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Algemeen
Herkomstenverspreiding
Haverbehoorttotdegranen,waarvandekorrel als belangrijkste basisvoedsel geldt voor
dewereldbevolking.Granenwordendanook
overal ter wereld geteeld. Qua oppervlakte
neemthaver,wereldwijdgezien,dezevende
plaatsinnatarwe,rijst,maïs,gerst,sorghum
en millet, maar voor rogge; van het totale
graanareaalvan707miljoenhectarewerdin
1990door haver 3% (21.8 miljoen ha)ingenomen.Indewereldgraanproduktie,intotaal
ongeveer 1955miljoenton,neemthavermet
43.7miljoentondezesdeplaatsin,voormilletenrogge(FAO-yearbook,1990).
Deoorsprongvandehuidigecultuurhaver is
gelegeninhetWestaziatischedeelvanZuidRuslandenAnatoliëtussendeZwarteende
Kaspische Zee,dat wilzeggen ten noorden
van het oorsprongsgebied van tarwe en
gerst. Hier bevindt zich het genencentrum
van haver. Ten opzichte van tarwe engerst
heefthaveraanzienlijk lateralscultuurgewas
indelandbouwingang gevonden.
Degroeienontwikkelingvanhaverisgebaat
bij gematigde temperaturen en vochtige
groei-omstandigheden. De verbreiding van
haverbetreftvooraldegematigdeklimaatzones op het noordelijk halfrond tussen 40en
55 graden noorderbreedte; op het zuidelijk
halfrondisdeteeltvanhaveralsgevolgvan
droogte en hoge temperaturen nauwelijks
vanbetekenis.
In1990werdwereldwijdbijna22miljoenhectare havergeteeld,meteengemiddelde korrelopbrengstvan2,0tonperha.Alsgevolgvan
regionaal sterk uiteenlopende groei-omstandigheden variëren de hectare-opbrengsten
van haver streeksgewijs van ongeveer 500
tot6000kgperha.

Geschiedenis
Binnen degranen is haver eenvrijjongcul-

tuurgewas.Aangenomenwordt,dat haverin
Europa sinds de bronstijd (circa 1000 voor
Christus) bekend was, maar pas sinds het
beginvandejaartellingisersprakevaneen
bewuste teelt; bij tarwe is dit reeds vanaf
circa 10.000 voor Christus het geval. Bijde
Romeinen en Grieken werd haver meer als
een geneeskrachtig kruid gezien, of diende
als groenvoer voor vee. Tijdens de Middeleeuwenwerdhaver hetbelangrijkstezomergewasenwaseenveelzijdigvoedingsmiddel
voormensendier.Haverwerdgebruiktvoor
debereidingvansoep,havermout,brooden
gebak. Verder diende haver, naast gerst en
tarwe, als grondstof voor de bierbereiding.
Voor veevoer werd haver zowel onrijp gemaaid als rijp geoogst, endiende vooral als
paardevoer.
Tegenwoordigisdebetekenisvanhaverduidelijk minderdandievananderegranenzoals tarwe en gerst. Nog steeds wordt haver
tot vlokken verwerkt voor havermout en als
korrelaanpaardengevoerd.

Plantkundigefamilie
Haverbehoortevenalsdegrassenende andere granen tot de plantenfamilie der grasachtigen (Gramineae). De botanische naam
voor haver isAvena sativa L.Tot deAvenasoorten behoort eenaantalprimitieve haversoortenmeteenchromosomenaantalvan2n
= 14. Door natuurlijke selectie is dit aantal
verdubbeld c.q. verdrievoudigd, zodat er
thans sprake is van diploïde en hexaploïde
havertypen.Eenaantalvan2n=42chromosomen wordt aangetroffen bij zowel de cultuurhaver (Avena sativaL) als bij de wilde
haver(AvenafatuaL.)
Haverisweinigwinterhardenwordtdanook
meestal als een eenjarig zomergraan geteeld. Ingebieden metzachtewinters(ZuidFrankrijk,Wales)isooksprakevanwinterhaver.
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Fig.1. ArealenhaverinNederlandgedurende1950-1990.

Arealen

Korrelopbrengsten

Zowel indewereldalsinEuropaloopt hethaverareaal in de laatste decennia gestaag terug. Inde laatste 10jaren was de daling wereldwijd 15%. InEuropanam het haverareaal
met liefst 28%af en overtrof daarmee rogge
engerst,die elk 15% inkrompen.Tarwe nam
indieperiodetoe met 7%.
Meer dan 80% van het haverareaal bevindt
zichophetnoordelijkhalfrond,waarvan meer
dan de helft in de voormalige Sovjet Unie
(circa 11miljoen ha). In 1990werd in Europa
376.000 ha haver geteeld; in Noord-Amerika
389.000 ha. De grootste haverproducenten
van Europa (exclusief USSR) zijn Polen,
Duitsland,Finland,Zweden enSpanje.

Wereldwijd bekeken zijn de korrelopbrengsten van haver toegenomen van 1.6ton per
ha in 1980tot 2.0ton per ha in 1990. Europa
produceert het meest (3.21 ton per ha), gevolgd door Noord-Amerika (2.20 ton per ha),
USSR (1.76tonper ha)enOceanië(1.47ton
perha).Binnen Europaliepin1990dekorrelopbrengst van haver uiteen van 0.59 ton per
hainPortugaltot6.0 tonper hainIerland.
Ook in Nederland heeft zich inde laatste decennia een aanzienlijke daling voltrokken in
het haverareaal, zoals uit figuur 1blijkt. Was
erin1950nog150.000hahaver,in1990was
dittot3400 hateruggelopen. Indeze periode
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Fig.2. Korrelopbrengsten vanhaver inNederlandgedurende 1950-1990.

namde korrelopbrengst toe van 3.2 tonper
hain1950totzo'n5.0tonperhain1990 (figuur 2); dit betekent eenjaarlijkse toename
van45kgperhaoverdelaatste40jaren. Haver blijft daarmee niet alleen achter bij die
vanwintertarwe (95kgperhaperjaar),wintergerst (62kgperhaperjaar) enrogge(50
kgperhaperjaar),maarookbijzomertarwe

(75kgperhaperjaar)enzomergerst(51kg
perhaperjaar).Uitdefiguurblijkt,datdekorrelopbrengstvanhavervanjaartotjaarsterk
kanvariëren;metnameindelaterejarenmet
hogereopbrengstniveaus isdithetgeval.Dit
wijst opeen beperkte opbrengststabiliteit en
als zodanig op een gebrekkige oogstzekerheid.

Bouwvandeplant(morfologie)
Tijdenshetgroeiseizoendoorloopthavereen
volledige levenscyclus; er wordt zaad gezaaidenzaadgeoogst.Tijdens haarontwikkeling doorloopt de haverplant een aantal
stadia, waarin de aanleg (initiatie) en groei
(differentiatie) van plantenorganen plaats
heeft. Deomstandigheden, waaronder deze
processen kunnen verlopen, zijn bepalend
voordebouwvandeplant.

