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Algemeen
Andijvie is in Nederland een vrij belangrijke
bladgroente, die onder glas en in de vollegrondwordtgeteeld.Hetverseproduktishet
helejaarrondteverkrijgen.
Deomvangvan deteelt van andijvie opbedrijfsniveauisbeperkt.Ongeveer70%vande
bedrijven met andijvie,teelt minder daneen
halve ha per bedrijf. Ook bij de andijvieteelt
gaaf deschaalvergroting door. Deontwikkelingenzijnechter minderspectaculair danbij
de slateelt; wel is het rassensortiment de
laatstejarenveranderd.
Indezeteelthandleiding wordt uitsluitendde
teeltvanandijvie(inclusief krulandijvie) inde
vollegrondbehandeld.
Hetbetreft:
- dezeervroegeteelt,waarbijhetplantmateriaalonderverwarmdglasmoetwordenopgekweekt;
- de vroege teelt. Deze vraagt ook om een
warmeopkweek;
- devroegezomerteelt.Dezevraagtookom
eenwarmeopkweek;
- de zomerteelt, waarbij de planten onder
koudglaskunnenwordenopgekweekt;
- de herfstteelt, waarbij men tegenwoordig
alleenperspottengebruikt;
- maai-andijvie, waarbijmenterplaatsezaait.
Het plantmateriaal wordt hoofdzakelijk als
perspotplanten betrokken van plantenkwekers.

Familie
Andijviebehoorttotdefamilievandesamengesteld bloemigen (Composieten). Het geslachtcichorei(Cichorium)omvatviergroentegewassen, namelijk witlof, roodlof, radicchiorossoenandijvie.
Bij andijvie onderscheiden we typen met
sterkgekroesdeeningesnedenbladeren(frisée) en gaafrandige typen (escarol of scarole):

Cichoriumendiva L.var.pumilum
wildeandijvie
CichoriumendivaL var.crispum
krulandijvie
CichoriumendivaL.var.latifolium
gladbladigeandijvie
CichoriumintybusL.var.sativus
cichorei
CichoriumintybusL.var.foliosumHegi
witlof
CichoriumintybusL.var.foliosum
radicchiorosso.
De wilde andijvie wordt aangetroffen in landen rond de Middellandse Zee. Het is een
tweejarige plant. Decultuurvormen zijneenjarig. De geslachtscellen bevatten negen
chromosomen. Andijvie kan met witlof wordengekruist.

Plantkundigeeigenschappen
Andijvie vormt een fijn wortelstelsel, dat vrij
rechtstandig naar beneden gaat en een
lengte kan bereiken van circa 130 cm. De
groeitemperatuur komt overeen met dievan
peenenkroten.Hetgewaskandusbijmatige
temperaturengroeien(optimaal18°C).
Andijvieiseenlangedagplant,datwilzeggen
dat de planten gaan schieten en bloeien bij
eendaglengtevan14uurof meer.Ditschietenwordtinsterkematebevorderdalstijdens
de opkweek van het plantmateriaal detemperatuur|agerdan15°Cisgeweest.
De struiken bestaan uit een rozet van langwerpige,gaafrandige bladeren. Het hartvan
volledig uitgegroeide struiken wordt goudgeel, daaromheen zit een krans van groene
bladeren. Andijviestruiken worden ook wel
kroppengenoemd.
Kenmerkend voor de composieten is de
bloeiwijze. Elke bloem bestaat namelijk uit
eenaantal kleinere bloempjes. Menspreekt
daarom van een bloemkorfje of bloemhoofdje.Debloempjeszelfbezittengeen dui-

delijke kelk; zeworden bijeengehouden door
een kransvan blaadjes. Devijf helmknoppen
vaneenbloempjezijnsamengegroeidtoteen
kokertje, de vijf helmdraden zijn echter los
van elkaar. De meeldraden zijn eerder rijp
dan de stempels. De bestuiving vindt hierdoor meestal plaats met vreemd stuifmeel
van naburige bloempjes van hetzelfde korfje,
of van andere korfjes van dezelfde plant of
van een geheel andere plant. Alleen in het
laatste geval is er sprake van zuivere kruisbestuiving. In beide andere gevallen spreekt
men ook wel van kruisbestuiving. Feitelijk is
het echter zelfbestuiving.
Andijvie iseenjarig.Zaadteelt isin Nederland
mogelijk, mits men het zaad bij voldoende
hogetemperatuur (>15°C) laatafrijpen.Lage
temperaturen tijdens de afrijping van het zaad
bevorderen namelijk het voortijdig schieten
vande planten inhetdaaropvolgende jaar.
De zaadteelt vindt daarom meestal in ZuidEuropaplaats.

Samenstelling
Honderd gram (rauwe) andijvie heeft eencalorischewaarde van58 kJ. Bij gesteriliseerde
andijvie isdat 37kJ.
De samenstelling van 100gram rauweandijvie isgemiddeld alsvolgt:
95 gram water
2 gram eiwit
1 gram koolhydraten
0,2 gram vet.
Aan mineralen:
300 mg kalium
70 mg fosfor

50 mg natrium
20 mg kalk
1 mg ijzer.
Aanvitaminen:
10
mgvitamine C (ascorbinezuur)
1,2 mg B-caroteen
0,4 mg nicotinezuur
0,1 mgvitamine B2 (riboflavine)
0,05 mgvitamine B6 (pyridoxine)
0,02 mgvitamine B1 (thiamine).

Oppervlakteenteeltgebieden
De oppervlakte andijvie is nogal aan schommelingenonderhevig.Ditheeftte maken met
de prijsvorming. Van 1979 tot 1988 schommelde het areaaltussen 500 en600 hectare.
In 1989zaktehetvoorheteerstonderde500
hectare (tabel 1). De contractteelt van andijvie is aan nog grotere areaalsschommelingen onderhevig. Veel van de contractteelt
wordt aangetroffen in de provincie NoordBrabant. Deze andijvie is bestemd voor de
verwerkende industrie.Deandijvie wordt dan
meestal geteeld als maaiandijvie in plaats
van als kroppen/struiken.
De belangrijkste teeltgebieden voor vollegrondsandijvie liggen in Noord-Brabant,
Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg, Gelderland, Overijssel en de Noordoostpolder
(figuur 1).

Aanvoer en prijsontwikkeling
In tabel 2 worden veilingaanvoer, import/export en veilingprijs in cent per kilo vermeld

Tabel1. Oppervlakte andijvie in ha vollegrond en contractteelt voor de verwerkende industrie in
Nederland.
jaar
areaal
contract

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

578
38

584
14

533
35

535
68

529
85

481
68

464
75

469
42

614
38

673
38

Bron:CBS, PAGV
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Figuur 1. Landbouwtelling 1993, Andijvie.
Bron:CentraalBureauvoordeStatistiek.

Tabel2. Veilingaanvoer,importenexportinmiljoenkgenprijsincentperkgvanandijvieinNederland
(bijimportinclusiefkrulandijvie).
jaar
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

aanvoer

import

export

prijsct/kg

33,7
38,1
37,0
33,6
34,1
35,2
34,9
31,7
32,5
28,8
33,3

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

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

116
86
97
90
114
97
101
109
108
124
87

Bron: PGF,CBT

over de laatste 10jaar.
Uit tabel 2 blijkt dat ondanks de goede prijsvorming gedurende de laatste jaren de aanvoer en import een lichte daling laat zien. De
hoeveelheid Nederlandse andijvie die geëxporteerd wordt, is vrij stabiel, gemeten over
een 10-jarige periode. Er blijkt een lichte daling inbinnenlandsverbruikoptetreden.Een
uitbreiding van het assortiment saladegroentes kan hier de oorzaak van zijn. De meeste
import van andijvie komt uit Italië gevolgd
door Spanje en Frankrijk.
De gegevens van krulandijvie staan vermeld
intabel 3. De aanvoer van krulandijvie wordt
weergegeven in aantallen (stuks). Dit in tegenstelling tot dievan gewone andijvie.

Afzet
Het merendeel van de aangevoerde andijvie
wordt in Nederland afgezet. De afzet van
krulandijvie is beperkt gebleken. De marktmogelijkheden voor dit produkt zijn niet zo
groot als eerst aangenomenwerd.
Bovendien isdeteelt moeilijker vanwege het
lagereslagingspercentage voorditgewasten
opzichte van gewone andijvie. Duitsland is
onze belangrijkste markt voor andijvie, maar
ook indit land lijkt een dalende tendens aanwezig indeconsumptie van andijvie.

Tabel3. Veilingaanvoer,prijsenomzetvankrulandijvieinNederland(eenderdeaanvoerisvollegrond).
jaar

1988
1989
1990
1991
1992
1993

veilingaanvoer
x 1000 stuks

centen/stuk

976
2064
1945
2060
2086
2076

62
87
71
86
79
69

Omrekeningsfactor naarkgdelendoorvier.
Bron:PGF, CBT.

prijs
in

omzet
xlOOOgld

601
1796
1381
1772
1648
1423

Grond
Andijvieiseengewasdatgeteeldwordtvoor
het blad. Hetgewas moet inhetvegetatieve
stadium blijven. Een storing in de groei kan
voortijdigschietentotgevolghebben.
Andijvie is bovendien een snelgroeiend gewas en stelt dan ook hoge eisen aan de
vruchtbaarheid,hetvochtleverendvermogen
endestructuurvande grond.

Grondsoortengrondbewerking
Andijviekanopallegrondsoortenwordengeteeld mits voldoende vocht ter beschikking
staat.Debeste resultatenwordenverkregen
op humeuze gronden met een goede structuur,zonder storendelagen.Aandezeeisen
voldoen humusrijke zand- en zavelgronden
meteenvrijhogepH(pH6-7voorzandgrondenenpH7voorkleigronden).
Voor devroege teelten gaat devoorkeur uit
naarhumeuze,lichtegrondsoorten,dieinhet
voorjaar snel op temperatuur komen.Veenendalgronden enzware kleizijninhetvoorjaartelangkouden/oftenatvooreenvroege
teelt. Later in het seizoen kunnen ze prima
resultaten geven. Op kleigronden kan de
aanslagtewensenoverlatenenishetmogelijkdatgroeistoornissenoptreden.
Het plantbed moet zodanig zijn bereid dat
een niet te vaste, rulle grond wordt verkregen. Bovendien moet er voor gezorgd wordendat deaansluitingvanhet plantbedmet
de vochthoudende ondergrond goed is.Het
isbelangrijkbijdeplantbedbereidingeenverdichting van de ondergrond te voorkomen.
Op zwaardere gronden kan de hoofdbewerkingvoordezeervroegeenvroegeteelthet
beste plaatsvinden vlak voor het planten.

Deze bewerking bestaat uit ploegen of spitten.Hetaantalnabewerkingen moetbeperkt
blijven. Op lichte gronden kan zowel gespit
alsgeploegd worden.

Waterhuishouding
Andijvie heefteenbetrekkelijk kortegroeiperiode inhetveld, uiteenlopendvan50tot80
dagen. In deze periode wordt gemiddeld
circa100mmwaterverdampt.Hetis belangrijk dat de planten regelmatig kunnen doorgroeien. Een tijdelijke stilstand door eentekortaanwater kantotgevolghebbendatde
plantenvoortijdiggaanschieten.Dekansop
rand neemt door een onregelmatige vochtvoorzieningeveneenstoe.
Degrondbedekkingdoorhetgewasisechter
voor eengroot deelvandieperiodeonvolledig en de verdamping is gedurende de periodedatdegrondnietvolledigbedektisbetrekkelijklaag.Afhankelijkvangrondbedekking
en weersomstandigheden zal de evapotranspiratie (het verdampen van het water door
grondengewas)uiteenlopenvan2tot8mm
per dag. Afhankelijk van de grondsoort zal
per10cmdoorworteldegrond5-10mmvocht
voordeplantbeschikbaarzijn(zietabel4).
Inhetalgemeenisslechts40%vanhettotaal
in de grond aanwezige vocht (in evenwicht
met hetgrondwater, datwilzeggenopveldcapaciteit) beschikbaar om door de plant te
wordenopgenomen.
We mogen veronderstellen dat een gewas
andijvie, gezien de effectieve bewortelingsdiepte, de beschikking heeft over de vochtvoorraadineenlaaggrondvan40cmdiepte
of meer. Het gewas beschikt dan over

Tabel4. Hoeveelheidproduktiefvochtindewortelzoneinmm per10cm laagdiktevanenkelegrondsoorten.UitdrogingbeperkttotpF2,8.
loss
humeuszand
10

9mm
10mm

lichtezavel (25%slib)
humusarmzand

10mm
5 mm

20-40 mmvocht. De voorraad kan mogelijk
nogvanuitdeondergrondwordenaangevuld
met zogenaamd capillair opstijgend water
(waterdatdoorfijneporiënvandegrondnaar
boven wordt getransporteerd). De hoeveelheidwaterdiezoterbeschikkingkomthangt
afvandegrondwaterstandendeopdrachtigheidvanhetprofiel.
Rekent men met een gemiddelde bijdrage
vanongeveer 1mmperdag,danblijkt altijd
eenextraaanvoerdoor neerslagof doorberegeningnoodzakelijktezijn.
Bovendien moet er rekeninggehouden wordenmet hetfeit dat naarmate de grondverder uitdroogt, het water moeilijker beschikbaar komtvoor de plant. Deonttrekkingvan
water is niet op alle diepten gelijk.Bovenin,
waar hetmerendeelvandewortelszit,isde
onttrekking sterker dan onderin de wortelzone.Bijhetbepalenvandeberegeningsbehoefte is het verstandig uit te gaan van het
vochtgehaltevandebovenste20cmvande
grond. Een indicatie voor beregening iseen
pFvan2,6(zieookBeregening).
De ontwatering van het profiel is belangrijk
voordebewortelingvanandijvie.Treedtwateroverlast op, dan zal het functioneren van
dewortelsgestoordworden.Ditheeftopzijn
minstschadeaanhetgewastotgevolg. Wateroverlast tijdens het kropstadium van het
gewas,die groeiremmingveroorzaakt, heeft
meestaltotgevolgdatdekwaliteitvanhetgewasachteruitgaat.
Dereactievanhetgewasopdegrondwaterstandis,gezienderesultatenvanproevenop
het grondwaterstandenproefveld te Oudkarspelindejaren1961totenmet1963, afhankelijk van de grondsoort en het weer. De
grondwaterstandmoetminstens60cm beneden maaiveld zijn om optimale opbrengsten
te verwachten. Voor opdrachtige gronden is
zelfs een diepere grondwaterstand, bijvoorbeeld 80tot 100 cm,te adviseren voor een
optimaleopbrengst.

Beregening
Beregening van andijvie bevordert in hetal-

gemeenhetstruikgewicht endekwaliteitvan
het produkt. Een goed op de behoefte van
hetgewasafgestemdeberegeningbevordert
eenongestoorde groeiendaardoor dekropvorming. Ook de kans op het optreden van
randenhetschietennemenerdooraf.Deervaringleertdatdooreengoedewatervoorzieningdekleurensmaakvanhetproduktgunstig beïnvloed worden. Het is noodzakelijk
overgoedwatertebeschikken.Vooraltijdens
zonnigweerkanzogenaamdslechtwatergemakkelijk schade aan het gewas veroorzaken. Het beregeningswater is goed als de
EC-waarde minder isdan 1,5 mSpercmen
de gehalten aan ijzer en chloor minder zijn
danrespectievelijk 60mmolperliter (=3mg
Feperliter)en5mmolperliter(=250Clmg
perliter).
Als het andijviegewas eenmaal gesloten is
moetmen,vooraloplangzaamdrogendehumeuze gronden, echter voorzichtig zijn met
beregenen. Er ontstaat dan een grote kans
op aantasting door smet (Botrytis). Verder
maakt deteeltperiode nogalverschilwatbetrefthetberegeningsadvies.

