
praktijk

4
2
4
12
3
1

loszadig
zwadmaaien
1410
1080
1660
1560

vastzadig
zwadmaaien

vastzadig
maaidorsen

1890
1310
2060
1420

2030
1640
1910
1530
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zadige karwij is dat er dan minder vruchtsteeltjes in het geoogst produkt terecht komen. Bij toepassing als specerij zijn vruchtsteeltjes een belangrijk nadeel van vastzadigekarwij.

Oogsttijdstip
Het vaststellen van het juiste zwadmaaitijdstip van karwij vereist wel enige ervaring. Bij
tevroeg maaien (zieafbeelding7,pagina 21)
krimpen de nog groene zaden. Bovendien
droogt hetgewas moeilijker enkanbijongunstig weer eerder schimmel optreden.Te laat
maaien geeft zaadverlies. Een egaal gewas
is maairijp als een enkel zaadje op de grond
gevallen is en vrijwel geen groen zaad meer
aanwezig is (zie afbeelding 8, pagina 22). Bij
scherp drogend weer kan het beste 's ochtendsvroegof'savondsgemaaidwordenom
zaaduitval te beperken. Bij goede weersomstandigheden kan het gewas na één week
gedorst worden.Bijslechte weersomstandigheden duurt deze periode langer en kan er
zaadverlies ontstaan, terwijl ook de kwaliteit
achteruit loopt.
Het vaststellen van het juiste tijdstip van
maaidorsen vraagt ook enig inzicht. Doorgaans isditzo'ntweetotdriewekenlaterdan
datvanhetzwadmaaienbijloszadigerassen.
Hetgewasisdanietsverderafgerijptdanloszadige karwij. Voor het verkrijgen van een
goede specerij-kwaliteit is het nodig, dat het
zaadaanallezaadschermenbruingekleurd is
(doodrijp).
In onderzoek uitgevoerd in de dertiger jaren
(Zijlstra, 1940) daalde het oliegehalte over
eenperiodevan 16dagenvan5,1 naar3,3%.
De hoogste olie- en carvonopbrengst werd
verkregen door vier dagen eerder dan 'normaal' te maaien. De hoogste zaadopbrengst
werdverkregen op het normale tijdstip. Door
het PAGV werd recentelijk onderzoek uitgevoerd naar heteffect vanhet maaidorstijdstip
van winter- en zomerkarwij op het carvongehalte (vander Mheen, 1994). Bij winterkarwij
gaf de vroegste oogst het hoogste gehalte.
Bij zomerkarwij gaf later oogsten eerst een
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stijgingenvervolgens eendalingtezien.

Afstelling dorsmachine
Bij het afstellen van de maaidorser komt het
eropaanhetgewasnetgoeduittedorsenen
hetzaad vooral niette beschadigen. Dit laatste kan verlies van etherische olie betekenen. Deetherische olieisnamelijk eenvluchtige olie die is opgeslagen instriemen op de
buitenkant van het zaad. Uittwee proeven is
gebleken dat het toerental van de dorstrommelmeerinvloedheeftophetoliegehaltedan
detrommelafstand (Wander, 1992).Detrommelafstand moetongeveer 1cmzijn.
In 1993 werd het effect van de omtreksnelheid van de dorstrommel nader onderzocht.
Verhoging van de snelheid van 14 naar 34
meterperseconde(450naar 1100toerenper
minuutbij60cmdiameter) gaf eendalingvan
hetolie-encarvongehaltevan respectievelijk
0,3 en 0,2 % (Wander, 1994b). Het zaad
werd met een hoogvochtgehalte gedorst. Bij
een normaal vochtgehalte tijdens het oogsten zou het effect anders kunnen zijn. Bij
een lage omtreksnelheid moet de rijsnelheid
ookaangepast zijn.
Een lage omtreknelheidvan de dorstrommel
bij vastzadige karwij geeft volgens een in
1974 door het PA uitgevoerde proef meer
steeltjes inhetgeoogste produkt.

Drogen,schonenenbewaren
Na het dorsen dient het zaad, om broei en
kwaliteitsverlies te voorkomen, te worden
gedroogd tot een vochtgehalte van ongeveer
12%. Hetdrogen kanworden uitgevoerd met
(droge) buitenlucht of met iets (tot30 CC)opgewarmde lucht.
Behalvedroging ismeestalookschoningvan
hetzaad noodzakelijk. Hierbijwordt het zaad
zoveel mogelijk gezuiverd van stengeldeeltjes, vruchtsteelties (de zogenaamde angeltjes), Sclerotien van rattekeutelziekte en andereverontreinigingen.
Bewaring van karwijzaad gedurende enkele
jaren is goed mogelijk, mits het vochtgehalte