Wortels
Haverbeschiktovereensterkvertaktwortelstelsel, opgebouwd uit kiem- en kroonwortels.Nakiemingontstaan2tot6kiemwortels,
diezichforskunnenontwikkelenentotnade
bloei actief blijven. Inhet 2à 3 bladstadium
ontstaan in de bladoksels van de basale
stengelknopen meerdere kroonwortels, die
zichzowelverticaalalshorizontaalsterkvertakken. Perplant kunnendewortelsgemakkelijk een breedte van 65 cm en eendiepte
van 100 cm bereiken. De activiteit van de
wortels isbeperkttoteenzonevan1à2cm
vanaf deworteltop,waar zichveelwortelharen bevinden. Door de lengtegroei wordt
deze zone voortdurend vernieuwd, terwijl
zichindezonemetdeafgestorvenwortelharennieuwezijwortelsvormen.
Deopbouwvanhetwortelstelsel verloopt bij
haver duidelijk sneller danbijzomertarweof
zomergerst en het gewas bezit tot de bloei
dan ook een groter wortelgewicht. Na de
bloeivermindertdewortelgroei,maardewortelactiviteitblijftaanvankelijkgroot.Mededoor
hetuitgebreide,actievewortelstelselkanhavergemakkelijk mineralenopnemenenheeft
daaromdenaamvaneen'afdragend' gewas.
Ondanks het uitgebreide wortelstelsel is ha-.
vergevoeligervoorvochttekortenenlegering
dandeanderegranen.Zuurstofgebrek,veelal
eengevolgvaneenovermaataanvocht(piasvorming),beperktwortelgroeienwortelactiviteitenalszodanigdegewasontwikkeling.
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Stengel
Destengelvanhaveriskaal,gladenholenis
opgebouwd uit knopen en internodiën. Het
aantalknopenvarieertvan6tot 12,maarbedraagtmeestal10à11.Onderaandestengel
bevindtzicheenknopenstapel,bestaandeuit
3 tot 6 dicht op elkaar gezeten basale knopen,waaruitzichdezijspruitenendekroonwortelsontwikkelen.Bovende knopenstapel
wordenmeestal3tot6internodiëngevormd,
die naar boventoe langer worden;hetinternodium direct onder de pluim is het langst.
Vanondernaarbovenneemtdediktevande
stengel eerst toe, maar vermindert weer bij
debovensteinternodiën.
De hoofdspruit bezit minstens één knoop
meer dan de zijspruiten en is daardoor wat
langer. In goede gewasbestanden zijn de
lengteverschillen beperkt, maar in holle bestandengeeftditeengroteonregelmatigheid.
Dit is niet alleen ongunstig uit oogpunt van
korrelkwaliteit,maarresulteertookineenongelijkmatigeafrijping.
Deuitstoeling vandeplant vindt plaatsdoor
de vorming van zijspruiten vanuit de basale
knopen. Haver kan5à6zijspruitenaanleggen;afhankelijkvanplantdichtheiden weersomstandighedengaan0tot2vandezespruiten tot pluimvorming over. Hoge plantdichtheden, vochttekort en hoge temperaturen
beperken de vorming en ontwikkeling van
pluimen.Ineenveldgewasvormenzichuitde
hoofd-enzijspruiten1 à3pluimenperplant.
Het afsterven en indragen van de stengel
vindtpasplaatswanneerdekorrelisafgerijpt
en het blad is afgestorven. Dit vertraagt de
oogst en kan als zodanig de korrelkwaliteit
negatiefbeïnvloeden.

Bladeren
Overeenkomstig het aantal knopen worden
10 à 11 bladeren aangelegd; bij de hoofd-

spruitisditminstenséénmeerdanbijde zijspruiten. De eerste bladeren zijn vrij kort,
klein van oppervlak en enigszins gedraaid.
Hettongetje is kort, eivormig en heeft tandjes;oortjesontbreken.
Vanafdehalmbasisneemthetbladinlengte
toetothetderdebladvanboven;hettweede,
maarmetnamehetvlagbladzijnweerkorter.
Overeenkomstig neemt ook het bladoppervlakeersttoeenbijdebovenstetweebladerenweeraf.
Deveroudering en afsterving van debladerenvindtplaatsinvolgordevanaanleg.Reeds
voor de bloei heeft afsterving van (oudere)
bladerenplaats;bijdebloeiwordenvaakniet
meerdanviergroenebladerenaangetroffen.

Het verouderen van de bladeren geschiedt
vanondernaarboven,zodathetvlagbladhet
langstgroenblijft.Deafstervingvanhetvlagblad verloopt parallel met of wat trager dan
de afrijping van de korrel. Deverouderingsen afrijpingsprocessen zijn sterk afhankelijk
van de groei-omstandigheden, zoals vochtvoorzieningenstikstofvoorziening.

Pluim
Haver heeft een pluim met 6 à 8 knopen,
waarop zijassen zijn ingeplant. Infiguur 3is
eengoedontwikkelde haverpluimgetekend.
Het aantal zijassen per knoop neemt vanaf

Fig.3. Afbeeldingvaneen haverpluim.
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Fig.4. Schematischeweergavevaneenpakjevandepluimbijhaver.
Gl =onderstekelkkafje
Gu =bovenste kelkkafje
L1 =onderstekroonkafjevandeprimairekorrel
L2 =onderstekroonkafjevandesecondairekorrel
P =bovenstekroonkafjevandeprimairekorrel
R =spilvanhetaartje

de top van de pluim naar beneden toe; dit
geldt ook ten aanzien van de vertakking van
deze zijassen. Wordt de hoofdas van de
pluimafgesloten metéénenkeleindpakje, op
dezijassen kunnen meerdere (1tot 6) pakjes
worden aangelegd. Per pakje worden 1 - 4
bloempjes aangelegd, waarvan niet meer
dan 2 à 3 tot korrel uitgroeien. De bedektzadige haverkorrel wordt omgeven door twee
kelkkafjes, waaruit de korrel bij de oogst vrij
komt (figuur 4). De korrel van haver bestaat
uit zaad (karyops), dat is afgedekt door twee
(kroon)kafjes. Het zaad is er niet mee vergroeid, zodat het kaf kan worden verwijderd
(pellen).
Bij het te voorschijn komen van de pluim uit
de bladschede zijn de pakjes gesloten door
deomgevende kelkkafjes; deaartjes zijn dan
volledig ontwikkeld. De bevruchting van de
bloempjes vindt reeds plaats voordat de
meeldradendoor het openenvan de kelkkafjes naar buiten treden. Hoewel kruisbestuivinginbeperkte matemogelijk is,vindt bijhavervrijwel uitsluitendzelfbevruchting plaats.
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De volgorde, waarin de pakjes uit de schede
treden, stemt overeen met het tijdstip van
bloei. Eerst is dit het geval bij het eindstandigetoppakje, dandetoppakjes vandezijassen en vervolgens de meer basale pakjes
aan de lagere zijassen in het midden van de
pluim. Binnen de pakjes bloeit eerst het buitenstebloempje,vervolgens hetbinnensteen
als laatste het middelste bloempje. Het
bloeien binnen een pluim vergt dientengevolge 6 à 7 dagen; binnen een plant kan dit
10à 14dagenduren.
De verschillen in tijdstip van bloeien tussen
de diverse pakjes veroorzaken niet alleen
een ongelijkmatige afrijping, maar zijn ook
van invloed op het uitgroeien en het vullen
van de aangelegde korrels. Eenvroege bloei
is bevorderlijk voor aanleg en vulling van de
korrels. De buitenste pakjes aan de top van
de (zij)assen bezitten de meeste en de
zwaarste korrels;debinnenste pakjes aande
basis van de onderste zijas hebben minder
en lichtere korrels.