Teelt
Vroegeteelt
Een beregening bij de vroege andijvie kan
zeergunstigwerkenindienerdrogeperioden
tijdens de teelt voorkomen. Het effect is
vooral groot indien zo'n droge periode gepaard gaat met zonnig weer, een temperatuurvantenminste 15°C,eenlageluchtvochtigheid en wind (schraal weer). In deze
periodekanopzandgrondenenlichtezavelgrondenwordenvolstaanmeteenwekelijkse
giftvan15à20mm,indiendebovengrondtot
pF2,6 isuitgedroogd.Eenlichteberegening
(tot5mm)vlakvoordeoogstkandekwaliteit
bevorderen.
De pF-waarden worden tegenwoordig ook
benoemd met het begrip 'cm onderdruk' of
'drukhoogte'(zietabel5).
BijzavelenlichtekleiiseengrondtotpF2,6
uitgedroogd indienhet nogmogelijk isballetjes vande grond (bouwvoor) te maken,die
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Tabel5. OmrekeningstabelvanpF-waardeninbar,ventibarendrukhoogte.
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF

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

= 0,10
= 0,13
= 0,15
= 0,19
= 0,24
= 0,30
= 0,40
= 0,50
= 0,65
= 16

bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar
bar

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

10 centibar
13 centibar
15 centibar
19 centibar
24 centibar
30 centibar
40 centibar
50 centibar
65 centibar

=
=
=
=
=
=
=
=
=

bijwrijventussendevingers uiteenvallen.De
grond smeert niet en de kluitjes vallen makkelijk uiteen. Deze grond bevat dan nog ongeveer 65% van het opneembaar vocht en
voelt nogenigszins vochtigaan.
Humeus zand is tot pF 2,6 uitgedroogd als
het nog mogelijk is balletjes van de grond te
maken, die bijeen lichte druk in kruimels uiteenvallen. Indie grond is dan nog ongeveer
40%van het opneembaar vocht aanwezig.
Zomerteelt
De groeiperiode van de zomerteelt valt in de
maanden waarin we een hoge verdamping
mogen verwachten met bovendien een wisselende neerslag. In deze periode is de
grond gewoonlijk alvrij droog. Het is daarom
aanteradenreedsvoorhetplantentezorgen
voorvoldoendevocht inde grond.Ditombewortelingsproblemen te voorkomen en om
zoveel mogelijk te profiteren van hetvocht in
de ondergrond. Dit is het beste te bereiken
met een aantal giften van ongeveer 25 mm.
Op deze wijze krijgt het gewas de beste garantiedat hetongestoord kandoorgroeien en
datdewortelszichzelfsindiepere lagen kunnenontwikkelen. Het iseengoede gewoonte
te controleren of de ondergrond voldoende
vochtig isvoor men plant.
Voor hettijdstip van beregenen gelden bij de
zomerteelt wat strengere eisen dan in het
voorjaar. Start de beregening indien de bovengrond uitgedroogd is tot pF 2,4. Bij een
humeuze grond is dan nog ongeveer 55%
vanhetopneembare wateraanwezig.Debin-
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-100
-130
-150
-190
-240
-300
-400
-500
-650
-16000

cm drukhoogte
cm drukhoogte
cm drukhoogte
cm drukhoogte
cm drukhoogte
cm drukhoogte
cm drukhoogte
cm drukhoogte
cm drukhoogte
cm drukhoogte

ding tussen de grondkorrels is nog sterk en
degrondisnogkneedbaar. Bijzwarezavelof
lichte klei is bij deze vochtspannig ongeveer
80% van het opneembare water aanwezig.
De binding tussen de gronddeeltjes is ook
nog sterk en de grond smeert bij wrijven tussendevingers.
Als de weersomstandigheden sterk drogend
zijn, is tweemaal in de week een gift van 15
tot 20 mmnodig.
Indien de weersomstandigheden kans op
rand geven, kan een dagelijkse gift van 4 tot
6 mmwater, uitgevoerd met een regeninstallatie in permanente opstelling, mogelijk rand
voorkomen. Uiteraard kan dit alleen indien
menoverwater vangoede kwaliteit beschikt.
Een laatste gift van ongeveer 10 mm vlak
voor de oogst is zeer gunstig voor de kwaliteit.
Herfstteelt
Gewoonlijk zalhetnodigzijnvoor hetuitplanten een beregening uit te voeren. Dit is om
een goede aansluiting van de bouwvoor en
de ondergrond te bewerkstelligen. Daarbij
geldt hetzelfde als bijde zomerteelt. Er moet
voor gezorgd worden dat de ondergrond ook
voldoende vochtig is.
Beregening van het gewas kan ook gunstig
zijn in de tweede helft van augustus en in
september. De vochttoestand van de grond
waarbij beregening nodigis,isdezelfde alsin
hetvoorjaar, namelijk bijeen pFvan 2,6.
In deze periode kunnen we gezien het stralingsniveau een zelfde verdamping verwach-

tenalsinhetvoorjaar. Indienwatertekortoptreedt, is gewoonlijk een wekelijkse gift van
15tot20mm voldoende.

Vruchtwisseling
Andijvie stelt geen bijzondere eisen aan de
vruchtwisseling.Opbedrijven meteenintensief grondgebruik voor bladgewassen heeft
men soms twee andijvieteelten per jaar. Bij
deze intensieve teeltplannen neemt echter
de kans op een aantasting met schimmelziekten zoals Botrytis, Sclerotinia, MarssoninaenAlternariatoe.Wilmenintensiefbladgroentenblijventelen,danishetgewenstde
oogstrestennadeteeltvanhetveldteverwijderen.

Herfstandijvie iseenechtnateeltgewas.Het
wordt vaak geteeld navroege aardappelen,
bloemkool,spitskool, Chinesekool, bospeen,
slaentulpen.Andijvieisookgoedtetelenna
eenteeltvanspinazie,doperwtenofstamslabonen.
Oplichte gronden kan het Noordelijkwortelknobbelaaltje aanwezigzijn. Indatgevalzijn
suikerbieten,peen,witlofwortels,schorseneren,sla,erwtenenaardappelenvoorandijvie
ongunstigevoorvruchten.
In geval van Sclerotinia zijn witlofwortels,
peen, bonen,knolselderij,augurken enerwtengeengoedevoorvruchten.
Verder wordenteeltendieveel stikstof inde
grond achterlaten vaak gekenmerkt als ongunstige voorvruchten. Het belangrijkste
voorbeelddaarvanisvroegespinazie.
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Bemestingengewasafvoer
Aantuinbouw/gewassenmagerperjaarniet
meerdan 125kgperhaP 2 0 5gegevenworden in de vorm van organische en dierlijke
mest.Ookdehoeveelheidorganischestofuit
bijvoorbeeld champost, zuiveringsslib en
stalmest is door nieuwe regelgeving vande
overheidaanbanden gelegd.Dezeregelgeving is vervat in a) Besluit gebruik dierlijke
meststoffen(BGDM)enb)Besluitkwaliteiten
gebruik overige organische meststoffen
(BOOM).

Effectieve organische stof in
organische meststoffen
Intabel6wordendegehaltenaandrogestof,
organischestofeneffectieveorganischestof
vermeld van een aantal organische endierlijkemeststoffen.Bijgebruikmakingvandeze
cijfers kan uitgerekend worden hoeveel van
deze meststoffen gebruikt kan worden zon-

derdatdetoegelatenmaximalegiftvan6ton
drogestofperhaen125kgP 2 0 5overschredenzal worden.
Erzaleengeleidelijkeovergangplaatsvinden
vaneengebruiksnorm naar eenverliesnorm
bij 1998. De hoeveelheid P 2 0 5 uit dierlijke
mestvan 125kgper hain 1994zaldangeleidelijkteruggebrachtwordennaar110kgin
1995,90kgin1996,80kgin 1997en75kg
in1998.Vanafhetdaaropvolgendejaarmag
alleenvolgensdeverliesnorm (=afvoerplus
uitspoeling) gegeven worden. Omdat deze
laatsteregelgevingnogindiscussieiszalhet
nodig zijn om de Dienst Landbouwvoorlichtingteraadplegen.Bijandijviezijndeafvoercijfersvoor N,PenKrespectievelijk 2,5;0,5
en4,5kgpertonprodukt.

Stikstof
Andijvie heeft eenmatige behoefte aanstik-

Tabel6. Gemiddeldesamenstelling(kg perton 'nat'produkt)van enkeleorganischeen dierlijke meststoffen.
droge stof

organische
stof

effect
organische stof

N
totaal

P2O5

K20

MgO

champost
GTF compost
vloeibaar zuiveringsslib

335
700
50

203
210
35

96
158
12

6,9
8,4
2,6

5,3
4,2
2,3

9,8
7,0
3,0

2,4
3,0
-

dunne mestvan:
rundvee
varkens
zeugen
kippen

90
90
50
145

67
61
34
90

33
17
12
30

4,8
7,6
3,9
10,6

1,7
4,5
3,8
7,9

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

1,3
1,8
1,1
2,0

vaste mestvan:
rundvee
vleesvarkens
slachtkuikens

215
230
580

140
160
430

70
53
155

5,5
7,5
26,0

3,8
9,0
24,0

3,5
3,5
21,5

1,5
2,5
6,0

meststof

\

Bron: CAD-BWB, 1988; IKC-RSP,1993; IKC-V,1992;IKC-Champ,1993; VAM, 1994
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Tabel7. Resultatenvanstikstofproevenandijvie,1983.
teelt 1
bodemvoorraad kgN-min./ha
bemesting kg N/ha
opbrengst in g/stuk
N03-gehalte inmg/kg vers gewicht
kgN/ha van0-60 cm

58
0
485
453
31

58
50
560
1149
44

58
100
625
1572
94

58
150
605
1958
149

58
200
600
2307
211

58
250
620
2248
237

teelt 2
bemesting kg N/ha
opbrengst in g/stuk
N03-gehalte in mg/kgvers gewicht
bodemvoorraad

0
525
1209
32

25
545
1589
59

75
565
2019
184

125
585
2185
264

175
535
2045
348

225
545
2351
495

Bron:IB,LUW,PAGV
stof. Door de discussie over het nitraatgehalte vanhetgeoogste produkt isbij IB, LUW
en PAGV gezamenlijk onderzoek gedaan
naar de relaties tussen stikstofvoorziening,
opbrengst en nitraatgehalte. Dat onderzoek
is in 1983 bij twee opeenvolgende andijvieteelten gedaan. Op 21 mei is het ras Malan
gezaaidop4cmperspot enop 8juni geplant
op een afstand van 35 x 35 cm. De uitgangstoestand aanbeschikbare stikstof inde
laag 0-60 cm was 58 kg per ha. Hierop zijn
zes stikstoftrappen aangelegd met 0, 50,
100, 150, 200 en 250 kg stikstof per ha. Op
15 juli is de proef geoogst. In tabel 7 zijn
naast de gemiddelde kropgewichten de nitraatgehalten van de diverse objecten opgenomen.

Het advies van het IKC-agv is voor andijvie
wat betreft de N-bemesting alsvolgt:
- bij een eerste teelt met planttijd tot 15 mei
190minus 1,4x N-mineraalinkgNper ha;
- bijeenplanttijdna 15meiof naeen voorafgaande teelt van een groentegewas in hetzelfde seizoen 140minus 1,4x N-mineraal
in kgNperha.

Voor detweede teelt isop25juli gezaaid (cv
Malan) en op 11 augustus geplant, waarna
op28 september werd geoogst. Ook de relevantegegevensvandezeproefstaanintabel7.
Uit de opbrengstgegevens blijkt, dat de diverse stikstofgiften geen grote invloed hebben gehad op het kropgewicht. Duidelijk is
wel de invloed van de stikstofbemesting op
het nitraatgehalte van het verse produkt.
Vooral inde eersteteelt stegen de nitraatgehalten naarmate de totaal beschikbare hoeveelheidstikstof groterwerd.Denitraatgehalten bleven steeds op een aanvaardbaar peil,
alhoewel dit gehalte bij de hogere stikstofgiftensteeginderichtingvande2500mgperkg.

Andijvie behoort volgens Bemestingsadvies
Intensieve Vollegrondsgroenten tot de gewassen met een hoge fosfaatbehoefte. Bij
eenopbrengstniveauvan50tonperhawordt
door het gewas circa25 kg P 2 0 5afgevoerd.
Op sterk ijzerhoudende gronden en opgronden met-een lage fosfaattoestand kan gemakkelijk fosfaatgebrek optreden. Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en GewasonderzoekteOosterbeek druktdefosfaattoestandvan tuinbouwgronden uit inhet Pw-getal. Daarnaast worden zeven waarderingen,
variërend van zeer laag tot zeer hoog,gegeven. Intabel 8 wordt het advies voor de fosfaatbemesting weergegeven. Bij een goede

Metditadvieswordt bedoelddebasisbemesting plus bijbemesting. (Bron:Stikstofbemestingsrichtlijnen voor de akkerbouw en de
groenteteelt in de vollegrond. IKC-agv, nr.
18.)

Fosfaat
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Tabel8. AdviesvoorfosfaatbemestingandijvieinkgP 2 0 5perha.
adviesinkgP 2 0 5perha

bemestingstoestand
zeerlaag
laag
vrijlaag
goed
vrijhoog
hoog
zeerhoog

400
300
200
125
75
50
0

Bron:IKC-agv.Adviesbasis:Bemestingintensievevollegrondsgroenteteelt.
fosfaattoestand vande grond is 125 kg P 2 0 5
per hade geadviseerde gift.

Kali
De kalibehoefte van andijvie is matig. Een
gevaarvanveelkaliisdekansopgebrek aan
magnesium,waarvoor andijvie zeer gevoelig
is. Bij een hoog kaligehalte inde grond moet
men dus voorzichtig zijn met het toedienen
van deze voedingsstof. Bij een opbrengstniveau van 50ton per hawordt door eenandijvieteelt circa225 kgK 2 0afgevoerd.
Het BLGG te Oosterbeek drukt de kalitoestand van de grond uit in K-getal of K-HCLgetal (rivierklei en lössgronden). Men gebruikt daarbij de waarderingen zeer laag tot

zeer hoog. Intabel9staatwelke bemestingsadviezen daarbijworden gehanteerd.
Bijde kalitoestand 'goed'kandusmet 100tot
150 kg K 2 0 per ha worden volstaan. In verband met de magnesiumvoorziening wordt
dit bij voorkeur toegediend als patentkali
(400-600 kgper ha).

Magnesium
Bijkouden natweer, maar ook bijeen zware
kalibemesting kande magnesiumvoorziening
van de plant in het gedrang komen. Andijvie
is daar zeer gevoelig voor. Met name in de
herfstteelt is magnesiumgebrek een zeer bekendverschijnsel.Gevoeligzijnzure gronden

Tabel9. AdviesvoorkalibemestinginkgK20perha.
advies in kg K 2 0per ha
kalitoestand
van de grond

zeer laag
laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog

duinzand
diluviaal zand
dalgrond

zeeklei

veengrond
»
'

loss

IJsselmeergrond

250
200
150
100
50
0
0

300
250
200
150
100
50
0

250
200
150
100
50
0
0

300
250
200
150
100
50
0

.
200
150
100
50
0
0

Bron:IKC-agv.Adviesbasis:Bemestingintensievevollegrondsgroenteteelt.
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Tabel10. Adviesvoormagnesiumbemesting inkgMgOperhavoorallegrondsoortenbehalveveengronden1).
%,MgO-NaCI
slib
>400

<49

50/74

75/99

<9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
>40
waardering

250
250
250
300
300
zeer

200
250
250
250
300
laag

150
200
200
250
250
laag

100/124 125/149 150/199

100
50
150
100
150
200
200
200
200
250
vrij laag

0
50
100
150
200
goed

200/249

0
50
100
150
vrij hoog

250/299

0
50
100
hoog

300/399

0
50
0
zeer hoog

1

)Veengrondenanaloogaan>40% slib.
Bron:IKC-agv.Adviesbasis:Bemestingintensievevollegrondsgroenteteelt.
en soms ook lichte kleigronden. Magnesiumgebrek uitzichbijandijvie dooreen enigszins
bleke bladkleur bij overigens normale groei.
Oudere bladerenvertoneneenvrijbrede,niet
scherp afgetekende, geelverkleuring aan de
randen. Later volgt afsterving van het vergeeldeweefsel.
Indien magnesiumgebrek optreedt kan het

worden verholpen met een bitterzoutbespuiting (2%)via 1000liter water per ha.Preventief kan kieseriet in het najaar voor aanvang
vandeteelttoegediendworden.Dete geven
hoeveelheid is afhankelijk van de magnesiumtoestand van de grond. Het advies voor
een magnesiumbemesting van de grond is
gegeven intabel 10.
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Rassen
Bijhetgewasandijvieisin1991en1992 rassenonderzoek uitgevoerd in de vroege, zomerenherfstteelt.
Bij de vollegrondsteelt nemen in devroege,
zomer- en herfstteelten selecties van het
grondras NummerVijfveruitdebelangrijkste
plaatsin.Vanditgrondraszijnveelselecties
inomloop,waartussenverschillenbestaan.
Bij de rassen/selecties zijn de volgende eigenschappenvanbelang:
Vroegheid:
Speeltalleenindezeervroegeteeltenin beperktemateindevroegeteelteenrolvan betekenis. In de aanbevolen rassen komen
slechts geringe vroegheidsverschillen voor.
Ook voor de vroegste teelten is een struik
van ongeveer 350 gram met geel hart gewenst.
Planttype:
Hiermee wordt de groeiwijze aangegeven,
dat wil zeggen of een ras eenopgerichteof
plattevormheeft.
Omvang:
Tussenderassen/selecties kunnenvrijgrote
verschilleninbladlengte/struikhoogtevoorkomen.
Vulling:
Andijvie is een gewas dat bij een mindere

prijsvorming soms enkele dagen langer op
hetveldblijftstaan,waardoorzwarestruiken
ontstaan.Tussende rassen/selecties blijken
dangroteverschilleninvullingtebestaan.
Sluitingonderzijde:
Een goed gesloten niet te stelige onderkant
verdientdevoorkeurvanwegedepresentatie
enhetfeitdatbijhetoptredenvansmetdeze
mindersneldestruikbinnendringt.
Grofheid:
Ditbetreftdebladnervendiekunnenvariëren
vanfijn tot grof. Gewenst is een fijnere nervenstructuur,omdatgroffenervenproblemen
geven bijgroentesnijderijen envoor deconsument.
Opbrengst:
De opbrengstverschillen tussen de rassen/selecties zijn van relatief geringe betekenis,
omdat dit naast de omvang envulling sterk
afhangtvanhetoogsttijdstip.

Vroegeteelt
In tabel 11 worden gegevens vermeld van
tweejarig gebruikswaarde-onderzoek vande
aanbevolen rassen/selecties voor devroege
teelt(onderzoek 1991en1992,PAGV).