12%of lager is. Departij moetvrijgehouden consumptie isditbeslistontoelaatbaar,
worden van muizen. Het komt nogal eens Bij langdurige bewaring kan de karwijmot
voor dat karwijzaad wordt verontreinigd met problemen geven. Voor meer informatie: zie
'muizenvuil'. Bij bestemming voor menselijke hoofdstuk 'Ziektenenplagen'.
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Economie
Intabel 6 iseen saldoberekening voor karwij
weergegeven. Deze saldoberekening geeft
slechtseenalgemeen beeldvanderendabiliteit. Het isnoodzakelijk om bijgebruik steeds
de individuele bedrijfsomstandigheden in
achtte nemen.
Voordetraditioneleafzet iskarwijeenspeculatief gewas. De marktprijs van karwijzaad is
sterk afhankelijk van het wisselende aanbod
vanuitvooraldeOost-Europese landenende
exportmogelijkheden. Het binnenlandse verbruik isklein. Indesaldoberekening (tabel6)
isde prijs gesteld opƒ 2,40. Dit isdegemiddelde prijs inclusief b.t.w. sinds 1980 (LEI).
Zoals figuur 2 aantoont, fluctueert de prijs
echter zeer sterk. Prijs en areaal zijn onderhevig aan de zogenaamde varkenscyclus. In
depraktijk komt heterop neerdatbijeenlage
marktprijsveelkarwijdoordetelerswordtopgeslagentotdatdeprijsweergunstiger is.Hierdoor ontstaat natuurlijk wel een hoog renteverlies. In de saldoberekening is met deze
gangvanzakengeen rekeninggehouden.

Bij teelt van karwij voor carvonproduktie kan
gebruik worden gemaakt van de non-foodregeling voor teelt op braakpercelen. Inclusief
deze hectare-toeslag zijn de saldi laag. Bij
verplichte braak zal een afweging gemaakt
moetenwordentusseneenlaagsaldobijcarvonproduktie endekostendiebraak metzich
meebrengt.

prijsingld.per100 kg
000

aantalha

70

Voor de nieuwe carvon-afzetmarkt is de prijs
nogzeermoeilijk inteschatten.Deprijswordt
beïnvloeddoor nieuwevraag,nieuwaanbod,
huidige wereldmarkt carvon en limoneen,
destillatiekosten, formuleringskosten en synthetische produktie. De telersprijs komt vermoedelijk op minimaalƒ 20,00 per kgcarvon
en maximaal op een niveau van ƒ 70,00. Bij
deze prijzen komt hetsaldovoor winterkarwij
opƒ753,-respectievelijkƒ2373,-envoorzomerkarwij op ƒ 892 respectievelijk ƒ 1874,-.
Daarnaast worden de saldo's ook beïnvloed
door het opbrengstniveau en het carvongehalte.

75

80

85

90 jaar

Figuur2.Ontwikkelingvanareaalenprijssinds1970(Bron:LEIen CBS).
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Tabel 6. Saldoberekening per ha karwij.

\/vinterkarwij

winterkarwij
carvon

specerij

opbrengsten
zaad
carvon
bijprodukt
ha-toeslagbraak
(kleigrond)
BRUTO-OPBRENGST(A)

hoev.

prijs

bedrag

1500

2,40

3600

prijs

bedrag

20-70

P.M.

660-2310
P.M.
1075

3600

1735-3385
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toegerekendekosten
zaaizaad
5
13
meststoffen:
1
N
60+100
1,07
95
0,86
P205
K20
80
0,56
gewasbeschermingsmiddelen:
i ,•
;•,.
S
onkruiden:
.--,f'^•'•'••'•7 "''
pfemetryn/propaan
5
28
limiroTiTnafiaalJöawn vo>-y3T5
54
ziektenenplagen:
/vamidothion -• ""-^
55
t;s'
104
iprodion •*>
1
deltamethrin
0,2
150
overigeproduktgebondenkosten:
verzekering
3600 1,70%
rente
613
8%
2
keur./cert./heff.
86
drogen/schonen
14
5
TOT.TOEG.KOSTEN(B)
SALDO PER HAE.M.(A-B)

2565

o

Indieninloonwerk uitgevoerd
zaaien
kunstmeststrooien
spuiten
zwadmaaien3
zwad-/maaidorsen3
stoppelploegen
cultivateren
1
2
3

hoev.

aanta
1
3
4
1
1
1
1

zomerkarwij
carvon
hoev.