Korrel
Afgezien van naakthaver, bestaat de korrel
uiteenzaadof karyops,omgevendoortwee
kafjes.Dekafjeszijnnietmetdekaryopsvergroeidenzijnmechanischgemakkelijkteverwijderen (pellen). Voor de voedingswaarde,
dieuitsluitendbepaaldwordtdoorde inhoudstoffen van de karyops, is een laag gehalte
van het kaf, beter bekend als bast, vanbelang.
Afhankelijkvandeplaatsbinnendepluimen
binnen het pakje verschillen de korrels in
grootte en gewicht. Grove korrels bevinden
zichindeeenkorreligepakjesofalsbuitenste
korrel indemeerkorreligepakjes aandeuit-

eindenvandeassen.Deze korrels zijnzeer
geschikt als zaaizaad. Het percentage bast
van deze korrels is circa 28% en daarmee
hogerdanvandekleinerekorrelsindepluim
(circa21%).
De korrelvorm varieert van spits en langtot
stompenkortenhangtafvanhetras.Binnen
eenpakje isdegrove buitenkorrel langeren
spitser en heeft een hoger bastgehalte dan
dekleinerebinnenkorrel.Bijdemodernerassenwordengeenkafnaaldenmeergevormd.
Dekorrelkleurvanhaverlooptuiteenvanhel
geel tot zwart (zwarte haver); tegenwoordig
wordenoverwegendgeelkorreligerassengeteeld.
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Planten gewas
Kieming
Voorkiemingenopkomstvanhetzaadmoet
voldoende vocht, lucht en warmte beschikbaar zijn. Na het zaaien onttrekt de korrel
vochtaandeomringende grondengaatkiemen als het vochtgehalte inde korrelongeveer 42%bedraagt.Zuurstof isnodigomde
kiemingsprocesseninhetzaadgoedtelaten
verlopen. Bij voldoende vocht en zuurstof
wordtdesnelheidvankieming bepaalddoor
detemperatuur. Als minimum geldtvoorhaver een temperatuur van 3°C; het optimum
ligtbij25-30°C.
Nahetopzwellenvandekorrelverschijnteen
kiemwortel uit de wortelschede. Kortdaarop
komen de andere kiemwortels, alsmede het
pluimpje of coleoptiel vanonder het kafje te
voorschijn.Dekiemwortels breidenzichsnel
uit en zijn sterk bezet met wortelharen. Het
coleoptiel groeit door de grond naar boven.
Kortbovendegrondstoptdelengtegroeien
het eerste opgerolde haverblad komt uit de
topvanhet pluimpje tevoorschijn.Daarmee
is een geslaagde kieming en veldopkomst
eenfeit.
Basis voor een goede opkomst is zaaizaad
met een hoge kiemkracht. De opkomst te
velde isdaarnaast afhankelijkvanweersomstandigheden, bodemstructuur, grondsoort
en eventueel aanwezige ziekteverwekkers.
Develdopkomst blijftdanookachterbijdein
hetlaboratorium bepaalde kiemkracht enligt
meestaltussen75en90%.Metnamebijnatte
en koude weersomstandigheden kort nade
zaai isdeopkomst laag,vertraagdenongelijkmatig(zekeralserverslempingisopgetreden). Door teeltmaatregelen, zoals zaadgrootte, zaaizaadontsmetting, zaaibedbereiding en zaaidiepte, kan de opkomst positief
beïnvloedworden.
Detijdtussenzaaienopkomstvarieertsterk
(één tot vier weken), maar bedraagt doorgaanscircadrieweken.Ditgeldttenaanzien
vandeontwikkelingvandekiemplant;tussen
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opkomst en begin uitstoeling liggen drie à
vierweken.

Uitstoeling
Heteerste blad,dat uitdecoleoptieltevoorschijn komt, behoort tot de hoofdspruit. Aan
dehoofdspruit ontwikkelen zichaanvankelijk
bladeren vanuit de onderste, op elkaar gepakteknopen(knopenstapel).Vrijkortnahet
verschijnenvanhetderde bladkomtdeeerstezijspruit tevoorschijn endaarmeebegint
de fase van uitstoeling. Dezijspruiten staan
ingeplant in de bladoksels op de onderste
knopen van de hoofdspruit. De zijspruiten
vormen eerst bladeren, maar kunnen ook
weer zijspuiten (zogenaamde secundaire
spruiten) vormen.Metname hollegewasbestanden kunnen door een forse uitstoeling
compenserenvooreenlageplantdichtheid.
Koelweer tijdens de uitstoeling (enstengelstrekking) is bevorderlijk voor de aanleg en
ontwikkeling van zijspruiten. Hoewel haver
behoorlijkkanuitstoelen,wordenonderveldomstandighedenvaak niet meer danvijf zijspruiten per plant gevormd, waaruit zich
meestal niet meerdantwee pluimenontwikkelen.Het uitstoelend enpluimvormendvermogen van haver is dan ook duidelijk lager
dandatvanzomergerst.Hogetemperaturen
versnellen de ontwikkeling,verkorten deperiodevanuitstoelingenbeperkenalszodanig
hetaantalzijspruiten.Ditkanvooraloptreden
bijlaatzaaien.
De periode van uitstoeling duurt doorgaans
drietotvierweken.

Stengelstrekking
Met het intreden van de stengelstrekking
wordtdefasevanuitstoelingendaarmeede
vegetatieveontwikkelingbeëindigdenbegint
fysiologisch geziendegeneratieve groei.Dit

komttot uitinginhetuitgroeienvanstengels
endeontplooiing(differentiatie)vanhetgroeipunt. Vanaf dit moment treedt er binnen en
tussen planten concurrentie op ten aanzien
van de groeifactoren licht, vocht enmineralen.Nietalleenleidtdittotafstervingvaneen
(groot)aantalzijspruiten,maarooktredenverschillenopingroeienontwikkelingbijdefertielespruiten.Vroegaangelegdespruiten,zoals
dehoofdspruit,zijndaarbijinhetvoordeel.
Tijdens de strekking van de stengels heeft
ookdeontwikkelingvanhetgroeipuntplaats,
dielateralspluimuitdebovenstebladschede
tevoorschijn komt.Voordeontwikkelingvan
hetgroeipuntiskoelenzonnigweergunstig;
dit vertraagt de strekking en verhoogt de
koolhydratenvoorziening. Hoge temperaturendaarentegen versnellen deontwikkeling,
hetgeen met name de ontplooiing van de
pluim benadeelt. Vroeg zaaien biedt in dit
verbandduidelijk betere ontwikkelingsmogelijkheden.
Tijdenshetuitgroeienvanhetvlagbladzwelt
debladschedeopalsgevolgvandezichontwikkelende pluim.Bijhetverschijnenvande
pluim treden eerst de toppakjes van de
hoofdasendebovenstezijassennaarbuiten,
vervolgensdeonderstetoppakjesenalslaatstedemeercentralepakjesonderindepluim.
Bijhettevoorschijnkomenzijndepakjesvolledigontwikkeld enis het merendeelvande
bloempjes reeds bevrucht (zelfbevruchting).
Devolgordevanhetverschijnenvandepakjesiseenmaatvoorhunontwikkelingenhun
produktievermogen. Op soortgelijke wijze
wordtdegroeivandekorrelsbinnendepakjesvastgelegd.
Indeperiodevanstengelstrekking enpluimontwikkeling is de zich ontwikkelende pluim
zeergevoeligvoorbeperkingenindeuitwendige groei-omstandigheden. Weinig licht
(dichte stand), stikstofgebrek en met name
vochttekort hebbeneenreductievandekorrelaanlegtotgevolg;dituitzichmetnamein
lozepakjesonderinde pluim.
Deperiodetussenhetbeginvandestengelstrekking en het verschijnen van de pluim
duurt doorgaans ruim drie weken; het verschijnenvandepluim neemt ruimeenweek
in beslag.