Tabel11. Eigenschappenvanrassen/selectiesvoordevroegeteeltvan andijvie.
ras/selectie

vroegheid

planttype

omvang

vulling

sluiting
onder

grofheid

relatieve
opbrengst
klasse 1

Nuance (r)
Player (s)
Stratego (s)

6,9
6,7
6,5

6,9
6,4
6,5

6,5
6,6
6,6

7,0
6,6
6,7

6,6
6,5
6,3

6,4
6,5
6,2

108
95
98

vroegheid
planttype
omvang
vulling
sluiting onder
grofheid
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9 =zeervroeg;
9 =zeer opgericht;
9 =zeer groot;
9 =zeergoed;
9 =zeer goed;
9 =zeer fijn ;

1=zeer laat
1=zeer plat
1=zeer klein
1=zeer slecht
1=zeer slecht
1=zeer grof

Tabel12. Eigenschappenvandeaanbevolenrassen/selectiesvoordezomerteelt.
ras/selectie

Duka (s)
Malan (s)
Nuance (r)
Player (s)
Stratego (s)

r=ras;s=selectie
vroegheid
planttype
omvang
vulling
grofheid

vroegheid

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

planttype

omvang

vulling

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

7,1
6,9
6,8
6,4
6,3

6,0
6,2
7,5
6,1
6,4

9=zeervroeg;
9=zeeropgericht;
9=zeergroot;
9=zeergoed;
9=zeerfijn;

grofheid

5,7
5,7
6,5
6,2
6,0

relatieve
opbrengst klasse I
107
100
105
107
103

1=zeerlaat
1=zeervlak
1=zeerklein
1=zeerslecht
1=zeergrof

Ras/selectiebeschrijving

Zomerteelt

Nuance:
Heeftgoedvoldaan.Het rasisvroegen heeft
van de aanbevolen rassen/selecties de
meest opgerichte groeiwijze. De kroppen
(struiken) zijn vrij groot en zeer goedgevuld.
De onderkant is goed gesloten en de nerven
zijn fijn. De opbrengst aan klasse I is hoog.
Hetrasisweiniggevoeligvoorsprantvorming
enenigszins gevoelig voor schot.
Player:
Voldeedvrijgoed.Deselectie isvrijvroeg en
heeft een vrij platte groeiwijze. De kroppen
zijnvrij groot engoed gevuld.Desluiting van
de onderkant is goed en de nerven zijn fijn.
De opbrengst aan klasse Iis redelijk. Deselectie is wat gevoeliger voor sprantvorming
dandeandereonderzochte ras/selecties,terwijl de gevoeligheid voor rand en schot wat
minder is.
Stratego:
Deze selectie voldeed vrij goed. De selectie
is vrij vroeg en heeft een enigszins opgerichte groeiwijze. De kroppen zijn vrij groot
van omvang en zijn goed gevuld. De onderkant is vrij goed gesloten en de nerven zijn
vrijfijn. Deproduktie aan klasse Iisvrijhoog.
Stratego iswat minder gevoelig voor randen
schot dan de meeste andere onderzochte
rassen/selecties.

Onderzomerteelt wordtverstaanalleandijvie
die injuli enaugustus wordt geoogst.
In tabel 12 worden de eigenschappen vermeld van de aanbevolen rassen/selecties
van de zomerteelt uit tweejarig onderzoek
1991 en1992,PAGV.

Ras/selectiebeschrijving
Duka:
Voldeed vrij goed. Deze selectie groeit vrij
snel. Deplantenhebbeneenenigszinsopgerichte groeiwijze en zijn groot van omvang.
Dekroppenzijnredelijk gevuld.Deonderkant
isvrij goedgesloten enwat grof. Dukaisweinig gevoeligvoor smet enspranten.
Malan:
Voldeed redelijk.Deuniformiteit ismatig.Malan groeit vrij snel en heeft een vrij vlakke
groeiwijze. Dekroppenzijnvrijgroot enredelijk gevuld. De onderkant sluit vrij goed en is
wat grof. De selectie is vrij weinig gevoelig
voor smet enweinig gevoelig voor spranten.
Nuance:
Voldeedgoed.Hetrasiszeersnel.Deenigszinsopgerichte kroppenzijnvrijgrootenzeer
goed gevuld. De onderkant is goed gesloten
enfijnvan nerf. Het ras levertzware kroppen
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slecht weer en nachtvorst gewenst. De eigenschappen van de aanbevolen rassen/selecties voor de herfstteelt gebaseerd optweejarig onderzoek staanvermeld intabel 13.

en een hoog percentage klasse I, is weinig
gevoelig voor smet en zeer weinig gevoelig
voorspranten.
Player:
Voldeed vrij goed. De uniformiteit is matig.
Deze selectie is vrij snel. De vrij vlak groeiende planten zijn vrij klein en redelijk gevuld.
De kroppen zijn aan de onderkant goed geslotenenvrijfijnvannerf. Player isweiniggevoelig voor smet en vrij weinig gevoelig voor
sprantvorming.
Stratego:
Voldeed vrij goed. Deze selectie is vrij snel
'en heeft een vrij vlakke groeiwijze. De kroppen zijn vrij klein van omvang en redelijk gevuld. De onderkant is vrij goed gesloten en
vrij fijn van nerf. Stratego is weinig gevoelig
voor smet envrijweiniggevoeligvoor sprantvorming.

Ras/selectiebeschrijving

Herfstteelt
Voor de vroege herfstteelt (oogst september/oktober) zijn de groeiomstandigheden
vaak noggoed.Inprincipe zijnde rassenvan
de zomerteeltdus geschikt.
Voordelateherfstteelt (oogstnovember) mogen de rassen/selecties beslist niet smetgevoelig zijn. Verder is enige weerstand tegen

Nuance:
Voldeed zeer goed. Het ras groeit zeer snel
met een enigszins opgerichte groeiwijze. De
kroppen zijn vrij groot en zeer goed gevuld.
De onderkant is zeer goed gesloten en de
nerven zijnfijn. Het ras levert zware kroppen
en een zeer hoge opbrengst aan klasse I.
Nuance is wat gevoelig voor smet en zeer
weiniggevoelig voor sprantvorming.
Player:
Voldeed redelijk. Deze selectie groeit snel
met een vlakke groeiwijze. De kroppen zijn
vrij groot en goed gevuld. De onderkant is
goed gesloten en vrij fijn van nerf. Player is
wat gevoelig voor rand en voor smet en vrij
weinig gevoeligvoor sprantvorming.
Stratego:
Voldeed vrij goed. Deze selectie is snel met
een vrij vlakke groeiwijze. De vrij grote kroppen zijn zeer goed gevuld. De onderkant is
goedgesloten envrijfijnvan nerf. Stratego is
wel wat gevoelig voor smet en voor sprantvorming.

Tabel13. Eigenschappenvanaanbevolenrassen/selectiesvoordeherfstteelt. Onderzoek 1991 en
1992,PAGV.
ras/selectie

vroegheid

Nuance (r)
Player (s)
Stratego (s)
Verve (r)

7,5
6,8
7,0
6,1

r = ras;s= selectie
vroegheid
planttype
omvang
vulling
grofheid

9 =zeer
9 =zeer
9 =zeer
9 =zeer
9 =zeer
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planttype

omvang

vulling

grofheid

6,6
5,9
6,1
7,1

6,9
6,5
6,6
7,8

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

6,6
6,2
6,2
6,0

vroeg;
opgericht;
groot;
goed;
fijn;

1 = zeer laat
1 = zeer vlak
1 = zeer klein
1 = zeer slecht
1 = zeer grof

relatieve
opbrengst klasse I
151
95
104
120

Verve:
Voldeed redelijk. Het ras isvrij traag. De planten hebben een opgerichte groeiwijze en zijn
zeer groot. De vulling van de kroppen is redelijk. De sluiting van de onderkant is goed
endenervenzijnfijn.Hetrasisvrijweiniggevoelig voor smet en weinig gevoelig voor
sprantvorming.

Maaiandijvie
Indejaren zeventig kwam deteelt vanmaaiandijvie voor de industrie naar voren. Een
probleem bijdeze wijzevantelen iste weinig
geel hart enteveelgroen.
Door het PAGV is van 1986tot en met 1988
onderzoek uitgevoerd om door middel van
plantdichtheid en gewasafdekking de hoeveelheid geel hart te verhogen. Het is gebleken dat het mogelijk is om meer geel hart te
verkrijgen doorminstens 50%zonwering aan
tebrengen 14dagenvoordeoogst ofdoor te
zaaienopeindafstandbijeenhoog plantgetal
van 300.000 perha.
Het bleek niet mogelijk om de bitterheid voldoende te verminderen door meer geel hart
te bewerkstelligen. Maaiandijvie wordt ter
plaatse gezaaid.
Deaanbevolen rassenselecties zijn Mesbella
en Malan.

Krulandijvie
Ras/selectiebeschrijving
Rassen/selectiesdievoordeteeltvankrulandijvie in aanmerking komen zijn afkomstig
van Tres Fine Maraichere. Krulandijvie geeft
meerproblemendandeteeltvangewoneandijvie vanwege de grotere gevoeligheid voor
rand en smet. Daarnaast vraagt de vorming
van eengeel hartomextrateeltmaatregelen.
Tres Fine Maraichere:
Voldoet vrij goed tot goed in alle teeltwijzen,
maar in de herfstteelt het minst wegens het
grotere risico voor rand in die periode. Het
blad is middellang, diep ingesneden, fijngekrulden mals. De kleur van het buitenblad is
middelgroen tot lichtgroen en glanzend. Het
hart isgeelgekleurd.
De groeiwijze is horizontaal afstaand, maar
het hartvult goed enkleurt goed geel. Afdekken gedurende de laatste 3-5 dagen voor de
oogst blijft evenwel noodzakelijk. Is vooral in
deherfstteelt wanneer een hoog kropgewicht
wordtgeoogstzeergevoeligvoorrandensmet.
Nina:
Groeitvrijsnel,heefteenkleineomvangenis
zeer fijn gekruld. Heeft een voldoende geelgekleurdhartenismiddelmatigrandgevoelig.
Oxalie:
Groeit vrij traag, heeft een kleine omvang en
is zeer fijngekruld. Heeft een goed geelgekleurd hart en is middelmatig randgevoelig.
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Zaaienenplanten
Voor devroegeteelt moeten de plantenonderverwarmdglaswordenopgekweekt.Voor
dezomerteeltisheteveneensgewenstonder
glastezaaien.Deplantenvoordeherfstteelt
kunnenopeenzaaibedindevollegrondworden opgekweekt en als losse plant worden
uitgeplant.Ookvoordezelaatsteteeltperiode
.wordt echter steeds meer uitgegaan van
perspotplanten.

Zaad
Het zaad is in werkelijkheid een langwerpig
vruchtje,2-3mmlang,1 mmindoorsnedeen
lichtbruin van kleur. Het duizendkorrelgewicht kanvariërenvan 1,3 tot 1,6 gram.Dat
betekent800tot600zadenpergram.
Voorhetbepalenvandekiemkrachtkrijgthet
zaadeersteenvoorbehandeling van3-5dagenbij 10°C,waarbij hetkiemmediumvochtig wordt gemaakt met 0,2% oplossing van
kaliumnitraat (KN03). Vervolgens laat men
hetzaadkiemenopeenKopenhagentafelof
filtreerpapier bij wisselende temperaturen
van20°C(16uur)en30°C(8uur).Navijfdagenwordtdekiemsnelheidvastgesteldenna
14dagendekiemkracht.Goedzaadblijftvier
totvijf ensomstienjaarkiemkrachtig.

Zaadhoeveelheid
Voor de voorjaarsteelt wordt tegenwoordig
uitsluitend rechtstreeks op perspotten gezaaid. Ook voor de zomer- en herfstteelt is
deze methode het meest gebruikelijk. Voor
de late zomerteelt en voor de herfstteelt
wordtsomsnogbuitenopzaaibeduitgezaaid
enworden losse planten uitgeplant. Eenenkele maal wordt nog ter plaatse gezaaid.
Voor decontinuteelt vanandijvie wordenalleenperspottengebruikt,omdatdaarmeede
teelt korter duurt en omdat perspotplanten
snelleraanslaanenminderarbeid vragen.
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Perspotten
Bij gebruik van gecalibreerd en niet omhuld
zaad isvoor hetvullen van 1000 pottenongeveer1,5gramzaadnodig.Uiteraardisdat
sterk afhankelijk van de grofheid van het
zaad.Erwordtéénzaadjeperpotjegezaaid.
Bijenkeleplantenkwekerswordtvanwegede
in gebruik zijnde zaai-apparatuur nog voor
omhuld zaad gekozen.Tegenwoordig wordt
gecalibreerdzaadveelalperstukverkochten
is het aantal benodigde grammen niet meer
vanbelang.

Zaaibed
Ismenvanplanomeenlosseplantuittezetten, dan wordt rechtstreeks op zaaibed gezaaidennietgedund.Dezemethodewordtin
de moderne tuinbouw nauwelijks meertoegepast.
Bijuitzaaionderglasgebruiktmenmaximaal
2 gram zaad per m2. Bij een opkomst van
50% kan men daarvan 600 tot 700 planten
plukken. Beter is het te dunnen op 400 tot
500plantenperm2.Opeengoedzaaibedis
1,5gram zaad per m2voldoende.Voor één
hais250tot300m2opkweekruimtenodigen
375-450gram zaad.
Bij uitzaai op zaaibed in de vollegrond kan
menvooréénhavolstaanmetongeveer300
gram zaad op 250 m2 zaaibed. Bij eenopkomstvan50%plukt mencirca420 planten
per m2.Bijeenplantafstandvan35x30cm
zijnperare950plantennodig.

Terplaatsezaaien
Voor deteelt van maaiandijvie kan menuitgaanvannormaal-enprecisiezaad.
Normaal zaad kan met gewone zaaimachinesenmetprecisiezaaimachinesgezaaid.
Precisiezaad wordt meteenprecisiezaaima-

chine gezaaid. De beste resultaten worden
verkregen met pneumatische machines
welkegeschiktzijnvoorfijnetuinbouwzaden.
Voor deteeltvanmaaiandijviewordt bijeen
rijenafstandvan22-25cm2tot3kgzaadper
hagebruikt. Deuiteindelijke afstand inde rij
moetbijvoorkeurongeveer5cmzijn.Bijeen
hogerzaadverbruik eneennauwere plantafstandmoetineenjongerstadiumwordengeoogst.

Zaai-enopkweekmethoden
Perspotten
Hoewelmenop lichte,vochthoudendegrondenmet4cmperspotten kanvolstaan,hebbenineenzeervroegeteeltzelfs5cmpotten
devoorkeur. Deplantengroeiendanminder
weelderig op en verdragen beter de overgang bij uitplanten in de vollegrond. Ook is
het dan beter mogelijk het uitplanten in het
voorjaar wat uit te stellen als deweersomstandigheden dit noodzakelijk maken. Het
verdientaanbevelingdeperspotten indeopkweekruimteinbakkenteplaatsen.Teneersteheeftmendangeenhindervaneventueel
zout uit deondergrond.Tentweede groeien
deplantennietvastindegrond,waardoorbij
het opnemen minder beschadiging ontstaat.
Ten derde bieden bakken voordelen bij het
transport.
Alsdeperspotjes machinaalwordengeperst
staanzesomszodichtopeendatdoorworteling optreedt. Tegenwoordig worden zogenaamde losse potten gebruikt. Door enige
onderlinge afstand wordt doorworteling tegengegaan. Bovendien heeft deze zogenaamde losse pot een wat minder vaste
structuurdandenormaleperspot.
Zaadje/potje-methode
Bij het direct opde pot zaaien moet depotgrond enkele dagen voor het zaaien in een
verwarmderuimtewordengebrachtomgoed
optemperatuurtekomen.Voordezezaaimethodeneemtmenperspottenmeteenondiep
gatvanongeveer 1cm.Hetzaadwordtmet

dehandofmetbehulpvaneenvoudigezuigapparatenopdepottengelegd.Voorhetopkweken van grote hoeveelheden, zoals bij
plantenkwekers,kanmengebruikmakenvan
pottenpersmachines met zaai-apparatuur
vooromhuld-ofprecisiezaad.

Zaaibed
Bij het opkweken van losse planten onder
glaskanwordenuitgegaanvandroogzaadof
vanzaaddat enkele uren isvoorgeweekt in
water.Vervolgens mengenmetvochtigzand
en48uuropeenwarmeplaatslatenkiemen.
Ditvoorgekiemdezaadwordtbreedwerpigop
eenvochtigzaaibedgezaaidenafgedektmet
0,5cmpotgronden/ofwitzand.Zaaitmen op
zaaibed in de vollegrond, dan kan men
breedwerpigofmeteenhandzaaimachineop
rijtjes zaaien. Deze laatste zaaimethode
heeftdevoorkeur.

Zaai-enplanttijden
Zaai-enplanttijdenzijnafhankelijk vanteeltwijze,temperatuur endoel waarvoor deandijvie wordt geteeld. In tabel 14 staat een
teeltschemavan krop(struik)andijvie envoor
een teelt van maaiandijvie (voor oogsttijden
zietabel18.)
Voordeteeltvankrulandijviekunnendezaaienplanttijdenvankropandijvie aangehouden
worden.
Naastdezaaiperiodewordtperteeltwijzede
plaatsvanopkweekendeplanttijdvermeld.
Zeervroegeteeltonderbedekking
Op gronden die daarvoor inaanmerkingkomen,kanmetbedekkingalrond15maartandijviewordengeplant. Debedekkingkanbestaan uit brede, geperforeerde plastic folie
en/of uit breed polypropyleen vliesdoek (bijvoorbeeldAgryl).Deafdekmaterialenworden
direct nahetplantenaangebrachtenkunnen
op andijvie meestal tot de oogst blijven liggen.
Alleentijdens warm weer moet defolie eer-
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Tabel14. Zaai-enplanttijdenvoorkropandijvieenmaaiandijvie1).
teeltwijze
zeer vroeg
vroeg
zomer
herfst-vroeg
herfst-laat
maaiandijvie

perspot
perspot
perspot
perspot
losse plant
perspot
losse plant
ter plaatse

zaaitijd

opkweek

planttijd

eindfebr
maart
april-15juni
15juni15juli
eindjuli

warm glas
warm glas
glas
glasof
vollegrond
glasof
vollegrond
vollegrond

maart (bedekking)
eind maart-begin april
eindapril-beginjuli
beginjuli-begin augustus

15mei-begin augustus

15augustus
n.v.t

1

)vooroogsttijdenzietabel17

derwordenverwijderd,omdatandersdetemperatuur te hoog kan oplopen zodat kwaliteitsproblemen kunnen ontstaan. Het afdekmateriaal moet dan tegen de avond of op
dagenmetweinigwindenweinigfellezonneschijnverwijderd worden.Dusnietbij schraal
drogend weer. De vervroeging die ten opzichtevan onbedekt wordt verkregen,is7tot
14dagenten opzichte van niet afdekken (zie
ook Vervroeging).
Voor deze andijvieteelt moeten de planten
warm,datwilzeggen bij20-22°Cwordenopgekweekt. Pas inde laatste week van deopkweek kunnen de planten iets worden afgehard. De hoge opkweektemperatuur is nodig
om voortijdige schietneiging tegen te gaan.
Na afleveren moet direct worden geplant en
niet worden afgehard. Controleer het gewas
tegen de oogst dagelijks op schietneiging.