20

prijs

bedrag

20-70

400-1400
P.M.
1075
1475-2475

65

5

13

65

5

13

65

171
82
45

60+100
95
80

1,07
0,86
0,56

171
82
45

80
65
55

1,07
0,86
0,56

86
56
31

5

28

140

1
0,2

104
150

104
30

400
239

1,70%
8%
86
5

7-24
19-20
P.M.
45
583-601

u,

•-•

-

"

140
135

5
2,5

28
54

140
135

83
104
30

1,5
1
0,2

55
104
150

83
104
30

61
49
P.M.
70
1035

660
572

1,70%
8%
86
5

11-39
46-48
P.M.
70
982-1012

prijs

bedrag

45
41
240
429
110
75

135
164
240
429
110
75

14

9

892-1874

753-2373
aanta

prijs

1
3
4

45
41

1
1
1

450
110
75

bedrag

aantal

prijs

bedrag

135
164

1
2
2

45
41

90
82

450
110
75

1
1
1

450
110
75

450
110
75

Herfstgift (naerwten40,natarwe80)+voorjaarsgift.
Bijteeltvanzaaizaad.
Zwadmaaienenzwaddorsenbijeenloszadig ras,maaidorsenbijeenvastzadigras.
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24. Kroten,juli 1988
25. Luzerne,september 1988
26. Graszaad,oktober 1988
27. Stamslabonen, november 1988
28. Teeltvandroge erwten, maart 1989
29. Teelt van augurken,november 1990
30. Teelt van knolselderij, november 1990
31. Teelt van spruitkool, november 1990
32. Teeltvan rabarber, februari 1991
33. Teelt vantuinbonen, maart 1991
34. Teelt van vlas,april 1991
35. Teelt vantriticale, april 1991
36. Teelt van peen,juni 1991
37. Teelt vanschorseneren,oktober 1991
38. Teelt vanspinazie, november 1991
39. Teeltvan plantuien,november 1991
40. Teeltvan radicchio, november 1991
41. Teeltvanwinterrogge,december 1991
42. Teeltvanwitteasperge, december 1991
43. Teelt van boerenkool, maart 1992
44. Teeltvan rammenas, april 1992
45. Teelt vanzomergerst,juni 1992
46. Teelt van peterselie en bladselderij,oktober 1992
47. Teelt van groene asperge, december 1992
48. Teeltvan doperwten,december 1992
49. Teeltvanthijm,februari 1993
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ƒ 15,ƒ 15,
f 25,
f 25,
f 25,
f 35,
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15,

ƒ 15,ƒ 15,-

ƒ 20,ƒ 0,2,50
0,f 0,f 5,f 0,f 5,f 5,f 5,ƒ 5,f 15,ƒ 5,ƒ ' 5,ƒ 5,ƒ 5,f 5,f 5,f 5,f 0,f '<20,f 15,f 15,f 15,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 5,ƒ
ƒ

f < >o,-

f
f
f
f

0,15,15,10,-

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Teeltvan Digitalis Lanata,februari 1993
Teelt van bloemkool,april 1993
Teelt vanzaaiuien,juni 1993
Teelt vansuikermaïs,juli 1993
Teelt van broccoli,juli 1993
Teelt vanknolvenkel,augustus 1993
Teelt van prei, oktober 1993
Teeltvan consumptie-aardappelen, november 1993
Teeltvan maïs,december 1993
Teeltvan dille,januari 1994
Teelt van karwij,januari 1994

Korte teeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen, maart 1986
3. Paksoi enamsoi,augustus 1986
4. Bosui,december 1986
7. Courgette enpompoen,december 1988
8. Chinese kool, november 1989

ƒ 10,ƒ 35,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 10,-

Niet opgenomen ineen reeks
Bouwboek (inhoud + ringband;voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
ƒ 35,Phomabijaardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon,maart 1988
ƒ 5,-
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losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr.22.49.700van het PAGV, Lelystad,metvermeldingvandeuitgave(n) die uwiltontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uitdevolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte akkerbouw- enalgemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t.
akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte vollegrondsgroente- enalgemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat opdepraktijkgerichte informatie,zowelvoordeakkerbouw alsvoorde vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoekinformatie, zowelvoor deakkerbouw alsvoor de vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zienwelke PAGV-uitgaven uontvangt bijeen bepaald pakket-abonnement:

.*

-*

2

2

CÖ

Q.

o
•t—'

3

3

CO
1

O

.o
CD
PAGV-uitgaven
Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve Informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
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ƒ100,- ƒ175,-

CD
O)
CO
CO

co
-o

O)
TD

O)

X
X

c

1

^
2

i_:

X

ƒ75,- ƒ125,-

co

X
X
X

>
CD

<
CL
1

ƒ150,- ƒ100,- ƒ250,-

Uwordt pakket-abonnee door het perabonnement vermelde bedragoverte makenop postgirorekeningnummer22.49.700van het PAGV te Lelystad,met vermelding van het betreffende abonnement.
U ontvangt danzonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en
melding maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als
bestel-abonnee ontvangt ubovendien hetjaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw
(in-clusief degrassen voorgrasvelden engazons).
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengdvoor eenvolgendjaar. Wijziging/opzeggingvan het abonnement
isschriftelijk mogelijktot 1november van het abonnementjaar.