Bloeienkorrelzetting
Haver iseenzelfbevruchter. Bijhetverschijnenvan de pakjes is de bloei reedsbegonnen en is het merendeel van de bloempjes
bevrucht. Buiten de bladschede heeft een
opennabloeiplaats,maarkruisbevruchtingis
nauwelijks van belang. Onder minder gunstigeomstandighedenvindtalleeneen geslotenbloei plaats. Debloei begint bij heteindstandig toppakje en zet zich naar beneden
voortindetoppakjes vandezijasseneneindigtmetdemeercentraalgelegenpakjesonderin de pluim. De hoofdspruiten beginnen
alseerstetebloeien,nadiendezijspruitenin
volgorde vanaanleg. Binnen een pakje ontwikkelen zich één tot vier bloempjes, waarvan meestal niet meer dan twee een korrel
voortbrengen.
Inpotentiekaneenhaverpluimmeerdan100
korrels perpluim aanleggen.Onderveldomstandigheden varieert het aantal korrels per
pluimsterk,vanminderdan30totmeerdan
60.
De bloeiduur binnen een pluim is 6 à 7dagen;hetgewasbloeitmeestal10a14dagen.

Korrelvullingenafrijping
Degroei vandeaangelegde korrels issterk
verschillend.Eengoede groei,die resulteert
in een hoog (duizend)korrelgewicht, hangt
samenmetdeplaatsvandekorrelbinnende
pluimc.q.binnenhetaartje.Infiguur5isaangegeven, hoe de ontwikkeling en groei van
korrelsbinneneenpluimplaatsheeft.Deproduktiviteit van de pakjes in de pluim neemt
vanbovennaarbenedenenvanbuitennaar
binnenaf. Indepakjes,waarinzich1 -3korrels ontwikkelen, is de (eerst aangelegde)
buitenste korrel hetzwaarste,vervolgensde
binnensteen,indienaanwezig,detussengelegen korrel het lichtste. Als gevolg hiervan
verschillen de geproduceerde korrels aanzienlijk ingewicht; het korrelgewicht varieert
daarbij van minder dan 10tot meer dan55
mg!
De korrelgroei stopt als het vochtgehalte in
dekorreldoordeaanvoervanassimilatenis
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Fig.5. Schematischeweergavevaneenhaverpluimenvandegewichtenvan
korrelsinpakjesopdiversepositiesindepluim.
korrelgewichten in mg
primaire korrel
pakje 1
pakje 2
pakje 3
pakje 4
pakje 5
pakje 6
pakje 7
pakje 8

54,6
52,5
49,6
47,4
46,3
41,5
41,9
39,6

Bron:CABO-DLOreport165,1992.

16

secundaire korrel
41,0
37,6
39,6
37,5
35,8
28,2
24,9
19,9

gedaaldtotcirca40%;ditwordtmeestalcirca korrelvan15à16%gewenst;ondergunstige
30 dagen nade bevruchting bereikt. Deon- omstandigheden wordt dit na één tot twee
gelijkeontwikkelingvandekorrelsindepluim weken bereikt. De oogst kan echter nogop
heeft tot gevolg, dat ook het einde van de zich laten wachten, omdat de bladeren en
groeivandekorrelsvarieert,watleidttoteen stengels vaak nog niet voldoende zijnafgeonregelmatigeafrijping.
storveneningedroogd.Deoogstvanderijpe
Nadatdegroeivandekorrelsisgestopt,be- haverkorrel wordt daardoor vertraagd,waarginthetprocesvanindragen.Uitoogpuntvan doorongunstigeontwikkelingenalskorreluitbewaarbaarheid is een vochtgehalte in de valenschotkunnen optreden.
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Gewasstadia
Tijdens het groeiseizoen doorloopt de haverplant een aantal ontwikkelingsfasen ofgroeistadia. Kennis van deze groeistadia is van
belangvoor het op eenjuist tijdstip uitvoeren
van diverse teelthandelingen. Van oudsher
werd daarvoor de schaalvan Feekes gehanteerd. De schaal, ontwikkeld voor tarwe, is

gebaseerd op met het oog waarneembare
veranderingen in de graanplant en kan
daarom ook goed voor haver worden gebruikt. Deschaalindeling iseenvoudig engemakkelijk hanteerbaar. Intabel 1zijn de opeenvolgende fasen beschreven en infiguur 6
isditschematischvoorgesteld.

Tabel 1. Ontwikkelingsstadia bijhaver.IndelingvolgensdeschaalvanFeekesendedecimaleschaal
vanZadoks,ChangenKonzak.
indeling volgens
Zadokses

1

10
11
12
13

kiemingsfase
opkomst
1-bladstadium
2-bladstadium
3-bladstadium

2
3
4

21
25
29

uitstoelingsfase
begin uitstoeling;1spruit per plant
halverwege uitstoeling
einde uitstoeling

5
6
7
8
9
10

30
31
32
33
39
49

strekkingsfase
beginstrekking;oprichting hoofdstengel
1-knoopstadium
1stengelknoop voelbaar
2-knopenstadium
2stengelknopen voelbaar
3-knopenstadium
vlagblad verschijnt
vlagbladstadium
vlagladvolledig uitgegroeid
pluimzwelling
: vlagbadschede sterk opgezwollen

10.1
10.3
10.5
10.5.1
10.5.4

51
55
59
61
69

pluimverschijningenbloei
eerste kafnaalden zichtbaar
helftvandeaar uitde vlagbladschede
pluimvolledig verschenen
beginbloei*
einde bloei

11.0
11.1
11.2
11.3
11.4

71
75
85
91
92

korrelvullings-en afrijpingsfase
waterrijp
korrelinhoud waterig
melkrijp
korrelinhoud melkachtig
deegrijp
korrelinhoud deegachtig
binderrijp
korrelinhoud hard
volrijp
korrel oogstbaar

'bloei=verschijningvanmeeldraden.
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omschrijvingvanhet ontwikkelingsstadium

Feekes

stengelstrekking
(schieten)

hetinpluim rijping
T<omen
*

*?

&
uitstoeling

J?

f
decimaleschaal
Feekes-schaal

11
1

21
2

25
3

30
4

30
5

31
6

32
7

37
8

39
9

45
10

3

0>

49 59 75 85
10,1 10,5 11,1 11,2

Fig.6. Gewasstadia vanhavervolgens dedecimale schaalende Feekesschaal.

decimale

Feekesschaal
11.3

schaal
91

10.5.4

71

10.5
10
9
7
6
5
3
2

59
45
39
32
31
30
25
20

10

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

Fig.7. Verloopvandegewasontwikkeling vanhaverondergemiddeldeweersomstandigheden bijinzaaiop 15maart (naar RIJP-gegevens).
Bron: Flevobericht.
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De Feekes-schaal heeft geen decimale indeling en past derhalve niet in geautomatiseerde systemen. Daarom werd door Zadoks,ChangenKonzak een decimaal-schaal
van 0tot en met 99ontwikkeld,waarin 10fasenuitgebreid zijn ingebracht.
Intabel 1en infiguur 6 is deze schaal,tezamen met die van Feekes, ondergebracht.
Deze decimale schaal voor de groeistadia
van granen, ook wel decimale code genaamd,wordt inons landeninhet buitenland
steeds meer toegepast.
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Een goed inzicht in het verloop van de gewasontwikkeling van haver kan worden verkregen uit het uitgebreide zaaitijdenonderzoek, uitgevoerd door de voormalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders vanaf
1960. Over een periode van meer dan 25jaren werd de ontwikkeling en produktie van
haver vastgesteld; het gemiddelde verloop
van de gewasontwikkeling is voorgesteld in
figuur 7. De tijdsduur van de diverse ontwikkelingsfasen dieindetekst isvermeld,isontleendaandezaaitijdvanhalf maartvandeze
proeven.