Zomerteelt
Voor de zomerteelt kan men uitgaan van
perspotplanten. Bij continuteelt verdienen
perspotplanten de voorkeur boven losse
planten. Bij zaaien na 10 april kan het plantmateriaalinonverwarmde kassenof,wat nog
beter is, onder platglas worden opgekweekt.
Dit gebeurt tegenwoordig niet of nauwelijks
meer. Deperiodetussenzaaienen uitplanten
duurt ongeveer vierweken.
Herfstteelt-vroeg
Deze teelt wordt meestal als nateelt na bijvoorbeeld sla of spinazie bedreven. Bij opkweek wordt vanaf 15 juni op perspot gezaaid. Intensieve vollegrondsbedrijven kiezen
voordeperspot,welkeonder koudglaswordt
opgekweekt. De opkweek duurt ongeveer
vierweken.

Vroegeteelt
Herfstteelt-laat
Voordenormalevroegeteeltwordtdoorgaans
paseindmaart-beginaprilgeplant.Deplanten
moetenopgekweektzijnalsbijdezeervroege
teeltmetbedekking.Nahetafleveren moetdirect worden uitgeplant en niet worden afgehard. In een koud voorjaar is deze teelt vanwege schietneiging niet zonder risico. Soms
moeten de kroppen al worden geoogst terwijl
ze nog licht zijn. Om dat te voorkomen is het
gunstig indien de andijvie op zogenaamde
'vroege'perceeltjes wordtgeteeld.
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In het algemeen is het vrij riskant om na 15
juli nog andijvie te zaaien. Ongunstige weersomstandigheden in september en oktober
vertragen de groei en bevorderen de ontwikkelingvan schimmelziektenzoals Botrytis en
bladvlekkenziekte. Verder kan in oktober en
november ernstige schade ontstaan door
nachtvorst. Voor deze late teelt komen dus
uitsluitend sterke rassen in aanmerking. Ter
bescherming tegen nachtvorst wordt tegen

Afb.1.
Gladbladige
andijvie.

Afb. 2.
Krulandijvie.
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Afb. 3.
Geel hart,
krulandijvie.

Afb. 4.
Maaiandijvie.
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^^^1P

Afb. 5.
Plastic kapjes
(klokken) om geel
hart te bewerkstelligen.

Afb. 6.
Machinale
oogst.
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de oogsttijd het gewas soms afgedekt met
geperforeerde plasticfolie.
Continuteelt
Via de aangegeven zaai- en planttijden kan
andijvie van 15 maart tot ongeveer halfaugustus buiten worden geplant. Er kan dan
worden geoogst van half mei tot begin november. Voor een regelmatige oogst kande
volgende plantfrequentie wordenaangehouden:
- vanaf 15maarttot15apriliedere14dagen;
- vanaf 15april tot begin augustus iedere7
dagen;
- vanaf begin augustus omde 3à4dagen.
Nietlaterdan15augustusplanten.
Deoppervlakte dieper keer kanwordengeplant issterk afhankelijk vandebeschikbare
oppervlakteen arbeid.

zijn. Vooral bijdevroege teelt gaat devoorkeur uit naar goed beschutte percelen met
eengoedeontwatering.
Van losse planten wordt voor het uitplanten
vaakhetbovengedeeltevanhetblad weggesneden.Hetplantengaatdangemakkelijker,
maar de aanslag wordt er niet door bevorderd.
Plantenmetdehand
Indien bijhet metde handplantenalleende
markeringen worden aangegeven, kan
slechtseenplantcapaciteitvan700-800plantenpermanuurwordengehaald.Eenverbeteringisdemethodewaarbijmetmarkeerrolleneerstde plantgaten wordengemaakt.Er
bestaan losse markeerrollen en markeerrollen achter een combinatiefrees of spitfrees.
Dit laatste wordt vaak door loonwerkers gedaan.

Maaiandijvie
Plantwagens
Vanaf 15 mei kan op gunstige percelen
maaiandijvie worden gezaaid. De uiterste
zaaidatumvoordezeteeltis10augustus.De
mei-zaai heeft een teeltduur van 10-12weken. Als tussen 15juni en 15juli wordt gezaaid,moetop8-10wekenteeltduurworden
gerekend. Wanneer begin augustus wordt
gezaaidzaldeoogsttijdalinbeginnovember
terechtkomen.
Krulandijvie
Voor de teelt van krulandijvie moet men
vooralbijhetzeerfijnetyperekeninghouden
meteensterkwisselendeteeltduur,omdatbij
een beginnende randaantasting de oogst
eerder plaatsvindt.

Planten
Perspotplanten kunnenzowel handmatigals
machinaal worden geplant. De aanslag van
machinaal gezette planten isvaak beterdan
vanplantendiemetdehandzijngezet.
In het algemeen wordt andijvie vrij diepgeplant. De perspot moet niet meer zichtbaar
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Bij plantwagens hebben zich weinig ontwikkelingenvoorgedaan.Deplantwagenbestaat
uit een rol, waarop een aantal banden met
noppen is gemonteerd voor het maken van
plantgaten. Boven de rol is een rekgemonteerd voor het plaatsen van de bakken met
planten.Achter bestaat de machine uittwee
ofviersteunwielenmetmeestaltweezitplaatsen. Deplanten moetenelk afzonderlijk met
de hand in de plantgaten worden gezet. De
aandrijving kan zowel met een elektromotor
of met een benzinemotor. De besturing van
de plantwagens gebeurt door middelvande
wielen en/of plantrol. De rijenafstand en de
plantafstand worden door het verwisselen
vandeplantrolenhetverstellenvandeplantbanden geregeld. De plantcapaciteit van
dezewagens is1100-1200plantenpermanuur.Deplantwagensvoldoenoplichtegrond
beter dan op zwaardere en kluitige grond.
Datgeldtookvoordeplantrollen.
Plantmachines
Bij de plantmachines zijn de laatstejaren in
Nederland veeltypen opde markt gekomen

diespeciaalvoorkluitplantengeschiktzijn.
Ookzijnverschillendeperspotplantersteverkrijgen.

Sinds enige tijd is de volautomatische Mas
perspotplanterverkrijgbaar. Dezemachineis
ook in staat om in een werkgang grondbedekkingte leggenendaaringatentemaken
waarinperspottenwordengeplant. DezeItaliaanse machine is vanwege de hoge aanschafkostenechteralleengeschiktvoorgrote
oppervlaktenofvoorloonwerkers.

Decapaciteitvandezemachines kanafhankelijk van de uitvoering oplopen tot 16.000
plantenperuur.Hierbijmoetopgemerktworden dat uit DLV-praktijkervaringen gebleken
isdatbijeencapaciteitvanmeerdan12.000
plantenperuurdeonnauwkeurigheidvanhet
planten toeneemt. De uitvoering van deze
machines kan zelfrijdend, getrokken of aan
de driepuntshefinrichting zijn. Voorbeelden
vanenkelemachineszijndePerdu(halfautomatisch- in driepuntshefinrichting, geschikt
voorkluitenperspot),Basrijs(zelfrijdend, geschikt voor perspotten), Bruno (indriepuntshefinrichting,geschiktvoorperspotten).

Plantafstanden
De gewenste plantafstand voor andijvie is
sterk afhankelijk van de teeltwijze. Bij de
voorjaarsteelt moethetproduktvrijsnelwordengeoogstenwordthetdusnauwgeplant.
Later inhet seizoen kande krop (struik)geheel uitgroeien, waardoor de plantafstand
dan ruimer dient te zijn. Vooral in de herfst
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Figuur2. Resultatenmetafdekmaterialenbijandijviein1986.
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Tabel15. Zaai-enplantafstandenbijandijvie.
bij i jitplanten

teeltwijze

zeer vroeg
vroeg
zomer
herfst-vroeg
herfst-laat
maai-ind.)
1

bijter plaatse

plantverband
cm

aantal planten
per are

zaaien
op.. cm

dunnen
op.. cm

planten
per are

30x30
30x30
30x 30/35
30x 35/40
30x40

1111
1111
1111/952
952/833
833

30x12
30x13
22x5

.
30x36
30x39
-

.
926
855
-

)bij50%veldopkomst

neemtde kansop rotensmet sterktoe,wanneer het plantverband te nauw is.Intabel 15
staat een overzicht van de verschillende
zaai- en plantafstanden bij de diverse teeltwijzen. Deindezetabelgenoemde plantaantallen gelden voor de zogenaamde volveldsteelt. Vaak staan er per are minder planten
vanwege grondverlies door rij-en spuitpaden
en kopakkers.

Vervroeging
Voor de vroege teelt wordt al in maart uitgeplant. De grondtemperatuur is dan nog laag.
Ook zijn de weersomstandigheden dan nog
vaakzodanigdatvangroei nauwelijks sprake
kanzijn.Voorwortelgroei moet degrondtemperatuur minimaal 4°C zijn. Bedekking met
geperforeerde plastic folie, vliesdoek (Agryl)
ofdubbele bedekkingvanvliesdoek plusfolie
doet de grondtemperatuur enige graden stijgen.Ook geeft bedekking een klimatologisch
voordeel aan het gewas; bij plastic folie nog
iets meer dan bij vliesdoek. De vervroeging
die met afdekmateriaal valt te verkrijgen varieert afhankelijk van de weersomstandighedenvanzeventotveertien dagen.Bijdezeer
vroege teelt van andijvie is er bovendien een
kwalitatief voordeel. Via de bedekking kan
vaak netvoor de ongewenste uitgroeivan de
piteenoogstbarekrop (struik)wordengesneden. Een onbedekte teelt mislukt in dat opzicht wel eens. Bij kleine oppervlakten andij-
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vie kunnen ook plastic tunnels gebruikt worden. In tegenstelling tot diverse andere gewassen kanbijandijvie hetafdekmateriaaltot
de oogst blijvenliggen.
Dubbele bedekking
Met dubbel afdekmateriaal valt bij andijvie
nog een extra vervroeging te behalen. Ten
opzichtevanenkele bedekking ishet verschil
viertotvijfdagen(figuur 2).Debedekkingbestaat dan uit eenonderlaagvanvliesdoek en
een bovenlaag van geperforeerde plastic folie. Deze bedekking wordt direct na het planten aangebracht. In eerste instantie geeft
dezedubbele bedekking eeneffect ongeveer
gelijkaandatvandichtefolie.Datkanhetgewas echter niet lang verdragen. Doorgaans
moet indetweede helft van april de folielaag
worden verwijderd. De teelt wordt dan voortgezet met een bedekking van vliesdoek.
Dezebedekking kanmeestaltotdeoogst blijven liggen. Afdekmaterialen worden in de
herfstteelt toegepast ter bescherming tegen
nachtvorst.
Folieof vliesdoek
De gangbare versie van geperforeerde plastic folie isde uitvoering die 0,05 mmdik isen
5% perforatie heeft. Van het vliesdoek (polypropyleen) zijnverschillendeversies beschikbaar met en zonder verstevigde randen tegen het uitscheuren. Het materiaal had daar

vroegernogaleenslastvan.
De voor- en nadelen van vliesdoek ten opzichtevangeperforeerde plasticfoliezijn:
voordelen:
- weinig windgevoelig, dus bij matige wind
noggoedteleggenenminderwindschade
aanhetgewas;
- laat regenwater directdoorwaardoorgeen
piasvormingontstaat;
- mageventueeltotdeoogstblijvenliggen;
nadelen:
- duurderdanfolieperm2(geperforeerdefolie 20-25 et per m2; vliesdoek 32-33 cent
perm2);
- vervuilt snel bij beregening met ijzerhoudendwater;
- indien geen verstevigde randen aanwezig
zijnkanhetmateriaalsneller scheurendan
folie;

- is,vooral opopenvlakten,geliefdbijsommigevogels (kraai,zeemeeuw);dezetrekkengrotegateninhetdoek.
Leggen
Het leggen van afdekmaterialen moet met
zorg gebeuren. In de praktijk wordt de 10,5
meter breedte gebruikt. De bedekking moet
strak over het gewas worden gelegd.Onder
inwerkingvanzonlichtengewasgroeirekthet
materiaal over de breedte voldoende mee.
Hette los leggen van de bedekking isvaak
de oorzaak van te sterk wapperen van het
materiaal.Ditwapperengeeftschade(bruine
randen)aanhetgewas.Ookmogenerbijhet
leggen geen vouwen in het afdekmateriaal
komen.Juistopdezevouwenisschadedoor
wapperenenscheurenhetgrootst.
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Onkruidbestrijding
Bij onkruidbestrijding wordt steeds meer de
nadruk gelegdopverminderingvanhetherbicidegebruik, zodat meer gekeken wordt naar
de mogelijkheden van mechanische bestrijding. Het uiteindelijke resultaat wordt echter
sterk beïnvloed door onder andere grondsoort, onkruiddruk en de weersomstandigheden waaronder de verschillende mechanische en chemische behandelingen kunnen
worden uitgevoerd.

Mechanische bestrijding

kruid bestrijden met glyfosaat. De wachttijd
(twee, drie of vier weken) is afhankelijk van
de snelheid waarmee het onkruid symptomen laat zien. Bij lage temperaturen en geringegroei (voorjaar) zaldewachttijddus langer moeten zijn dan bij hogere temperaturen
en snelle groei (zomer).
Totdriedagenvoor hetzaaienofplanten kan
tegen eenjarige onkruiden worden gespoten
met glyfosaat, glufosinaat-ammonium, paraquat, diquat of diquat/paraquat.
Ter plaatse zaai

Hoewelhetmogelijk isom inandijvie mechanischeonkruidbestrijding toetepassen,isde
rijenafstand van 30-40 cm toch een beperkende factor. Het is belangrijk dat bijde aanvangvan deteelt degrondonkruidvrij isdoor
middelvaneenkerendegrondbewerking kort
voor het planten of door het vroeg klaarmakenvanhetproduktieveldzodatde onkruiden
kunnen kiemen. Door middel van een regelmatige grondbewerking zoals eggen of
schoffelen kan de onkruidvoorraad in de bovenlaag van de grond worden uitgeput. Na
het planten kanworden geschoffeld. Belangrijk is dat hiermee reeds bij het zaaien of bij
het planten rekening wordt gehouden, zodat
een juiste rijenafstand wordt aangehouden.
Schoffelen kangebeuren tot het gewas sluit.

Chemische bestrijding
Ten behoeve van een andijvieteelt kunnen
herbicidenzowelvooralstijdensdeteelt worden ingezet. Vóór de teelt heeft vrijwel altijd
devoorkeur.Tijdens deteeltzijnde mogelijkheden beperkt.
Vóór het zaaien of planten
Tot twee à vier weken voor het zaaien of
planten van andijvie kan men aanwezig on-
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Bij de contractteelt van andijvie komt ter
plaatse zaai voor. Tussen zaai en opkomst
kunnen glufosinaat-ammonium (tot drie dagenvooropkomst) ofdiquatenparaquat worden gebruikt ter bestrijding van aanwezige
onkruiden. Het effect van deze middelen kan
verbeterd worden door het zaaibed eerder
klaar te maken. Om van deze toepassing
enige nawerking te hebben, kan het bodemherbicide chloorprofam worden toegevoegd.
Op lichte en humusarme gronden wordt
chloorprofam bijter plaatse zaaiontraden.
Uitplanten
Bij in perspot opgekweekte andijvie is alleen
chloorprofam alsbodemherbicidetoegelaten.
Chloorprofam werkt het best wanneer het
wordt toegepast voor hetplantenop vochtige
grond. Zijn er op dat moment reeds onkruidenaanwezig,dankanaandechloorprofamoplossing, diquat, paraquat, glyfosaat of glufosinaat-ammonium worden toegevoegd. De
dosering van chloorprofam is afhankelijk van
de zwaarte van de grond,van het humusgehalte en van de teeltwijze. De werking van
chloorprofam is het best wanneer de temperatuur niet te hoog is (<17°C) en als kort na
de bespuiting enige regen volgt of beregeningwordt toegepast.