Groeifactoren
De groei en ontwikkeling van alle granen
wordt beïnvloeddoor uitwendigeomstandigheden(bodem, weer).Ondergroeiwordtvrijwel steeds verstaan de toename in gewasmassa (soms de toename in volume). Ontwikkeling betreft het doorlopen van de
opeenvolgende gewasstadia. De belangrijkste factoren, die het groeipatroon bepalen
zijndaglengte,lichtintensiteit,temperatuuren
de voorziening van vocht en mineralen.Bodemfactoren zijn van groot belang voor de
vormingvanhetwortelstelsel.Ookteeltmaatregelen beïnvloeden de gewasontwikkeling.
Inhetalgemeenzijneenhogelichtintensiteit
(vooreengoedegroei)envrijkoelweer(voor
een trage ontwikkeling) bevorderlijk voor de
produktiviteitvaneen gewas.

Daglengteenlichtintensiteit
Haver is een lange-dagplant. Dit betekent,
datdeontwikkelingbijlangere(oflangerwordende) dagen versneld wordt. De duur van
dediversefasenwordtkorter,watvooralgedurendedegeneratieve ontwikkelingvaninvloedis.Metnamedelangedagenindezomermaandenzorgenvooreentijdigebloeien
eensnelverlopendekorrelvulling.
Dedaglengte heeft bijtijdige inzaainogweiniginvloedopdeuitstoelingenstengelstrekking, zodat devorming vanzijspruiten goed
totzijn recht kankomen.Bijlate inzaaigeeft
de langere dag, in combinatie met eenhogere temperatuur, een snelle ontwikkeling,
watongunstigisvoordeaanlegvanspruiten
endevormingenontwikkelingvan pluimen.
Een hoge lichtintensiteit bevordert de fotosyntheseenzorgtvooreenruimaanbodvan
assimilatenindeplant.Ditisineenjongontwikkelingsstadium van belang voor de ontplooiingvanhetwortelstelsel,deaanlegvan
zijspruiten en de vorming van pluimen.Een
hoge lichtinstraling tijdens de stengelstrekkingisgunstigvoordestrostevigheid,omdat

delengtegroeiwordtbeperkt.Ineenlaterstadiumisdehoeveelheidingestraaldlichtinbelangrijke mate bepalend voor de aanleg en
devullingvankorrels.

Temperatuur
Detemperatuur beïnvloedt insterkematede
fysiologische processen,diezichindeplant
afspelen, en heeft als zodanig een groteinvloedopdegroeienontwikkelingvanhetgewas.Voorhaverkaneentemperatuurvan3à
5°Calsminimumen35à45°Calsmaximum
wordenaangehouden.
Bijeentemperatuurvancirca3°Cbeginthaver te kiemen;optimaal is25à30°C. Inhet
voorjaar zal de opkomst, afhankelijk vande
(bodem)temperatuur, één tot vier weken in
beslagnemen.
Detemperatuurbeïnvloedtzoweldegroeials
de ontwikkeling. Ten aanzien van de groei
wordt niet alleen de produktie (= assimilatie
offotosynthese) maarookdeverademing(=
dissimilatie) beïnvloed. Bijtemperaturenboven 8°C wordt de invloed op fotosynthese
kleiner;deverademingstijgtechtersterkmet
stijgendetemperaturen.Uitoogpuntvanproduktiezijnkoeleweersomstandigheden(10à
15°C)tijdensdegroeiperiodegunstig.
Meerdandegroeiwordtdeontwikkelingvan
het gewas door de temperatuur beïnvloed.
Hoge temperaturen versnellen deontwikkeling;dediversefasenwordensnellerdoorlopen. Ditverkort degroeiperiode,watongunstigisvoordekorrelproduktie.
De nauwe samenhang tussen temperatuur
enontwikkelingssnelheid leidt ertoe,datde
lengtevanelkeontwikkelingsfasegoedovereen komt met een zekere temperatuursom.
(Detemperatuursom isdesomvandedagelijkse temperaturen - gemiddelde van maximumenminimum-overeenzekeraantal dagen en wordt uitgedrukt in graaddagen.) In
25-jarig onderzoek vandevoormalige Rijks-
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dienst voor de IJsselmeerpolders (Habekotté, 1989) met sterk uiteenlopendezaaitijden werd de ontwikkeling van haver nauwkeurig vastgelegd. Verlating van de inzaai
vanomstreeks1 maartnaaromstreeks 1 mei
verkortte de groeiperiode van 162 naar 125
dagen; de temperatuursom van de groeiperiodesliepechternauwelijksterug(van1926
naar 1872 graaddagen). Ook de ontwikkelingsfasen werden gekenmerkt door eentamelijk vast aantal graaddagen. Intabel 2 is
de temperatuursom voor de opeenvolgende
ontwikkelingsfasen vermeld.Indezetabelis
tevens aangegeven, hoe een havergewas
zich onder gemiddelde weersomstandighedenontwikkelt bij inzaai op 20 maart (ziefiguur7).

Vochtvoorziening
Meerdandeanderegranenstelthaverhoge
eisenaandevochtvoorziening.('Drogejaren
zijngeenhaverjaren'.) Bijtijdigeinzaaiisvoor
kieming en kiemplantontwikkeling de vochtvoorraad in de bodem veelal voldoende; bij
lateinzaaikandroogteproblemenopleveren.
Eengoedevochtvoorzieningismetnamevoor
de aanleg en bevruchting vande bloempjes
vanhetgrootstebelang.Droogtekortvooren
tijdensdebloeibeperktdekorrelzettingen resulteertinvelelozepakjesonderinde pluim.
Devochtvoorziening is niet alleen bepalend
voordeproduktievanassimilaten,enalszodanig voor de korrelopbrengst, maar is ook
van belang voor de opname vanmineralen.
Vanaf het beginvan de stengelstrekking tot
het begin van de korrelvulling moet hetge-

was relatief veel mineralen opnemen.Daartoe is een voldoende en regelmatige neerslagbevorderlijk.Goedvochthoudendegronden zijn gunstig voor de haverteelt. Op
droogtegevoeligegrondenisdegroeivan haver sterk afhankelijk van de regenval ende
opbrengstenzijnalszodanigzeerwisselend.
Een goede vochtvoorziening bevordert de
aanleg van spruiten en pluimen. Er worden
meerenlangerehalmengevormd,watresulteertineenduidelijkhogerestro-opbrengst.

Voedingselementen
Haver beschikt over eengroot en uitgebreid
wortelstelsel, zodat water en voedingselementen goed voor de plant bereikbaar zijn.
Haver wordt daarom wel als een afdragend
gewas bestempeld. Een havergewas heeft
een grote behoefte aan stikstof, fosfaat en
kali; verder zijn vooral van belang calcium,
magnesium,mangaanenkoper.Tegelijkmet
hetbodemvochtwordendedaarinopgeloste
mineralendoordewortelsopgenomenenvia
houtvatennaardebovengrondse plantendelenvervoerd.
Vanallemineralenisdevoorzieningvanstikstof overheersend door beïnvloeding vande
groei en ontwikkeling van het gewas. Dit
geldtzowelvoordehoogtealshettijdstipvan
stikstofaanbod. Stikstof is aanvankelijk van
groot belang voor de ontwikkeling van het
bladapparaat; laterwordtveelstikstof alseiwit opgeslagen in de korrel. Een groot stikstofaanbodvroeginhetseizoenbevordertde
bladgroeientevensdevormingvanzijspruiten. Late stikstofgiften, of het laat beschik-

Tabel2. Hetberekendaantalgraaddagenvan deontwikkelingsfasenvanhaveren hetverwachteontwikkelingsverloopbijinzaaiop20maartengemiddeldegroei-omstandigheden.
groeistadia
(Zadoks,es)
kieming/opkomst
kiemplantontwikkeling
uitstoeling
stengelstrekking
verschijnen pluim +bloei
korrelvulling
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0
11
21
30
51
71

-

10
20
29
50
70
90

temperatuursom
in graaddagen
130
200
200
400
320
650

periode
20/03
09/04
02/05
19/05
17/06
07/07

-

09/04
02/05
19/05
17/06
07/07
14/08

Tabel3. Opnamevaneenaantalvoedingselementenbijhaver(inbovengrondsebiomassa)bijeen korrelopbrengstvanvijf,respectievelijkzeventonperha.
element
stikstof
fosfaat
kalium
calcium
magnesium

meststof
(kg/ha)
N
P2O5

K20
CaO
MgO

baar komen van stikstof uit de bodem, zijn
gunstig voor de korrelvulling en heteiwitgehalte. Ook het optreden van legering hangt
nauwsamenmetdehoogtevanhetstikstofaanbod.Vandezeinvloedvandestikstofop
de ontwikkeling van het gewas kan gebruik
gemaaktwordenbijdeteelttechniek.Meteen
juiste dosering van de stikstofbemesting (in
hoogteenintijdstip) kandegewasontwikkeling in meer of mindere mate worden gestuurd.
De betekenis van de overige voedingselementen is met name gelegen in tekortsituaties.Deproduktiviteitwordtdaarbijgedrukt,
wattotlagerekorrelopbrengstenleidt.De be-

korrelopbrengst
5 ton/ha
7 ton/ha
105
60
150
30
20

150
80
200
40
30

hoefte aan voedingselementen wordt bepaald door opbrengstniveau en mineraalgehaltevankorrelenstro.Tenaanzienvanstikstof,fosfaatenkaliispertonkorrel17kgN, 8
kgP 2 0 5en5kgK 2 0nodig;voor stro isdat
respectievelijk 3,5 kgN,3kgP 2 0 5en21kg
K 2 0. Ominzichtteverkrijgen indebehoefte
vandezeelementenisintabel3deopname
van N, P 2 0 5 en K 2 0 bij twee opbrengstniveaus vermeld. Bij een korrelopbrengst van
vijftonperhaiseenopbrengstaankaf+stro
+stoppelsaangehoudenvanzestonperha;
bij de korrelopbrengst van zeventon perha
werd gerekend met eenopbrengst vanacht
tonaankaf+stro+stoppels.
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Produktiepatroonvanhaver
Gewasproduktiviteit
De korrelopbrengst is het eindresultaat van
een groot aantal opeenvolgende processen,
dat zich in de plant afspeelt. Voor een deel
zijndezeprocessenvisueelherkenbaar(kieming, vorming van zijspruiten, bladeren,
stengels en pluimen);terwijl voor eenander
deel de processen zich binnen de plant afspelen (aanleg van spruiten, aanleg en uitgroeienvandepluim).
'Produktie komt tot stand door fotosynthese;
dit iseen proces,waarbij atmosferisch koolzuurgas (C02) in groene plantendelen met
behulp vanzonlicht enwaterwordtomgezet
inkoolhydraten.Dekoolhydratenvormende
bouwstenenvoor alle processen,die zichin
de plant afspelen en zijn nodig voor een
goede gewasontwikkeling en om een hoge
korrelopbrengstteverkrijgen.Voorhogeproduktiesishetdusnodig,dathetingestraalde
zonlicht gedurende de groeiperiode maximaalwordtonderschept.Naopkomstontwikkelen zich eerst de bladeren, die tezamen
metdebladschedendefotosyntheseverzorgen.Devormingvanbladerengaatdoor,totdat hetvlagblad isverschenen. Ineengoed
gewasbestand is er meer dan voldoende
groeneoppervlakteomhetingestraaldelicht
volledigvastteleggen.Bijdebloeizijnveelal
nog drie tot vier groene bladerenaanwezig.
Nadien begint het blad af te sterven; in de
loop vande korrelvullingsfase zal de onderscheppingvanhetlichtgeleidelijkgaanafnemen.Tochisdegroeivandekorrelsvaakal
gestopt,voordatallebladeren(endestengel)
zijnafgestorven.
De geproduceerde koolhydraten, algemeen
assimilaten genoemd, worden aanvankelijk
besteed aan de vorming van het bladapparaat, later aan stengel- en pluimgroei. Kort
voorentijdensdefasevanbloeien bevruchtingwordendeassimilaten opgeslagen,met
name in de stengel. Bij gunstige groei-omstandighedenkandezehoeveelheidreserve24

stoffen bij zomergranen oplopen tot circa
1500kgperha.Tijdensdekorrelvullingsfase
zijndezeassimilaten,naastdievandeactuelefotosynthese,van belangvoor dekorrelgroei.
Opbasisvanlichtonderschepping endedagelijkseproduktiemogelijkheden(VLO-CABO,
1978) en de ontwikkeling van een op 15
maart gezaaid havergewas (Flevobericht,
1989) kan voor een goed vochthoudende
(klei)grondeenpotentiële drogestofproduktie
(korrel+stro+wortels)wordenberekendvan
bijna 21ton per hectare. Komt 40%vande
totaleproduktieindekorrelterecht,dan betekent dit een korrelopbrengst van 10tonper
habij 16%vocht. Afhankelijk van hetwaterhoudendvermogenvandegrondisdepotentiëleopbrengst 1 à3tonperhalager.

Oogstindex
Bij granen is de korrel het hoofdprodukt en
het stro het bijprodukt. Voor hoge korrelopbrengsten is het gewenst, dat een zo groot
mogelijkdeelvandedrogestofproduktieinde
korrelterecht komt. Eenmaat hiervoor isde
oogstindex.Deoogstindexgeeft hetaandeel
van de totale bovengrondse drogestofopbrengst weer, dat bij de oogst in de korrel
wordtaangetroffen. Bijhaver ligtdeoogstindex gemiddeld tussen 0,40 en 0,50. Een
hoge korrelopbrengst gaat meestal samen
met een hoge oogstindex. Opbrengstbeperkende factoren, zoals droogte, legering en
ziekten schaden de korrelgroei sterker dan
de stengelgroei, wat een lagere oogstindex
totgevolgheeft.