Middelenengevoeligheidstabel
Inhetvolgendeoverzicht wordendetoepasbare middelen in alfabetische volgorde aangegeven.Intabel 16wordttenslotte nogeen
overzichtgegevenvanhetteverwachtenbestrijdingseffect tegen de diverse onkruiden
metdezemiddelen.
Chloorprofam(onderandereChloori.p.c.)
Doseringafhankelijkvanteeltwijzeen grondsoort:
- vooropkomstvanterplaatsegezaaideandijvie 2 liter per ha (niet op humusarme
gronden);
- voorhetuitplanten;
- ophumusarmezandgronden:2tot3liter
perha;
- opanderegrondsoorten:4literperha;
- bijteeltmetbedekkingmaximaal3literperha.
Chloorprofam bij voorkeur toepassen op
vochtige grond en bij niet te hogetemperatuur (<17°C).Enigeregenofberegeningkort
voorof nadebespuitingisgewenst. Invooren najaar werkt chloorprofam goed. Kruiskruid, kamille enknopkruidworden nietbestreden. Indiener kortvoor het planten reeds
onkruid aanwezig is, kan aan dechloorprofamdenormaledoseringvaneencontactherbicidewordentoegevoegd.
Hetspuitenvanchloorprofam indeomgeving
vanoogstbarekomkommers,augurken,tomaten, meloenen en bloeiend of bijna bloeiend
vlas, blauwmaanzaad en graan is gevaarlijk.
Deafstandmoetminimaal200meterzijn.
Diquat (onder andere Reglone), dosering:3literperha.
Spuiten voor opkomst of voor het planten.
Bestrijding van eenjarige tweezaadlobbigen.
Werktalleentegenreedsopgekomenonkruiden. Wortelonkruiden worden bovengronds
afgebrand.Grasachtigenwordenslechtbestreden. Geen nawerking via de grond.Spuitenonderdrogeomstandigheden.
Diquat/paraquat(onderandereActor),dosering:4-5literperha.
Spuiten voor opkomst of voor het planten.
Middelmetbredewerking.Werkttegenreeds

opgekomenonkruiden. Wortelonkruidenworden alleen bovengronds afgebrand. Geen
nawerking via de grond. Snelle werking bij
fellezonneschijn.
Glyfosinaat-ammonium (Finale), dosering:3literperha.
Toepassen uitsluitend ongeveer drie dagen
vooropkomstvanhetgewasofvoorhetplantenopaanwezigejonge onkruiden.Vroegtijdige bereiding van zaaibed of produktieveld
verdientaanbevelingteneindetebewerkstelligen dat op het moment vantoepassenzoveelmogelijkonkruidenzijnopgekomen.Het
is VERBODEN dit middel in grondwaterbeschermingsgebiedentegebruiken.
Glyfosaat (onder andere Roundup),doseringafhankelijk van onkruidvegetatie en het
percentageactievestof (a.i.)vandeformulering:
- tegen kweekgras en andere overblijvende
grassenuitsluitendhetmiddelmeteengehaltevan360gramperlitergebruiken;dosering4liter perhaof 2,5 liter perhaplus
eenuitvloeier;
- tegen overblijvende dicotyle onkruidenzoalsakkerdistelenkleinhoefbladuitsluitend
het middel met eengehalte van360gram
perlitergebruiken;dosering6literperhaof
4literperhapluseenuitvloeier;
- tegen eenjarige onkruiden is2-4,5 literper
ha voldoende al naar gelang het gehalte.
Toepassing in de periode van ééntotvier
wekenvoorhetzaaienopplantenwanneer
de onkruiden voldoende bladmassa hebbengevormd.Bij bestrijding vaneenjarige
onkruidenmagnaéénàtweedagenaleen
grondbewerking plaatsvinden; bij de bestrijdingvanwortelonkruidenmoethiermee
tenminsteeenweekwordengewacht.
Paraquat(onderanderGramoxone), dosering:2-3literperha.
Spuiten voor opkomst of voor het planten.
Middel met brede werking. Werkt alleen tegen bovenstaande onkruiden. Geen nawerking via de grond. Wortelonkruiden worden
alleen bovengronds afgebrand. Snelle werkingbijfellezonneschijn.
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Tabel16. Gevoeligheid vanonkruidenvoor bestrijdingsmiddelen diebijdeteeltvanandijviekunnen
wordentoegepast.
akkerviooltje
bingelkruid
duist
duivekervel
duizendknoop
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guichelheil
hanepoot
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herik
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kleefkruid
kleinebrandnetel
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knopherik
knopkruid
kroontjeskruid
meidesoorten
muur
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perzikkruid
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++=gevoelig,+=matiggevoelig,-=weinigofnietgevoelig,o=onbekend

De in dit hoofdstuk opgenomen adviezen voor onkruidbestrijding gelden op het moment
van samenstelling. Na korte of langere tijd kan daarin verandering optreden. Raadpleeg
daarom steeds de meest recente versie van de Gewasbeschermingsgids en het etiket op
de verpakking of raadpleeg de Dienst Landbouwvoorlichting.
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Ziektenenplagen
Aaltjes
Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloïdogyne hapla)
Dit aaltje komt voornamelijk voor op zandgronden. Het gewas blijft pleksgewijs sterk
achter ingroei en de nogjonge andijvieplanten kunnen bij een zware besmetting van de
grond geheel wegvallen. Op de wortels ontstaanvaak kleineknobbeltjes (fijneknol).Om
eenbestrijdingdoelgericht uittevoeren ishet
gewenst de grond te laten onderzoeken op
deaanwezigheidvandezeaaltjes.Debestrijding bestaat uit een grondontsmetting met
metam-natriumineendoseringvan3literper
are. Het effect is dan ruimschoots afdoende.
In de akkerbouw probeert men door vruchtwisselingtoetepassendeaaltjespopulatie te
verlagen.Nadeteeltvangraan,gras (zonder
klaver) en maïs daalt de populatie. Ongunstige voorvruchten zijn peen, sla, schorseneer, tomaat, witlof, erwt, aardappel, biet en
klaver, alsmede vele onkruiden zoals zwarte
nachtschade en kruiskruid.
Wortellesie-aaltjes
trans)

(Pratylenchus pene-

Dit aaltje komt voornamelijk voor op lichte
gronden. Erontstaat pleksgewijs een slechte
groei en lesies worden zichtbaar opdeandijviewortels. Daarin kan wortelrot optreden.
Ook hier is hetgewenst degrondte latenonderzoeken. Een ontsmetting met 3 liter me-

tam-natrium per are geeft een goed effect.
Verder iseen ruimevruchtwisseling gewenst.
Ongunstige voorvruchten zijn sla, augurk,
prei en selderij. Bovendien is bekend dat
aardappelen,granen,maïs en vlinderbloemigen een hoge besmetting in de grond achter
kunnen laten.

Insekten
Aardrupsen
Deze rupsen zijn larven van nachtvlinders.
Het zijn insekten die zich voeden met een
groot aantal uiteenlopende plantensoorten.
De jonge rupsjes vreten aanvankelijk kleine
ronde gaatjes indebladeren enlevenbovengronds. De oudere rupsen leven in de grond
en kunnen veel schade aanrichten door de
planten vlak boven de grond af te vreten.
Deze oudere rupsen kunnen zowel in het
voorjaar, zomer als herfst aanwezig zijn. De
volwassen rupsenzijn 4-5 cm lang en aardebruin tot vuilgrijs gekleurd. Wanneer de rupsen gestoord worden, rollen zij zich direct op
ineentypische schrikhouding. Hetaantalgeneraties per jaar bedraagt één tot twee.
's Nachts bijeentemperatuur boven de 15°C
en tijdens donkere dagen komen ze aan de
oppervlakte en vreten daar vanaf de grond
makkelijk bereikbare plantedelen.
Voordat de rups volwassen is, vervelt hij vijf
tot zeven keer. Vooral in het laatste stadium
isderupszeervraatzuchtig.Inonslandover-

Tabel17. Insekticidenvoordebestrijdingvanbladluizen.
veiligheidstermijn

insekticide

handelsmerk

doseringperha

3
14
7
7
4

parathion
propoxur
pirimicarb
mevinfos
heptenofos

diverse
Undeen
Pirimor
Phosdrin e.a
Hostaquick e.a

0,6
0,75
0,5
0,5
0,5

weken
dagen
dagen
dagen
dagen

kgof liter
kg
kg
liter
liter
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winteren de meeste aardrupsen als rups of
alspop.Aardrupsenhebbennatuurlijkevijanden, onder andere mollen en vogels, maar
voor de praktijk is dat van weinig betekenis.
Daarom kunnen andijviepercelen ernstig
wordenaangetast.
De aardrupsen worden bestreden door een
weekvoor het plantentestrooien met25kg
Abate-korrels (demefos) of 40-80 kg Dursban-korrels (chloorpyrifos) per ha op een
vochtige, reeds plantklaar gemaakte enonkruidvrije grond.Deze korrels moeten na48
jjurwordeningefreesd.

populaties wordt daarna gespoten met kortwerkende middelen met een veiligheidstermijnvanviertotzevendagen.
Rupsen
Groenachtige rupsen vreten grote gaten in
hetblad. Bijhetaanrakenvandeplantlaten
zezichzeersnelvallen.Onderanderezijndit
rupsenvandeGamma-uil.
Zodra vreterij wordt waargenomen kunnen
derupsenworden bestredendoortespuiten
met een synthetische pyretroïde, Decis of
mevinfos.

Bladluizen(Aphididae)
Wortelluizen
Zowelbruinealsgroenebladluizenkomenop
andijvievoorenveroorzakenbladmisvormingen.Ookkunnenzeoppersistente wijzehet
slavergelingsvirus overbrengen.Voor debestrijdingwordenvijfinsekticidengeadviseerd.
Tabel17geefteenoverzichtvandemiddelen
metvermelding vandeveiligheidstermijnen
de hoeveelheid die van het desbetreffende
middel moetwordengebruikt. Raadpleegaltijd de Gewasbeschermingsgids van de
DienstLandbouwvoorlichting.
Pirimicarbheefthetvoordeeldathetnietgiftig
isvoor bijen.Verder heefthetdeeigenschap
dathetdiversepredatorsennatuurlijkevijandenvanbladluizeninlevenlaat.
Dewerkingenwerkingsduurvandemiddelen
isafhankelijkvaneenaantalfactoren, zoals:
-Relatieve luchtvochtigheid. Bijeen hogerelatieve luchtvochtigheid werkt het insekticide
beterdanbijeenlage relatieveluchtvochtigheid. Daarom wordt geadviseerd tegen de
avond te spuiten. Bij warm en droog weer
worden de middelen sneller afgebroken dan
bijkoelenvochtigweer.Dewerkingvanpirimicarbisonvoldoendebijkoelweer.
-Tijdstip vanspuiten.Zodra de eerste luizen
wordenwaargenomenmoetzosnelmogelijk
worden gespoten. In een jong gewas kan
men een insekticide met een lange veiligheidstermijn nemen.Netvoorhetsluitenvan
de kroppen (struiken) zal nogmaals eenbespuitingnodigzijn.Afhankelijkvandeluizen-
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Opandijviekunnentweesoortenwortelluizen
voorkomen,namelijkeenwolligeeneennietwollige.Bijaantastingdoordewolligeslawortelluis (Pemhigus bursarius) blijven de planten in groei achter. Aan de wortels zitten
luizen in eenwitte wollige massa. Deze luis
komt in het voorjaar op populieren voor in
gallenaandebladstelen.Ditheefttotgevolg
datvooralindebuurtvanpopulierenandijvie
in hevige mate door deze wollige slawortelluis kan worden aangetast. Het overvliegen
vanaf populieren naar andijvie begint in de
tweedehelftvanjuni.Hetgewaswordtongeveer vijf weken geïnfecteerd door dewollige
slawortelluis. Voor juli worden gewoonlijk
geen luizen op de wortels aangetroffen. De
zwaarste aantasting vindt ongeveer in het
middenvanaugustus plaats. Dewolligeslawortelluis leeft niet samen met mieren. De
niet-wollige, witachtige wortelluizen (Neogama caudata en Trama troglodytes)zuigen
aan,dewortelsvanandijvieplanten.Zeleven
steedssamenmetmieren.Regelmatigberegenenvermindertdekansopaantasting.
Erisgeenchemische bestrijdingvanwortelluizenmogelijk.

Schimmels
Bladvlekkenziekten
Opandijvie kunnentwee bladvlekkenziekten

voorkomen die de telers in sommige jaren
aanzienlijke schade berokkenen:vuurenAlternaria.
Vuur (Marssoniapanattoniana)
Deze schimmelziekte veroorzaakt op het
blad waterige vlekjes die snel uitgroeien tot
een diameter van 3-4 mm. Ze zijn rond of
hoekigvanvormengeelvankleur.Wanneer
ditverkleurde,dodeweefseluithetbladvalt,
ontstaangatendievaakdooreenbruinerand
omgrensd zijn. Aangetaste bladeren verdorrensnel,inhethartvandeplanttreedtmakkelijk rotting op. Op de middennerven ontstaan langgerekte, ingezonken vlekken,
enkele mmbreeden4-5 mmlang,dieeerst
waterigzijn,maarsnelgeelenlaterroodachtigvankleurworden.Alshetkouderennatter
wordt, neemt het vuur sterk in omvangtoe,
dus vooral in september en oktober. Verspreiding van de schimmel heeft vooral
plaatsmetopspattendwater,terwijldegrond
als besmettingsbron fungeert indien er besmetplantenweefselinvoorkomt.
Als bestrijding kan men, zodra de eerste
symptomen worden waargenomen, spuiten
met1,5kgcaptanperha.Hiervoorgeldteen
veiligheidstermijnvandrieweken.
Alternariacichorii
Dezeschimmelziekte begint metdevorming
vanvlekkenopdeouderebladeren.Devlekken zijn donkerbruin, rond tot ovaalvormig
met een lichter gekleurd centrum,waaromheenconcentrische ringen liggen.Meerdere
vlekken vloeien vaak samen en kunnengedeeltenvanhetbladdoenafsterven.Een Altemaria-aantasting komt in Nederland slechts
sporadischvoor.
Smet
Smetofaanslagisinandijvievanminderbelangdaninsla.Devolgendeschimmelskunnendezekwaalveroorzaken:
- Sclerotinia
ErzijntweeSclerotinia'steonderscheiden,te

weten:
Sclerotinia minor. Plantengaanslaphangen
enstervenaf.Devoetendeonderstebladerenvande kropzijn rot enoverdekt metwit
schimmelpluis, met daarin zwarte Sclerotien
vanongeveer 1mm grootte.
Sclerotinia sclerotiorum. Planten gaan slap
hangen,zogenaamde 'zakkers',devoetvan
de krop is rot. Daarop zit wit schimmelpluis
waarinzichzwarteSclerotienvan3-4mm bevinden.
- Smeul(Botrytiscinerea)
Planten gaan slap hangen. De voet van de
plantisbruinengaatrotten.Vaakisopdeze
verrotte plek het grauweschimmelpluis aanwezig, waarop zich zeer veel sporenbevinden.Bijaanrakinggaandezesporen stuiven.
- Zwartrot (Thanatephorus cucumeris; vegetatievestadiumisRhizoctoniasolani)
Aan de bovenkant van het gewas is geen
schadete zien. Bijdeoogst blijkt hetonderste blad soms geheel verteerd. Alleen het
bruinverkleurde bladskelet is op de grond
nogzichtbaar. Het onderblad aande kropis
waterigenbruintotlichtroodverkleurd.Bijafpellen van dit onderblad blijkt verder in de
kropdeaantastingnoglangdoortegaanop
dedikkehoofdnerfvandebladeren.
Sclerotinia, smeul en zwartrot kunnen met
dezelfde middelen worden bestreden. Bij
teeltendiekorterdurendanzesweken(inde
zomer) kantotéénweeknahetplantenwordengespotenmet:
- 4 kgSumisclexplus2kgthiram 80%
perha;
- 4 kgvinchlozolinplus2kgthiram80%per
ha;
- 4 kgiprodionplus2kgthiram80% per
ha;
-10 kgRonilanTCombiperha.
Bij teelten die langer duren dan zes weken
geldthetvolgendeadvies:
- tot een week na het planten spuiten met
eenvandevolgendemiddelen:
- 1,5kg Sumisclex plus 2 kg thiram80%
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perha;
-1,5 kgvinchlozolinplus2kg80%perha;
-1,5 kgiprodionplus2kgthiram80% per
ha.
Deze bespuitingen binnen twee weken na
planten herhalen, echter zonder thiram. Als
Sclerotinia voorkomt, heeft vinchlozolin de
voorkeur.
Niettoepassenalserregenwordtverwacht.
Wegval
Indien kort na het planten planten slap worden en wegvallen, wordt in de aangetaste
plant vaak een Phythium-schimmel aangetroffen. Deze schimmel treedt doorgaans
echter secundair op. De aanleiding tot de
aantastingisveelalvanandereaard(zieook
Nietparasitaireziekten).

Slakken
Debelangrijksteslakkendieopandijvievoorkomen,zijndegrauwe,dezwarteendegrote
veldslak. Dezelaatste isoranjetotzwartvan
kleur en kan ongeveer 15 cm langworden.
De ronde,witgele eierenwordenvoornamelijk onder kluiten,planken,stenen,enz aangetroffen.Dejongeslakkenzijnaanvankelijk
geel-grijs; later verandert de kleur inoranje,
bruin of zwart. De grauwe en zwarte veldslakkenwordenongeveer 4cmlang.Zezijn
vooralschadelijk inhetvoor- ennajaar enin
koele,nattezomers.Slakkenkunneneen andijvieperceel binnenkomen vanuit slootkanten,maarkunnenook reedsinhetveldaanwezig zijn als de andijvie wordt geplant. Ze
kunnendaninverschillendestadia,vaneitot
volwassenslak,voorkomen.
Deeierenzijnrondendoorzichtigenworden
vaakinhoopjesaangetroffenonderaardkluiten,bladeren,enzovoort,gedurendehethele
jaar. Dejonge slakjes zijnmoeilijktevinden,
omdat zegoedverborgen leven,zichweinig
verplaatsen endoorhungeringe afmetingen
(1-2mm)nietopvallen.Debestrijdingbestaat
uitstrooien,bijvoorkeurtegendeavond,met
Mesurol-korrelsofmethaldehyde-korrels.
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Virussen
Slavergelingsvirus
Buitenbladeren vertonen een sterke vergelingtussendenerven.Denervenzelf blijven
meestal groen. Wordt vaak verward met
magnesium-gebrek. Het virus wordt op persistentewijzeverspreiddoor bladluizen.Met
andere woorden, is het virus eenmaal door
de luis opgenomen,danwordt bij iedere luizeprik een plant aangetast. Tast ook sla en
veelonkruidsoortenaan.