Opbrengstcomponenten
Dekorrelopbrengstvangranenishetprodukt
vanhetaantalaren,hetaantalkorrelsperaar
en het duizendkorrelgewicht. Deze drie op-

brengstcomponenten zijn onderling van elkaar afhankelijk en worden alle beïnvloed
door de groei-omstandigheden. Haver heeft
een groeiseizoen van ruim vier maanden,
waarin uitwendige omstandigheden enteeltmaatregeleneengroteinvloedhebbenopde
groeienalszodanigopdehoogteenhettot
standkomenvandekorrelopbrengst.
Deontwikkelingvanhetgewaswordtgekenmerktdooreenvoortdurende aanlegenvorming van organen. Tijdens elke fase wordt
eengroot aantalorganen aangelegd;afhankelijkvandegroei-omstandigheden (concurrentie om water, licht en voedingsstoffen)
groeitdaarvaneenmeerofmindergrootaantalvollediguit.Hierdoorkunnendeopbrengstcomponenteninomvangsterkvariëren.Hierin schuilt ook het een sterk compenserend
vermogen van een graangewas, wat met
name bij lage plantdichtheden naar voren
komt.

Aantalpluimdragendehalmen
Hetaantalgevormde pluimenwordtbepaald
doorplantdichtheid,vormingenfertiliteit van
zijspruiten.Aanheteindevandefasevanuitstoelingzijnineengewassituatiesdoorgaans
drie tot zes spruiten per plant aanwezig.
Daarvan gaanveelal ééntot twee tot pluimvorming over.Afhankelijk van plantdichtheid
en groei-omstandigheden worden 600 à
1000 spruiten per m2 aangelegd, die 300 à
500pluimenperm2opleveren.Hoewelhaver
ook in het aantal korrels per pluim en inhet
duizendkorrelgewicht kan compenseren,
moet uit oogpunt van korrelopbrengst een
pluimaantal van 400 per m2 als ondergrens
wordenbeschouwd.

venaan de stengel. Per pluim kunnen meer
dan 50 pakjes worden aangelegd, waarvan
erdoorgaans20à40korrelsproduceren. Per
pakjewordentweetotvierbloempjesaangelegd,dieéénoftwee,zeldendriekorrelsopleveren.Doordevariatie inhetaantalkorrelproducerende pakjes eninhetaantalkorrels
perpakje,kanhetaantalkorrelsperpluimuiteenlopenvanminderdan25totmeerdan60.
Meerdanbijdeanderegranendraagtbijhaverhetaantalkorrelsperpluimbijaanhetopbrengstcompenserendvermogen.Inproduktieve gewasbestanden bedraagt het aantal
korrels perpluimgemiddeld40à60.Hoofdhalmenhebbenduidelijkmeerkorrelsdanzijspruiten; het korrelaantal daalt sterk bij hogereaardichtheden.

Duizendkorrelgewicht
De groeisnelheid van de korrels endeduur
vandefasevankorrelvullingbepalenhetduizendkorrelgewicht. Het gewicht van de korrelsbinneneenpluimvarieertsterk,afhankelijk van de positie van het pakje binnen de
pluimendekorrelbinneneenpakje,vanminder dan 15tot meer dan40 mg.Hetgemiddeldduizendkorrelgewichtvandekorrelsbinneneenpluimisechtervrijweinigvariabel.
Uitwendige omstandigheden bepalen voor
eenbelangrijkdeeldematevankorrelvulling.
Doorgaans ligt hetduizendkorrelgewicht van
haver rond 35; alleen bij ongunstige groeiomstandigheden(vroegtijdigelegering, droogte)kanhettot25à30zakken.Deinvloedvan
de plantdichtheid op het duizendkorrelgewichtismeestalbeperkt.

Aantalkorrelsperpluim

Optimalegewasopbouw

Het aantal korrels per pluim geldt als maatstaf voor de korrelzetting en is het resultaat
vandevormingenhetuitgroeienvanpakjes
en bloempjes en van de bevruchting. De
pluimvanhaver bestaat uit eengroot aantal
pakjes, diezijn ingeplant op dezijassenbo-

Door de variaties binnen de opbrengstcomponenten en hun onderlinge beïnvloeding
kan eenzelfde opbrengstniveau op eenverschillende wijze tot stand komen. In het
schemaoppagina26ishetproduktiepatroon
vermeld.
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planten/m2
pluimen/m2
korrels/m2

pluimen/plant

gewicht/m2=opbrengst

korrels/pluim
duizendkorrelgewichtDeoptimale gewasopbouw iseengewasbestand,waarbijeenhoge korrelopbrengstsamengaatmeteenhogematevanoogstzekerheid. Dit betekent, dat aan opbrengstbepalendecomponentengrenzenworden gesteld.
Zo zijn (te) hoge aardichtheden ongewenst
uitoogpuntvanlegeringenhetoptredenvan
ziekten enplagen.Uitonderzoek (inbinnenenbuitenland)isgebleken,datmet450à500
halmen per m2 vaak de hoogste opbrengst
wordt bereikt. Beneden 400 en boven 550
halmenperm2wordenvaaklagerekorrelopbrengstengemeten.
Deopbrengstvaneenhavergewaswordtgevormd door pluimen aan hoofd- enzijspruiten. De produktiviteit van de pluimen hangt
samen met de leeftijd van de spruit;hoofdspruitenovertreffendezijspruiten.Uitoogpunt
van opbrengst kan op goede kleigronden
worden uitgegaan van één pluimdragende
zijspruit perplant;oplichte (zand)grondenis
de pluimvorming vaak minder en wordt één
pluimdragende zijspruit per plant niet gehaald. Ditbetekent datvoor eengunstigge-

wasopkleigrondongeveer 250enopzandgrond ongeveer 300 planten per m2 nodig
zijn. Rekening houdend metde kwaliteitvan
het zaaizaad en de te verwachten veldopkomst kan de benodigde zaaidichtheid worden vastgesteld. In de praktijk zal de zaaidichtheid vaak 300à 350zaden per m2bedragen.Bijeenduizendkorrelgewicht van35
komt dit neer op een zaaizaadhoeveelheid
105à120kgperha.
Intabel 4 is schematisch een richtlijngegevenvoor eenoptimale ontwikkeling vaneen
havergewas met een korrelopbrengst van 7
(voor zandgrond) en8tonper ha (voor kleigrond). De in deze tabelvermelde waarden
dienen als leidraad voor een goede gewasopbouw, waarmee bij deteelttechniek rekeningkanwordengehouden.Indepraktijkzal
het produktiepatroon door teeltmaatregelen
(rassenkeuze,zaaitijd,stikstofbemesting) en
door uitwendige omstandigheden (bodem,
weer) meer of minder afwijken; een maat
daarvoorisalsspreidingindetabelaangegeven.

Tabel4.Richtlijnaangaandeeenoptimaalontwikkelendhavergewas.
zandgrond
planten per m 2
arenper plant
arenperm 2
korrelsperaar
korrels per m 2
duizendkorrelgewicht
korrelopbrengst (kgperha)
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300
1,67
500
42,5
21.250
33
7.000

kleigrond
275
1,80
500
47,5
23.750
34
8.000

spreiding
250
1,5
400
35
20.000
30
7.000

350
3,0
550
55
- 25.000
37,5
- 8.000

Bodem
Degeschiktheidvandebodemvoordeteelt
van haver wordt bepaald door zijn geschiktheidvoorwortelgroei.Wortelsverankerende
plantindebodemenzorgenvoordeopname
vanwaterenmineralen.Meerdandeandere
graansoorten is haver gebaat bij eengoede
vochtvoorziening. Voor een goedfunctionerend wortelstelsel is aanwezigheid van voldoende lucht, nodig voor verademing, een
voorwaarde.Haverprefereertdanookduidelijkeendoorluchte,goedvochthoudendebodem. Een slechte bodemstructuur (bijvoorbeeldstorende,moeilijkdoordringbarelagen)
kandebewortelingbeperken,watrisico'soplevertvooreenongestoordegroeivanhetgewas.