Niet-parasitaire ziekten
Rand
Zodra de kropvorming begint, kan bijwarm,
droog weer, maar vooral bij weersovergang
vanbewolkt naarscherpzonnigweer, inhevigematerandoptreden.Debladrandenvan
debinnenstebladerenwordenbruin.Naverloop van tijd gaan deze randen smetten.
Rand ontstaat door tijdelijk vochtgebrek: de
verdamping van het blad is groter dan de
aanvoervanvochtdoordewortels.Ookcalciumgebrekkanrandveroorzaken.Hettransportvancalcium inde plant gebeurt metde
sapstroom.Debuitenstebladerenzijnsterker
dande binnenste.Ook het verdampendoppervlak van het buitenblad is groter. Bijeen
tekort aan vocht onttrekt het buitenblad dit
vocht aan het binnenblad metals gevolgde
daarverdrogendecellenaandebladrand.
Rand kan in redelijke matevoorkomen wordendoorervoortezorgendatdeplantaltijd
overvoldoendevochtbeschiktendoordeandijvie stevigopte latengroeien.Dit istebereikendoordevolgendepunteninachtte nemen:
- zorg voor een goede structuur van de
grond.Ditisveruithetbelangrijkstepunt;
- beregennadeweggroeislechtsmatig, zodathetwortelstelselzichgoedontwikkelt;
- bemest,vooraltegenstruikvorming,niette
zwaar. Dit geeft in de grond een hogere
zoutconcentratie, waardoor de wateropnamewordtbemoeilijkt;

- weesnietteroyaalmetstikstof.Hogegiften
geveneensnellegroeiwaardooreenzacht
en gevoelig gewas ontstaat (zie ook Bemesting);
- houd inde eindfase vandeteelt devochtigheidvandegrondoppeil;
- beregen'snachtsof'smorgensvroeg;
- oogstoptijd.Zwarekroppenrandensneller
danlichte.
Wegvalnahetplanten
Vooral in de zomer- en herfstteelt komt het
voordatongeveer10dagennahetuitplanten
herenderplantenslapwordenensomswegvallen. Somsvindt er hergroei plaats. Bijde
oogst zijn deze planten echter waardeloos,
omdatzenoglangnietvolgroeidzijn.Bijhet
doorsnijden van de slap wordende plantjes
blijkthethartvandestengelbruinverkleurdte
zijn.Devermoedelijkeoorzaakiseentijdelijk

testerkeverdamping,waardoor hethartvan
de plant wordt drooggetrokken. Soms zaler
op zo'n drooggetrokken plek een zwakteschimmel (Pythium)gaangroeien.Indatgevalsterftdeplantaf.Ofdeplantnuafsterftof
vertraagd weggroeit, in beide gevallen is
deze voor de produktie waardeloos geworden. Een Pythiumbestrijding heeft geenzin.
De bestrijding moet gezocht worden in het
voorkomenvangroteverdampingspiekenen
hetgoedafhardenvande plantvoor hetuitplanten.Eenenanderistebereikendoorde
bakken metplanten,zodrazeaankomenop
hetbedrijf,uitelkaartezettenendirecten regelmatig licht te bevochtigen opdat de verdamping wordt geremd. Nadat de planten
eenweekbuitenhebbengestaanzijnzevoldoende afgehard om te worden uitgeplant.
Voor de zeer vroege en vroege teelt wordt
aangeradenomnietafteharden, maardirect
uitteplantenenhetgewasaftedekken.

Deindithoofdstukopgenomenadviezenvoordebestrijdingvanziektenenplagengeldenop
hetmomentvansamenstelling(1994).Nakortereoflangeretijdkandaarinveranderingoptreden.RaadpleegdaaromdusaltijddenieuwsteversievandeGewasbeschermings-gids
ofdeDienstLandbouwvoorlichting.
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Oogst
De oogst van kropandijvie gebeurt nog overwegend met de hand en vergt erg veel arbeidsuren. Hetbladwordt zodanig losgesneden dat niet apart behoeft te worden
bijgesneden. Andijvie welke bestemd is voor
de verwerkende industrie wordt wel machinaal geoogst. De oogst gebeurt op dezelfde
wijze als bijspinazie.
Bij krulandijvie ziet de consument graag een
krop met een mooigeel hart.Van nature maken de grove typen nauwelijks een geel hart
zodat de vorming daarvan dus via kunstgrepen moet worden bevorderd. Bij groeizaam
weer, bijvoorbeeld in de zomer, wordt met
een bedekking van drie dagen al voldoende
geelverkleuring bereikt. In een periode met
een trage groei zal waarschijnlijk minimaal
één week moeten worden afgedekt. Als bedekking kunnen verschillende materialen
worden gebruikt. Uit PAGV-proeven is naar
voren gekomen dat windschermdoek, mits
hetniettestrakgelegdwordt, hetmeest gunstige materiaal was. Ook bij het gebruik van
wittekapjesoverkrulandijvie-planten kanvoldoende geel hart verkregen worden. Bij
houdbaarheidsproeven nam het percentage
geelhartafbijdebedekteteelten;ophetveld
afdekken gaf het meeste gele hart. Dit isgebleken uitonderzoek op ROC Westmaas.

Oogsttijdstip
Deteelt inde vollegrond begint bijde vroege
teelt met bedekking rond 20 mei en kan bij
opeenvolgende teelten continu doorgaan tot
in november. Intabel 18 wordt per teeltwijze
globaal het oogsttijdstip en het daarbij behorende opbrengstniveau aangegeven.
Zeer vroege envroege teelt
Bij de zeer vroege en vroege teelt wordt het
oogsttijdstip in sterke mate bepaald door de
pitvorming (schieten). Daarbij geldt dat naar-
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mate men de planten bij een hogere temperatuur opkweekt, de kans op voortijdig schieten afneemt. Voor de zeer vroege teelt wordt
vaak al bij een kropgewicht van 350-400
gram begonnen met oogsten. In juni moet
een goede andijviekrop echter wel 600 gram
wegen.
Zomerteelt
De oogst van de zomerteelt sluit aan bij die
vandevroegeteelt.Onder glas opgekweekte
planten gaan niet voortijdig schieten en kunnendus uitgroeien tot kroppen zwaarder dan
600gram.
Herfstteelt
Vroege herfstandijvie kan tot zware kroppen
van bijvoorbeeld 700-800 gram uitgroeien. In
een goed gegroeid smetvrij gewas kunnen
kroppen zelfs een gewicht van 1 kg ruim
overtreffen.
Na september is het vaak niet verstandig de
andijvie tot ineen rijpstadium te latenstaan.
Slecht weer en nachtvorsten kunnen veel
schade veroorzaken. Om een oogstbaar gewas tegen zware nachtvorsten te beschermen wordt soms met plastic folie afgedekt.
Bij een vroeg invallende vorst dient het oogsten snel plaats tevinden.Herfstandijvie kan
een aantal dagen bewaring in de koelcel
goedverdragen.
Industrie
Bij hetoogsten van andijvie voor de industrie
is het noodzakelijk de vorming van smet en
rotte engele bladerenvoortezijn. Hetvooraf
inschatten daarvan vereist enige ervaring.
Een zeer regelmatige controle is dus nodig,
zelfs bij kropandijvie.
Bij maaiandijvie komt men gemakkelijk in de
verleiding de vorming van enig 'geel' blad af

te wachten. Doorgaans kan dat vanwege
smet, roten geel blad niet.

Oogstmethoden
Tegenwoordig wordt soms gebruik gemaakt
van oogstbanden (zie hoofdstuk Arbeid).
Bij de handoogst van andijvie kan het snelst
worden geoogst als iedere persoon snijdt,
schoont en tevens verpakt. De tijd voor het
schoonmaken kan beperkt blijven als tijdig
wordt geoogst en/of als de krop zo hoog
wordt gesneden dat de meeste, smettige,
bladeren opde grond achterblijven.
De schoongemaakte kroppen worden met
het ondereinde naar boven in kisten verpakt.
Gewoonlijk bevat een veilingbak twee lagen
van ongeveer acht kroppen.Nahet inpakken
wordendekroppenlicht afgesproeidomaanhangend vuil en melksap te verwijderen. Het
snijvlak blijft daardoor blanker.
Bij machinale oogst kan het om krop- en
maaiandijvie gaan. De industrie wil meestal
los blad aangeleverd krijgen. Er wordt gemaaid met de zogenaamde spinazie maaiopladers. De kans op verontreiniging is dan
het geringst. Ook kan men met een normale
maaibalk op zwad maaien en deze daarna
meteenvoorlader opladen.Bijhet machinaal
oogsten van andijvie is het noodzakelijk dat
het gewas vrij is van onkruid, rotte en vergeelde bladeren.

Opbrengsten
Andijvie wordt gewoonlijk in een keer ge-

oogst. Indevroege en zeer vroege teelt iser
meestal weinig verschil tussen bruto- en
netto kropgewicht. Een gedeelte van de opbrengst kanechterverloren gaandoor eente
snelle schotvorming. In de zomerteelt is de
oogstzekerheid het grootst. In de herfst
neemtvooral de kans op rot en geel bladtoe
en kan nachtvorst schade veroorzaken. Het
verschil tussen bruto- en netto kropgewicht
kandanvrij groot zijn.
In tabel 18 is per teeltwijze weergegeven
welke opbrengstnormen bij een goed uitgevoerde teeltgelden.
In de vroege en zeer vroege teelt wordt de
produktie voor een belangrijk deel bepaald
door de opkweektemperatuur van het plantmateriaal en door de weersomstandigheden
na het uitplanten. Als gemiddelde opbrengst
voor deze teeltperiode geldt 360-400 kg per
are.
In de zomerteelt is de kans op voortijdig
schieten erg klein,vooral bij planten die onder glas zijn opgekweekt. Ook smet en dergelijke aantastingen komen in deze periode
maar weinig voor. Een goede opbrengst kan
dan op ongeveer 500 kg per are worden gesteld.
Ook bij de vroege herfstteelt kunnen hoge
opbrengsten worden behaald.
Aanvankelijk, dus in september, is dat even
hoog als bij de zomerteelt. Nadien zal de
netto-opbrengst vaak iets afnemen vanwege
afval ofonvoldoende uitgroeivandeplanten.
Indelate herfstteelt kanhet percentage afval
groot zijn. Voor de oogsttijd begin november
is350 kgper are een goede opbrengst.

Tabel18. Oogsttijdenenopbrengstniveausbijverschillendeteeltwijzenvanandijvie.
teelt

oogsttijd

zeervroeg(bedekking)
vroeg
zomer
herfst-vroeg
herfst-laat
maai-industrie

20mei-10juni
10juni-eindjuni
julienaugustus
septemberenoktober
eerstehelftnovember
eindjuli-halfoktober

opbrengstinkgperare
310-410
350-450
450-550
450-550
300-400
400-500
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Conditionering/bewaring
Andijvie moet net als andere bladgewassen
zosnelmogelijknadeoogstwordengekoeld.
Andijvie isuitstekendgeschikt voorvacuümkoeling. Het produkt kan in 15 minuten van
20°Ctot1°Cwordengekoeld.Volgensdeadviezen van het ATO-DLO te Wageningen is
de beste opslagtemperatuur voor andijvie
0-1°C bij een relatieve luchtvochtigheid van
90tot 95%. Eengoed produkt isdanongeveer twee weken bewaarbaar. Het verdient
aanbevelingdebovenstebakvaniederestapelaftedekkenmetpapieroffolie.

Kleinverpakking
Vaakwordtandijviegesnedeneninkleinver-
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pakking in de handel gebracht. Voor maximale houdbaarheid moet het gesnedenproduktzosnelmogelijkwordengekoeldtot0à
1°C.Indeheleafzetketenmoetdietemperatuur worden gehandhaafd. Gesneden, gewassenengecentrifugeerd ishetproduktbij
2-5°C slechts 1-2 dagen houdbaar en bij
0-1°Congeveerdriedagen.

Gemengdeopslag
Andijvie kan worden opgeslagen bij alleandere blad- en stengelgroenten. Ook opslag
bijwortel-enknolgewassenisgoedmogelijk.
Langdurigeopslagmetfruitentomatenheeft
een nadelige invloed op de andijvie, omdat
dezevruchtenethyleenproduceren.Ertreedt
danvroegtijdigegeelverkleuringop.

Afleveren
Voorandijviebestemdvoorversgebruik,bestaan inEU-verbandgenormaliseerdekwaliteitsvoorschriften. Veilingen kunnen voorschriftenaanhoudendiestrengerzijndandie
beschrevenstaaninVerordeningPGF,1977,
Kwaliteitsvoorschriften GroentenenFruit.

1.

Begripsomschrijvingen

1.1

Onder andijvie wordt verstaan de
gekweekte soorten vanCichorimendiviaL.bestemdvoorleveringversetoestandaandeconsumenten.
1.2 Andijviewordtnaardevariëteit onderscheidenindevolgendetypen:
- andijvie (Cichorium endiivia L. var.
latifoliaLam.);
- krulandijvie (Cichorium endivia L.
var.crispaLam.).
1.3 Andijvie wordt naar de teeltwijze onderscheidenindevolgendetypen:
- glasandijvie;
- natuurandijvie.
1.4 Onder glasandijviewordtverstaanandijvie die tot het tijdstip van de oogst
onder glas of enige andere bescherminggevendestof is geteeld.

2. Kwaliteitsvoorschriften
2.1 Minimumvoorschriften
2.1.1 Andijviemoet:
- intactzijn;
- gezond zijn, behoudens de toegestaneafwijkingen;
- zuiverzijnengoedverzorgd,datwil
zeggen praktisch geheel ontdaan
zijn van door aarde of een ander
substraatverontreinigdebladerenen
praktisch vrij zijn van zichtbare
vreemdestoffen;
- versvanuiterlijkzijn;
- urgescentzijn(nietverlept);
- voldoendeontwikkeldzijn;
- praktischvrijzijnvanparasieten;

- praktisch vrij zijn van beschadigingendoorparasieten;
- vrijzijnvanschot;
- vrij zijn van abnormale uitwendige
vochtigheid;
- vrijzijnvanvreemdegeurensmaak.
2.1.2 Destronk moet onmiddellijk onder de
onderstebladerenafgesnedenzijn.
2.1.3 De hoedanigheid van andijvie in het
bijzonder de ontwikkeling en deversheidmoetzodanigzijndatzijbestand
istegendebijdeverdereafzetteverwachten verrichtingen, in goede staat
kan blijven tot de plaats vanbestemming en aan de aldaar gerechtvaardigdtestelleneisenbeantwoordt.
2.2 VoorschriftenvoorklasseI.
Deindezeklasse ingedeelde andijvie
moet kwalitatief goedzijn.Zij moetde
kenmerkenvertonendieeigenzijnaan
devariëteitofsoort,zijmoetmetname
detypische kleurvandevariëteit vertonen. Het hart van de andijvie moet
eengelekleurvertonen.
Voortsmoetzij:
- goedgevormdzijn;
- vastzijn;
- vrij zijn van ziekten.beschadigingen
en gebreken die de eetbaarheid
nadeligbeïnvloeden;
- vrijzijnvanvorstschade.
2.3 VoorschriftenvoorklasseII.
- Tot deze klasse behoort andijvie,
welke aande minimumvoorschriften
voldoetmaarnietinklasseIkanwordeningedeeld.
Zijmoetkwalitatief redelijkzijn.
Voortsmoetzij:
tamelijkgoedgevormdzijn;
- vrij zijn van gebreken en beschadigingen die de eetbaarheid in ernstigematenadeligbenvloeden.
Toegestaanzijn:
- geringekleurafwijkingen;
- lichtebeschadigingdoorparasieten.
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2.4

Voorschriftenvoorklasse III.
Deindeze klasse ingedeelde andijvie
moet voldoen aan de voorschriften
voor klasse II,behoudens dat zijdoor
aarde of een ander substraat bevuild
magzijn,mitsdepresentatiedaarniet
tezeeronderlijdt.

3. Sorteringsvoorschriften
3.1
3.2

3.3

Sorteringsmethode
Desorteringmoetgeschiedennaarhet
gewicht.
Minimumvoorschriften.
Hetgewichtmagnietlagerzijndan:
indeklassen
Voordetypen
IenII
III
- natuurandijvie 200gram 100gram
- glasandijvie 150gram 100 gram
Homogeniteit
Het verschil in gewicht tussen de
zwaarsteendelichtstestruik magper
verpakkingseenheidnietgroterzijndan:
- 150gram,voornatuurandijvie;
- 100gram,voorglasandijvie.

4. Tolerantievoorschriften
4.1 Tolerantiesinkwaliteit
4.1.1 KlasseI
10%vanhetaantalofhetgewicht,mits
deze andijvie voldoet aan de voorschriftenvoorklasse II,bijuitzondering
met inbegrip van de toleranties van
dezeklasse.
4.1.2 Klassell
10%vanhetaantalofhetgewicht,met
dien verstande dat de Produkten die
zichtbaar zijn aangetast door rot, ernstig gekneusd zijn of enig ander gebrekvertonenwaardoor zijongeschikt
worden voor consumptie niet zijntoegestaan.
4.1.3 KlasseIII
15%vanhetaantalofgewicht,metdien
verstande dat de produkten die zichtbaar zijn aangetast door rot, ernstig
gekneusdzijnofenigandergebrekvertonen waardoor zij ongeschikt worden
voorconsumptienietzijntoegestaan.
4.2 Tolerantiesingewicht
Vooralleklassen:
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10%vanhetaantalofhetgewicht,mits
hetgewicht nietmeerdan10%vande
toegepastesorteringsgrenzen afwijkt.

5. Verpakkingsvoorschriften
5.1

Uniformiteit
Deinhoudvaniedereverpakkingseenheidmoetuniformzijn;zijmagslechts
andijvievandezelfdeoorsprong,variëteit,kwaliteitensorteringbevatten.
Hetzichtbare gedeelte vande inhoud
van iedere verpakkingseenheid moet
representief zijnvoorhetgeheel.
5.2 Verpakking
5.2.1. De verpakking van de andijvie moet
zodanigzijn, datdezeeenbehoorlijke
bescherming van het produkt waarborgt. De andijvie moet goed worden
verpakt,waarbijrekeningmoetworden
gehouden met sortering en met de
aard van de verpakking. De andijvie
magniettelosoftevastverpaktzijn.
Het in de verpakkingseenheid gebruikte materiaal moet nieuw en
schoon zijn en mag bij de produkten
geenuitwendigeofinwendigebeschadigingen teweegbrengen. Ermagmateriaal,enmetnamepapierofzegels,
met handelsaanduidingen wordengebruikt,mitsdebedrukkingofdeetikettering met niet giftige inkt of lijm geschiedt.
De verpakkingseenheden moeten vrij
zijn van alle vreemde substanties, en
metnamelossebladerenendelenvan
destronk.
5.2.2 Indefasevandedetailhandelmag andijvielosuitgestaldzijn.
5.3. Presentatie
Deandijviemagoptenhoogstedrielagenwordengepresenteerd.
Krulandijvie moetmetdehartentegen
elkaar worden gelegd,wanneer hetin
tweelagenwordtgepresenteerd,tenzij
de andijvie door middel van een gepaste bescherming wordt beschermd
ofgescheiden.Wanneerdeandijviein
drie lagenwordt gepresenteerd,moetentweelagenmetdehartentegen elkaarwordengepresenteerd.

Andijvie mag met de harten tegenelkaarofinhorizontalelagenwordengepresenteerd.

Aanduidingsvoorschriften
Op iedere verpakkingseenheid moet
aanéénkant,duidelijkleesbaar,onuitwisbaar envanbuitenaf zichtbaar zijn
vermeld:
- denaamenhetadresofdecodevan

verpakkeren/of afzender;
- de aanduiding van het type, ingeval
geslotenverpakkingisgebruikt;
- denaamvanhetlandvanoorsprong
en eventueel het produktiegebied, de
streekofdeplaats;
- deklasse;
- groottesorteringdoorvermeldingvan
een minimumgewicht per stuk of van
hetaantalstuks.
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Organisatieeneconomie
Saldo
Indithoofdstukwordtingegaanopdesaldobegrotingen bijdeteelt vangewone enkrulandijvieindevollegrond.Ineensaldobegrotingwordenperteeltwijzedeopbrengstenen
dedirect aandeteelt toe te rekenenkosten
opgenomen. De uniforme uitgangspunten
vandesaldobegrotingenindetabellen19 en
20 dienen als richtlijn voor de op bedrijfsniveau geldende omstandigheden. Per bedrijf
kunnen de uitgangspunten afwijken als gevolgvan andere omstandigheden, regionale
verschillenetc.
Desaldobegrotingen indetabellen 19en20
zijnookterugtevindeninKwantitatieveInformatie van het IKC en PAGV. Deze uitgave
wordtelkjaargeactualiseerd.
Bij alle teelten is steeds afzet via deveiling
verondersteld.
De opbrengsthoeveelheden zijn schattingen
van deskundigen of resultaten van onderzoek. De kg-opbrengst van gewone andijvie
is afhankelijk van het per oppervlakte-éénheid netto aantal uitgezette planten, het
oogstpercentage en het gemiddeldstruikgewicht.Delaatstetweefactorenwordensterk
bepaald door de teeltwijze. In tegenstelling
tot gewone andijvie wordt krulandijvie in
stuks-eenhedenafgezet.
Voorhetvaststellenvandeopbrengstprijzen
isalsbasisgenomenhetvijfjaarlijks -metde
veilingaanvoer gewogen- gemiddelde in de
periode 1989-1993vande overeenkomstige
weken waarop de afzetperiode betrekking
heeft.
Voor de direct toerekenbare kosten isuitgegaanvanhetprijspeil1993.DevermeldeprijzenzijninclusiefBTW.
Voordeplantkostenindebegrotingwordtuitgegaanvanperspotplanten.Deprijsvanperspotplanten is afgeleid van de verkoopadviesprijzen van de Nederlandse Vereniging
van Plantenkwekers. Uitgegaan is van per46

spottenvan4 cm.
De hoeveelheden bemesting en gewasbeschermingsmiddelenzijneenalgemenerichtlijn op basis van geadviseerde hoeveelheden. De algemeen geadviseerde hoeveelhedenindesaldo-begrotingkunnenvooreen
individuele situatie afwijken, afhankelijk van
debemestingstoestandvandegrond,degebruikte meststoffen, de ziekte- en onkruiddrukophetperceelendewijzevanonkruidbestrijding.
Andijvieleentzichgoedvoorvervroegingmet
geperforeerd folie of vliesdoek. In de saldobegrotingvandevroegevoorjaarsteelt isuitgegaanvanhetgebruikvanvliesdoek.Invergelijking met geperforeerd folie is vliesdoek
dehelftlichter,mindergevoeligvoorwinden
menverkrijgteenbetereverdelingvan(beregenings-)regenwater. Hetvervroegendeffect
is echter minder door de lagere lichtdoorlatendheid. Deaanschafkosten zijn circa25%
hoger. Voor de saldobegroting vanalleteelten krulandijvie isuitgegaanvanhetgebruik
van zwart vliesdoek in het laatste groeistadium,wateenvoldoende geelhart moetbevorderen.
De berekende rente voor het veldgewas is
gebaseerd op de gemiddelde vermogensvastleggingvandetoegerekende kostenper
hatot en met het oogstmoment. Rente van
arbeidskosten, werktuigen en loonwerk is
hierinnietopgenomen.Hettariefvandeverzekeringskosten(hagelverzekering) is afhankelijkvandetariefsgebiedgebondenkorting.
Inde saldobegroting iseengemiddeldtarief
opgenomen.
Bij berekening van de afzetkosten (fust- en
pallethuur) is uitgegaanvan het gebruik van
plastic poolbakken. De vrachtkosten zijn afhankelijkvandeliggingvanhetbedrijf ende
wijzevantransport (eigentransport ofuitbesteden).
Voor de koelkosten is uitgegaan van vacuümkoelingopdeveiling.
In de saldobegrotingen opgenomen veiling-

provisie, heffingen en overige afzetkosten
zijn gemiddelden vandedoor diverseveilingen gehanteerde percentages van de aanvoer.Tevens is het bedrag opgenomenvan
hetgewasgebondentariefvandeLandbouwschapsheffing.
Voorhetsaldovandecontinuteeltwordtverondersteld dat in een seizoen de teelt op
standaard1 ha2,4maalrondgezetkanworden.Inhetsaldowordtdevoorjaarsteeltvoor
0,7 meegenomen,dezomerteeltvoor 1,1 en
deherfstteeltvoor0,6.

Arbeidsbehoefte
Indesaldobegrotingenwordtperteeltdearbeidsbehoefte voor één ha aangegeven.
Voorindividuelebedrijvendienietovervolledige eigen mechanisatie beschikken of aanwenden,moethetteeltsaldoverminderdwordenmetdekostenvanhetwerkdoorderden.
Deuittevoerenbewerkingenzijnweergegevenintaaktijden per ha(taaktijd isdetotale
werktijdvooréénbewerkingvermenigvuldigd
met het aantal betrokken personen). Er is
een keuze gemaakt van de meest voorkomende werkmethoden, werkbreedten en
werksnelheden. Ook is de periode van uitvoering weergegeven (weeknummers). De
gegevenszijnontleendaandetaaktijdenpro-

gramma'svande IMAG-Dataservice enaan
praktijkervaringenvandeskundigen.
Depostendiedemeestearbeidsurenvergen
zijnhetplantenenhetoogsten.Indebegrotingisuitgegaanvanplantenvanperspotten
meteen(zelfrijdende/aangebouwde) plantrol
ofplantmachine.
Bij de oogst is uitgegaan van handmatige
oogst waarbij het produkt direct veilingklaar
gemaakt wordt. Indien na de oogst hetproduktindeschuurextragewassenenverpakt
wordt,moethiervoorcirca100uurperhaextra begroot worden. Het gebruik van oogstbanden of zelfrijdende oogstmachines (zelfsnijders) kan een arbeidsbesparing opleveren waardoor de oogstcapaciteit per
tijdseenheidverhoogdkanworden.Plant-en
oogstmechanisatieisrendabelvanaf hetmomentdatdebereiktearbeidskostenbesparing
pereenheidproduktgroterisdandejaarkosten van de plant- of oogstmachine per eenheidprodukt.InderegioBreda,waareen belangrijk deel van het landelijk areaal
(natuur)andijvie op de kleinere (intensieve)
bladgewassenbedrijven ligt,vindthetgebruik
vanoogstbandenweinigopgang.
In het gebied Noord-Limburg/Oost-Brabant,
waar een belangrijk deel van het landelijk
areaal (natuur-)andijvie voorkomt opdegroterebedrijven,vindtdetoepassingvanoogstbandenmeerplaats.
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Saldoberekening
SALDOBEREKENING per ha ANDIJVIE
Zeer vroeg met bedekking
30x30
85%
10-13
80%
21-23

Omschrijving
Plantverband
Grondbenutting
Plantperiode
Oogstpercentage
Oogstperiode

Hoev.
Opbrengsten:
Hoofdprodukt (kg) 1)

Prijs

Bedrag

36000

0,58

BRUTO-OPBRENGST (a
Toegerekende kosten
Uitgangsmateriaal:Planten(100 st.)

950

7,50

7125

Meststoffen:
N (KAS)
P205 (tripelsuper)
K20 (patentkali)
N-mineraalmonster

120
125
150
1

0,95
0,76
1,45
68,75

114
95
218
69

5

18,80

94

2*1,5 113,70
2 10,10
0.5 127,90
0.5 65,00

341
20
64
33

):

20880

Gewasbeschermingsmiddelen:
Onkruiden:
chloorprofam40%
Ziektenen Plagen:
vinchlozolin 50%
thiram80%
pirimicarb
mevinfos
Overige grond-en hulpstoffen:
Vliesdoek(100m2)4)

105

Overige produktgebondenkosten:
Rente
Verzekering
Poolfust-huur5)
Pallet huur 5)
Vrachtkosten 5)
Koeling-cond.5)
Heffingen
Veilingprovisie
Overige afzetkosten
Landbouwschapsheffing

9.90

1040

2008
7%
20880 1,35%
4500
0,20
113
2,40
113 26,50
4500
0,18
4500
0,05
20880
5%
20880
1%

141
282
900
270
2981
810
225
1044
209
277

TOT.TOEG.KOSTEN(b)
SALDO PER HA E.M.(a-l
indien uitgevoerd
meteigen mechanisatie
perceelopp.:0 15ha
Kunstm.str.P205/K20
N
Plantkl.maken/spitfr.
Planten/plantrol
Beregenen-buis
Spuiten: onkruid
ziekten
Plastic/opbr.-afh+toesl.
Schoffelen
Hakken inde rij
Oogsten:
-snijden/inpakken
-fust verd.+verzamelen
-lossen/laden/transp.
Veldopr./spitfr.
Teelturen
Oogst- enaflever-uren
Uren totaal

20880

16350

>):

4530

werkbreed
te
in m

werk-snel
heid
km/h

12
6
12
6
2
2
0.67/1000+24u
12
12
6
12
6
1.8

opbr.
-of gift
kg/st
'1000
0.3+0.5
0.3
100
1x
0.6
5x0.25

4

2.75/2,17/1000
3.73/ton
3.79/ton
2
2

80
36
36

taaktijd
in
u/ha

periode
van
uitv.

5,0
2,1
8,5
91,0
5,0
3,0
15,0
50,0
6,7
25,0

7-12
9-12
10-13
10-13
10-13
10-13
10-13
10-13
14-16
14-16

220,0
26,0
28.0
8.5

21-23
21-23
21-23
22-25

219,8
274,0
493,8

3) Afhankelijk van hetteeltgebied kan door vorstde gemiddeldekgopbrengst aanmerkelijk lager zijn.
2) Deplasticfolie wordt gemiddeld2x gebruikt. De prijsper 100m2betreft de
jaarkosten.
3) 8kg per colli,40colli per pallet.
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Saldoberekening

Saldoberekening per ha ANDIJVIE
Omschrijving

Zomer

Herfst

Plantverband
Grondbenutting
Plantperiode
Oogstpercentage
Oogstperiode

35x30
90%
14-28
90%
24-35

40x30
90%
29-33
85%
36-44

Hoev.
Opbrengsten.'
Hootdprodukt (kg) 1)

48300

BRUTO-OPBRENGST(a) :
Toegerekende kosten
Uitgangsmateriaal:
Planten(100st.)
Meststoffen:
N (KAS)
P205 (tripelsuper)
K20 (patentkali)
N-mineraalmonster
Gewasbeschermingsmiddelen:
Onkruiden:
chloorprofam40%
Ziektenen Plagen:
vinchlozolin50%
thiram80%
pirimicarb
mevinfos
propoxur
Overigegrond-en hulpstoffen:
Vliesdoek(100m2)2)
Overigeproduktgebondenkosten:
Rente
Verzekering
Poolfust-huur3)
Pallethuur 3)
Vrachtkosten3)
Koeling-cond.
Heffingen
Veilingprovisie
Ovengeafzetkosten
Landbouwschapshetfing

Prijs

0,51

Bedrag

24633

Continu-teelt 4)
30-40x 30
2,3 x 1 ha
10-33
85%
21-44

Hoev.

Prijs

Bedrag

43000

0,64

27520

24633

Hoev.

Prijs

Bedrag

106000

0,56

59360

27520

59360

860

5,40

4644

750

5,40

4050

1930

5.80

11194

125
150
1

0,76
1.45
68,75

95
218
69

85
65
75
1

0,95
0,76
1,45
68,75

81
49
109
69

100
260
300
2,3

0,95
0,76
1,45
68,75

95
198
435
158

5

18,80

94

5

18,80

94

11,5

18,80

216

2*1,5
2
2*0,5
2*0,5
0,75

113,70
10,10
127,90
65,00
54,30

341
20
128
65
41

2*1,5
2
2*0,5
2*0,5
0,75

113,70
10,10
127,90
65,00
54,30

341
20
128
65
41

3,45*1,5
4.6
4,18*0.5
4,18*0.5
1,87*0,

113,70
10.10
127,90
65.00
54,30

588
46
267
136
76

46

9,90

455

1053
24633
6038
151
151
6038
6038
24633
24633
277

7%
1,5%
0,20
2,40
26,50
0,18
0,05
5%
1%

74
369
1208
362
4000
1087
302
1232
246
277

945
27520
5375
134
134
5375
5375
27520
27520
277

7%
1,5%
0,20
2,40
26,50
0,18
0,05
5%
1%

66
413
1075
323
3561
968
269
1376
275

3121
59360
13250
331
331
13250
13250
59360
59360

7%
1,5%
0,20
2,40
26.50
0,18
0,05
5%
1%

219
890
2650
795
8778
2385
663
2968
594

TOT.TOEG.KOSTEN(b):

14871

13648

34084

SALDO PER HA E.M.(a-b):

9762

13872

25276

Indienuitgevoerd
met eigen mechanisatie
perceelopp.: 0.15
Kunstm.str.P205/K20
N
Plantkl.maken/spitfr.
Planten/plantrol
Beregenen-buis
Spuitemonkruid
ziekten
Plastic/opbr.-a)h+foesl.
Schoffelen
Hakkeninde rij
Oogsten:
-snijden/inpakken
-fust verd.+verzamelen
-lossen/laden/transp.
Veldopr^spitfr.

werkbreedtein m

werksnelheid
km/h

opbr.
of gift
kg/st
•1000

12
6
0,3+0.5
12
6
0
2
2
0.67/1000+24 u
86
12
3x
12
6
0,6
12
6
8x0.25
1,8

4

2.75/2,17/1000
0.73/ton
0.79/ton
2
2

77
48
48

opbr.
of gift
kg/st
•1000

taaktijd
in
u/ha

27-34
27-34
27-34
27-34
27-38
27-38
27-40

2,3x
2,3x
2,3x
199
6.1x
2,3x06
17.2x0.25

6,7
25,0

31-38
31-38

2,3x
2,3x

9,4
4.8
19,5
157,0
31,0
6,9
51,6
22,0
15,4
57,5

7-34
13-34
9-34
9-34
9-38
9-34
19-40
9-22
17-38
17-38

187,0
29,2
31,6
8,5

35-44
35-44
35-44
37-46

179
102
102
1x

492,3
74,5
80.6
8,5

21-46
21-46
21-46
37-48

taaktijd
in
u/ha

periode
van
uitv.

opbr.
of gift
kg/st
•1000

taaktijd
in
u/ha

periode
van
uitv.

4,2
0,0
8,5
82.0
15,0
3.0
24,0

13-28
13-28
14-28
14-28
14-35
14-34
17-34

0.1+0.2
0.3

4,2
2.1
8,5
64,0
15,0
3,0
24.0

6,7
25,0

21-30
21-30

211,8
35,0
37,9
8.5

24-35
24-35
24-35
25-36

75
3x
0.6
8x0.25

68
40
40

Teelturen
Oogst-enafleveruren

176,9
284,7

161,0
247,8

383,6
647,4

Urentotaal

461,6

408,8

1031,0

periode
van
uitv.

1)Afhankelijk vanhetteeltgebiedkandoorvorstde gemiddeldekg-opbrengst aanmerkelijklager zijn.
2) Hetvliesdoek wordt gemiddeld2xgebruikt. Deprijsper 100m2betreftdejaarkosten.
3) 8kg per colli,40 colliperpallet.
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Saldoberekening

Saldoberekening per ha KRULANDIJVIE
Omschrijving

Zeer vroeg met bedekking

Plantverband
Grondbenutting
Plantperiode
Oogstpercentage
Oogstperiode

30x30
85%
10-13
ca. 70%
19-24
Hoev.

Opbrengsten:
Hoofdprodukt(st)l)

66000

BRUTO-OPBRENGST (a) :
Toegerekende kosten
Uitgangsmateriaal:
Planten (100st.)
Meststoffen:
N (KAS)
P205 (tripelsuper)
K20 (patentkali)
N (kalksatpeter)
N-mineraalmonster
Gewasbeschermingsmiddelen:
Onkruiden:
chloorprofam40%
Ziektenen Plagen:
vinchlozolin 50%
thiram80%
pirimtcarb
mevinfos
propoxur
Overige grond- en hulpstoffen:
Vliesdoek(100m2)2|
Overige produktgebonden kosten:
Rente
Verzekering
Pootfust-huur 3)
Pallet huur 3)
Vrachtkosten 3)
Koeling-cond.
Heffingen
Veilingprovisie
Overige afzetkosten
Landbouwschapsheffing

Prijs

0,61

944

7,50

7080

120
125
150
10-3
1

0,95
0,76
1,45
3.01
68,75

114
95
218
90
69

Kunstm.str.P205/K20
N
Plantkl.maken/spitfr.
Planten/plantrol
Beregenen-buis
Spuiten:onkruid
ziekten
Plastic/opbr.-afh+toesl.
Schoffelen
Hakken inde rij
Oogsten:
-snijden/inpakken
-fust verd.+verzamelen
-lossen/laden/transp.
Veldopr^spitfr.

30x30
90%
28-33
ca. 55%
36-44

Hoev.

Prijs

65000

0,62

1000

5,40

0,92

50600
50600

5400

1000

5,40

5400

0,95
0.76
1,45

81
49
109

68,75

69

125
150

0,76
1,45

95
218

1

68,75

69

1

18,80

94

5

18,80

94

5

18,80

94

341
20
128
65
41

2*1,5
2
2*0,5
2*0,5
0,75

113,70
10,10
127,90
65,00
54,30

341
20
128
65
41

3,45*1,5
4,6
4,18*0,5
4,18*0,5
1,87*0,

113,70
10,10
127,90
65,00
54,30

588
46
267
136
76

46

9.90

455

1720
50600
6875
172
172
6875
6875
50600
50600

7%
1,5%
0,20
2,40
26,50
0,18
0,05
5%
1%

120
759
1375
413
4555
1238
344
2530
506

7%
1,5%
0,20
2,40
26,50
0,18
0,05
5%
1%

121
604
1650
495
5466
1485
413
2013
403
277

1224
40300
8125
203
203
8125
8125
40300
40300
277

7%
1,5%
0,20
2,40
26,50
0,18
0,05
5%
1%

opbr.
of gift
kg/st
•1000

4

77
48
48

86
605
1625
488
5383
1463
406
2015
403

19219

19487

21081

taaktijd
in
u/ha

periode
van
uitv.

opbr.
of gift
kg/st
•1000

taaktijd
in
u/ha

periode
van
uitv.

4.2
0,0
8.5
82,0
15.0
3,0
24,0

13-28
13-28
14-28
14-28
14-35
14-34
17-34

0.1+0.2
0,3

4,2
2,1
8,5
64,0
15,0
3,0
24,0

27-34
27-34
27-34
27-34
27-38
27-38
27-40

6,7
25,0

21-30
21-30

6.7
25,0

31-38
31-38

211.8
35,0
37,9
8,5

24-35
24-35
24-35
25-36

187,0
29,2
31,6
8,5

35-44
35-44
35-44
37-46

75
3x
0,6
8x0.25

68
40
40

31113
opbr.
of gift
kg/st
•1000

taaktijd
in
u/ha

9.4
2,3x
4,8
2,3x
19,5
2,3x
199
157,0
6.1x
31,0
2,3x0.6
6,9
17.2x0.25 51,6
22,0
2,3x
15,4
2,3x
57,5
179
102
102
1x

492,3
74,5
80.6
8,5

Teelturen
Oogst- en afleveruren

176,9
284,7

161,0
247,8

383,6
647,4

Uren totaal

461,6

408,8

1031,0

1)Afhankelijk van hetteeltgebied kan door vorstde gemiddelde kg-opbrengst aanmerkelijk lager zijn.
2) Hetvliesdoek wordt gemiddeld2x gebruikt. De prijsper100m2 betreft dejaarkosten.
3) 8 kgpercolli,40colliper pallet.
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Bedrag

113,70
10,10
127,90
65,00
54,30

12
6
0,3+0,5
12
6
0
2
2
0.67/1000+24 u
86
12
3x
12
6
0,6
12
6
8x0.25

2.75/2,17/100(
0.73/ton
0.79/ton
2
2

55000

85
65
75

18980

1,8

Prijs

5

1723
40260
8250
206
206
8250
8250
40260
40260
277

werksnelheid
km/h

40300

Hoev.

40300

21280

werkbreedtein m

Bedrag

2*1,5
2
2*0,5
2*0,5
0,75

SALDO PER HA E.M.(a-b):

perceelopp: 0.15

40260

Herfst

40260

TOT.TOEG.KOSTEN(b):

indien uitgevoerd
met eigen mechanisatie

Bedrag

Zomer
30x30
90%
15-28
ca. 65%
26-35

periode
van
uitv.
7-34
13-34
9-34
9-34
9-38
9-34
19-40
9-22
17-38
17-38
21-46
21-46
21-46
37-48
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ƒ 15,179. Herfstbehandeling van roodzwenk- en veldbeemdgewassen op zandgrond. Ir. G.E.L.
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ƒ 15,178.Onderzoek naar effectieve chemische bestrijding van bladvlekkenziekte en koprot en
naar voorspelling van koprot in uien. Ir.C.L.M, deVisser, ing.L Hoekstra en D. Hoek,
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ƒ 15,177.Vezelhennep als papiergrondstof; teeltonderzoek 1990-1993. Dr.ir. H.M.G. van der
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Darwinkel,juli 1994
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170.Zaadkwaliteit en veldopkomst van witlof. Ir.G. van Kruistum, ing.J.J. Neuvel en ir. W.
van den Berg,mei 1994
ƒ 15,169.Optimalisatie van de teelt en afzet van kwaliteitsrogge voor de maalindustrie. Ing. S.
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> EenvolledigoverzichtvandePAGV-uitgavenwordtopuwaanvraaggraagtoegezonden.
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Darwinkel enA. Bramsvik,juli 1993
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/
145.Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden ing. G.J.M, van Dongen
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143.Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en zaaiuien. Ing.Th.Huiskamp en ir.J.G. Lamers,oktober 1992
ƒ
142. Bestudering van het groeiverloop vanzaaiuien enbouw vaneengroeimodel. Ir.C.L.M.
de Visser, oktober 1992
ƒ 25,
141.Analyse van het gebruik endeacceptatie vanteeltbegeleidingssystemen inde praktijk.
IngA. Grunefeld en ir.W.A. Dekkers, april 1992
ƒ
140.De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij aardappelen. Ir.C.B. Bus,april 1992
ƒ
139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir.J.G.Lamers en ir.
W.vanden Berg,januari 1992
ƒ
138.Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing.J.Boerma,januari 1992
ƒ
137.Vergelijking van het bewaren vanfijne peen op het veld, onder stroen inde natte koeling. Ing.J.A. Schoneveld,december 1991
ƒ
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T.
Baumann,december 1991
ƒ
135. Bedrijfseconomische perspectieven vanakkerbouwbedrijven op Trichodorus-gevoelige
grond. Ing.A. Bos endrs.A.T. Krikke,december 1991
ƒ
134. Hetverloop vanwegrotten van moederknollen bijpootaardappelen. Ing.J.K. Ridder en
ir. C.B. Bus,december 1991
ƒ
133. Informationmodellingforarablefarming.Integralevertalingvanverslag67(Het globale
informatiemodel OpenTeelten),oktober 1991
ƒ
132.Groei,ontwikkeling enopbrengst vanwitte kool in relatietot hettijdstip vanplanten.Dr.
ir.A.P.Everaarts enC.P. de Moei,september 1991
ƒ
131.Teeltaspectenvanwintergerst vooropbrengst enkwaliteit. Dr.ir.A.Darwinkel,september 1991
ƒ
130.Landbouw/technische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het toe-
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dienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Ing.G.J.van Dongen,september 1991
ƒ
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven,
ing. H. Drenth,ing.S.R.M.Janssens en drs.A.T. Krikke
ƒ
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting opde opbrengst enkwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer,
september 1991
ƒ
127. Rendabiliteit vaneenverminderde bodembelasting. Ing.S.R.M.Janssens,juli 1991.... ƒ
125.Onderzoek naargroeistofschade bijwitlof (Cichorium intybus L.var.foliosum) inde seizoenen 1986/1987t/m 1988/1989. Ir.G.van Kruistumen ing.C.van der Wel,mei 199 ƒ
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van
der Werf MSc, ir.W.van den Berg en ing.A.J.Muller, april 1991
ƒ
120. Biotoets voetziekten inerwten. Ir. P.J. Oyarzun,maart 1991
ƒ
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december
1990
ƒ
118.Graszaadstengelgalmuggen inveldbeemdgras. Ir.G. Horeman,december 1990
ƒ
116.Bladrandkeverbestrijding door middelvanzaadcoating bijveldbonen.A. Ester,de-cember1990
ƒ
115.Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir.Y. Hofmeester, december 1990
ƒ
114.Onderzoek naar heteffect vansystemische nematicidenbijkoolgewassen.C.de Moei,
december 1990
ƒ
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu
teelt van suikerbieten incombinatie met grondontsmetting. Ir.J.G. Lamers, december
1990
ƒ
112.Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H.Zwart-Roodzant, december 1990
ƒ
111.Teelt van bakwaardige tarwe inNederland. Dr. ir.A. Darwinkel,december 1990
ƒ
110.Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente ineen akkerbouwrotatie. Ing.
Th. Huiskamp, december 1990
/
109.(Stikstof)bemestingvanwitte kool. Ir.H.H.H.Titulaer, december 1990
ƒ
108.Optimale plantgetal vansnijmaïs envan korrelmaïs, Ir.J.Schröder, juli 1990
ƒ
107.Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch gekoeldecelinseizoen 1986/1987,1987/1988en 1988/1989.Ing.M.H. Zwart-Rood-zant,
juli 1990
ƒ
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir.J.Schröder, juli 1990
ƒ
105.Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing.J.Boerma,juni 1990
ƒ
104.Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia
op de opbrengst vanzetmeelaardappelen. Ing.J.K. Ridder,juni 1990
ƒ
103. Mineraleolie,insekticiden enbladluisdruk bijdeteeltvanpootaardappelen inrelatie tot
deverspreiding van het aardappelvirus yn.Ir.C.B. Bus,mei 1990
ƒ
102.Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing.J.J.Neuvel,mei 1990
ƒ
101.Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L. Kanters, ir. C.F.G.
Kramer en ing.J.Jeurissen,mei 1990
ƒ
100.Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir.A.L.Smit, mei 1990
ƒ
99.Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof
en ir. C. Bus, mei 1990
ƒ
98.Zuiveringsslib inde akkerbouw. Ing.A. deJong,april 1990
ƒ
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing.W. Stol, maart 1990
ƒ
96. Deteelt van Bintje fritesaardappelenop lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen,januari1990
95.Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der
Boon,januari 1990
ƒ
Publikaties
72. Jaarverslag 1993,mei 1994
71. Werkplan 1994,februari 1994
70b.Jaarboek 1992/1993vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993

ƒ 20,ƒ 15,ƒ 30,-
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70a.Jaarboek 1992/1993 akkerbouw, oktober 1993
ƒ 20,69. Kwantitatieve informatie 1993-1994,september 1993
ƒ 30,68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B.
Schoorlemmer endrs.A.T. Krikke,augustus 1993
ƒ 20,67. 28jaar De Schreef, ing.O. Hoekstra en ir.J.G. Lamers,april 1993
ƒ 40,62. Verspreidingvanonkruidenenplanteziekten metdierlijke mest. Ir.A.G.Elemaendr. ir.
P.C. Scheepens, augustus 1992
ƒ 15,59. Bedrijfshygiëne inde praktijk, november 1991
ƒ 15,50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,Themaboekjes
17. Agrificatie en'nieuwe' gewassen voor de akkerbouw
16. Aardappelen,december 1993
15. Duurzame onkruidbestrijding, november 1993
14. Bedrijfssystemen voor eenAkkerbouw mettoekomst, december 1992
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992
12. Bodemgebonden plagen enziekten vanaardappelen, november 1991
11. Bewaringvanvollegrondsgroenten,december 1990
10. Benuttingdierlijke mestinde akkerbouw, maart 1990
Teelthandleidingen
65. Teelt van andijvie,december 1994
64. Teelt van suikerbieten,september 1994
63. Teelt van sla,augustus 1994
62. Teelt van bleekselderij, maart 1994
61. Teelt van haver, februari 1994
60. Teelt van karwij,januari 1994
59. Teelt van dille,januari 1994
58. Teelt van maïs,december 1993
57. Teelt vanconsumptie-aardappelen, november 1993
56. Teelt van prei, oktober 1993
55. Teelt van knolvenkel,augustus 1993
54. Teelt van broccoli,juli 1993
53. Teelt van suikermaïs,juli 1993
52. Teelt vanzaaiuien,juni 1993
51. Teelt van bloemkool,april 1993
50. Teelt van Digitalis Lanata,februari 1993
49. Teelt van thijm,februari 1993
48. Teelt van doperwten,december 1992
47. Teelt van groene asperge,december 1992
46. Teelt van peterselie en bladselderij,oktober 1992
45. Teelt vanzomergerst,juni 1992
44. Teelt van rammenas, april 1992
43. Teelt van boerenkool,maart 1992
42. Teelt vanwitte asperge,december 1991
41. Teelt van winterrogge, december 1991
40. Teelt van radicchio, november 1991
39. Teelt van plantuien,november 1991
38. Teelt vanspinazie, november 1991
37. Teelt van schorseneren,oktober 1991
36. Teelt van peen,juni 1991
35. Teelt vantriticale,april 1991
34. Teelt vanvlas,april 1991
33. Teelt vantuinbonen,maart 1991

58

ƒ 35,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,f 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 40,ƒ 25,ƒ 20,/ 15,ƒ 15,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 35,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 20,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 20,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,-

32.
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
17.
15.

Teeltvanrabarber,februari 1991
ƒ 15,Teeltvanspruitkool,november 1990
ƒ 15,Teeltvanknolselderij,november 1990
ƒ 15,Teeltvanaugurken,november 1990
ƒ 15,Teeltvandrogeerwten,maart1989
ƒ 15,Stamslabonen,november 1988
ƒ 15,Graszaad,oktober 1988
ƒ 15,Luzerne,september1988
ƒ 15,Kroten,juli 1988
ƒ 15,Wintertarwe,september 1987
ƒ 15,Sluitkool,mei1985
ƒ 10,Bestrijdingvanonkruiden insuikerbieten (incl.degids"Akker-onkruiden enhunkiemplantenƒ 15,-"),maart 1985
ƒ 12,50
13. Voederbieten,april1983
ƒ 10,12. Witlof,teeltvandewortelenproduktievanhetlof,augustus 1989
ƒ 20,-

Korteteeltbeschrijvingen
8. Chinesekool,november 1989
1. Teunisbloemen,maart1986

ƒ 10,ƒ 5,-

Nietopgenomenindereeks
Bouwboek (inhoud+ ringband;voor het bijhoudenvan uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari1988
ƒ 35,Phomabijaardappelen.IngA.Schepersenir.CD.vanLoon,maart1988
ƒ 5,-
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lossebestellingen
U kuntlosseexemplaren bestellendoor hetpertitelvermelde bedragovertemakenoppostgiro-rekeningnr.22.49.700vanhetPAGV,Lelystad,metvermeldingvandeuitgave(n)dieuwiltontvangen.
Alsuvanuithetbuitenlandbestelt,wordtuverzocht(intotaal)ƒ15,-extraovertemaken.
PAGV-jaarabonnementen
Ukuntkiezenuitdevolgendeabonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevatopdepraktijkgerichteakkerbouw-enalgemeneinformatie
- akkerbouw-totaal:
bevatnaastdeopdepraktijkgerichteinformatieookgedetailleerdeonderzoekinformatiem.b.t. akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevatopdepraktijkgerichtevollegrondsgroente-enalgemeneinformatie
- vollegrondsgroente-totaal:
•' bevatnaastdeopdepraktijkgerichteinformatieookgedetailleerdeonderzoekinformatiem.b.t.devollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevatopdepraktijkgerichteinformatie,zowelvoordeakkerbouwalsvoordevollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevatindirectwelpraktijkgerichte informatie,maarbestaatinprincipe uitgedetailleerdonderzoek-informatie,zowelvoordeakkerbouw alsvoordevollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevatallePAGV-uitgaven.
OnderstaandschemalaatzienwelkePAGV-uitgavenuontvangtbijeenbepaaldpakket-abonnement:
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Werkplan
Jaarverslag
Jaarboek
Kwantitatieve Informatie
publikaties akkerbouw
publikaties vollegrondsgroenteteelt
publikaties algemeen
teelthandleidingen akkerbouw
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt
verslagen akkerbouw
verslagen vollegrondsgroenteteelt
verslagen algemeen
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ƒ150,- ƒ100,- ƒ250,-

Uwordtpakket-abonneedoorhetperabonnementvermeldebedragovertemakenoppostgirorekeningnummer22.49.700vanhetPAGVteLelystad,metvermeldingvanhetbetreffendeabonnement.
Uontvangtdanzonderverderekostenallebetreffende uitgaveninhetbetreffende kalenderjaar.
- Bestel-abonnement (ƒ25,-).Dezebestaat uiteenNieuwsbrief dieieder kwartaalverschijnt enmeldingmaaktvannieuwe PAGV-uitgaven.Dezekuntuvervolgens (met korting) bestellen.Alsbestelabonneeontvangtubovendienhetjaarverslag.
- RassenBulletin-abonnement (ƒ25,-).DezebestaatuitdeRassenBulletinsvoordeAkkerbouw(inclusiefdegrassenvoorgrasveldenengazons).
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgendjaar.Wijziging/opzeggingvan het abonnement
isschriftelijk mogelijk tot 1november van het abonnementjaar.
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