Grondsoort
Haver stelt weinig eisen aan de grondsoort,
mits deze gedurende het seizoen over voldoende opneembaar water beschikt. Haver
wordt dan ook geteeld op uiteenlopende
grondsoorten; verschillen in opbrengst hangenoverwegendsamenmetdebeschikbaarheid van water. Door hun goede vochthoudend vermogen worden de beste opbrengsten gehaald op kleigronden. Ook op goed
vochthoudendezand-endalgrondenkunnen
echter bij normale regenval hoge opbrengstenwordenverkregen.Dooreen uitgebreid
wortelstelselishavergemakkelijkinstaatom
waterenmineralenoptenemen.Welmoeten
dewortelsdaarbijovervoldoende luchtkunnen beschikken. Piasvorming of slemp zijn
ongunstigenbenadelende groei.

Vochtvoorziening
De grotejaarlijkse variatie inhaveropbrengsten zijn overwegend aan weersinvloeden
toeteschrijven.Haversteltalscultuurgewas
relatief hogeeisenaandevochtvoorziening.

Droge,warmejarenzijngeenhaverjaren;bij
koel en vochtig weer worden meestal de
hoogsteopbrengstenbehaald.
Metnameindeperiodevanstengelstrekking
enaarzwelling(datwilzeggendelaatstevier
weken voor de bloei) is haver gevoeligvoor
vochttekort. Indie fase ontwikkelt hetgroeipunt zich door de aanleg van pakjes en
bloempjestotdelaterepluim.Droogteindeze
periode is funest, omdat te weinig korrels
wordenaangelegd.Ditkomtvaaktotuitingin
lozepakjes,metnameonderindepluim. Bovendien bestaat in deze fase een relatief
grote behoefte aan voedingsstoffen envoor
de beschikbaarheid en de opname ervan is
een goede vochtvoorziening nodig. In deze
periodemoethetgewasdebeschikkinghebben over minstens 40 à 50 mm water, dat
door bodemvoorraad en regenval moetworden geleverd.
Tijdensbloeienafrijpingblijftvoldoendeaanbod van water nodig voor de fysiologische
processen als fotosynthese en opname van
mineralen.

pH-KCIenkalktoestand
Het kaikgehalte van de grond heeft invloed
opdestructuurenopdepHofzuurgraadvan
debodem.Kalk(CaC03) isbevorderlijkvoor
destructuur enverhoogt depH.Haverbezit
een grote mate van tolerantie ten aanzien
vande pH.Tussen pH=4,5 enpH=7,5 is
nietof nauwelijks sprakevaneendirecteinvloed op de groei van haver. Op echt zure
gronden(pH<4)gedijthaverniet.Dathaver
een licht zure grond (pH = 6-7) prefereert
hangt samen met de beschikbaarheid van
sporenelementen.Metnamedeopnamevan
koper en mangaan kunnen bij hogere pH's
problemen geven,wat door een gebrekkige
vochtvoorzieningverergert.
DoorbekalkingkandepHvandegrondwordenverhoogd.Informatie aangaande debe-
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kalking verschaft het boekje 'Adviesbasis
voor de bemesting van akkerbouwgewassen'. Daarbij wordt rekening gehouden met
grondsoort, zwaarte van de grond, organischestofgehalteen bouwplan.

Organischestof
Hetorganischestofgehalte indegrondheeft
geen directe invloed op de groei van haver.
Hetbelangvanorganische stof isgelegenin
de beïnvloeding van de bodemstructuur en
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hetvermogenomvochtenmineralenvastte
houden. Wel kan op humusrijke gronden
door mineralisatie (veel) stikstof vrijkomen,
waarmee bij de bemesting rekening moet
wordengehouden.
Haver isnietalleendankbaarvooreengoed
organische stofgehalte,maar zorgt ookvoor
deinstandhoudingervandooreengroteproduktieaanwortelsenstoppels.Tezamenmet
het inwerkenvanstrowordtveel organische
stofaandegrondtoegevoegd,watgunstigis
voor het intensieve bouwplan op het akkerbouwbedrijf.

Perceelskeuzeenvruchtwisseling
Inhetalgemeen kanhaveropalle grondsoorten worden geteeld, mits de vochthuishouding toereikend is. Percelen met een goed
vochthoudend vermogen zijn in principe geschikt voor de teelt van haver. Bij haver als
graangewas spelendebodemgezondheid en
de onkruidbezetting van het perceel niet zo'n
belangrijke rol als bij andere (dicotyle) gewassen.
Inhethuidige,intensieveakkerbouwplanspeelt
de voorvrucht voor de haverteelt nauwelijks
een rol. Dicotyle gewassen zijn alle goede
voorvruchten;gerstenroggezijnminder gunstig,zekerals hethavercysteaaltje voorkomt.
Omdezelfderedenishavernahaverafteraden.

Haveralsvoorvrucht
In het Nederlandse akkerbouwplan zijn granen uit oogpunt van bodemgezondheid en
bodemvruchtbaarheid onmisbaar. Ten aanzien van de bodemgezondheid komt haver
als beste voorvrucht van de granen naar voren. Haver kan dan ook als een gezondmakend gewas in het bouwplan worden beschouwd.Haverisongevoeligvoor(demeeste)
bodemziekten en het (gras/maïs)wortelknobbelaaltje; alleen het havercysteaaltje wordt
vermeerderd. Haver is voor alle dicotyle gewassen een (zeer) goedevoorvrucht. Binnen
de granen is haver een goede voorvrucht
voor wintertarwe; vanwege hun (beperkte)
vatbaarheid voor het cysteaaltje zijn de andere granen minder geschikt als voorvrucht
voor haver. Overigens komt het havercysteaaltje nauwelijks voor door het geringe aandeel haver in het bouwplan, zodat na haver
vaak alle gewassen zonder problemen kunnen worden geteeld. Haver is ongevoelig
voor voetziekten (oogvlekkenziekte, tarwehalmdoder) en geldt binnen een graanrijk
bouwplan als eengezondmakendgewas.
Ondanks het vrij late oogsttijdstip is haver

door een tamelijk open gewasstructuur geschikt als dekvrucht voor groenbemestingsgewassen; wel zal ter voorkoming van legering veelal een aangepaste teeltwijze nodig
zijn. Ditgeldtvoor karwij engraszaden,zoals
Engels raaigras en rietzwenkgras; voor veldbeemdgras en roodzwenkgras lijkt haver als
dekvrucht ongeschikt. Als groenbemestingsgewas nadevrij late haveroogst moet vooral
aan kruisbloemigen (gele mosterd) gedacht
worden.
Door zijn uitgebreide wortelstelsel kan haver
gemakkelijk mineralen uit het doorwortelbare
bodemprofiel onttrekken en wordt daardoor
welalseenafdragendgewasbestempeld.Er
blijft dan een arme grond achter met weinig
mineralen inhetprofiel.
Een overzicht van haver als voorvrucht voor
de akkerbouwgewassen in het bouwplan is
weergegeven in tabel 5. Binnen de teelt van
vollegrondsgroentegewassen gelden granen
alseen goedevoorvrucht; dit geldt zeker ook
tenaanzienvan haver.

Voorvruchtenvoorhaver
Haver iserggevoeligvoor hethavercysteaaltje. Het voorkomen van dit aaltje is van belang bij de keuze van de gewassen in de
vruchtopvolging. Zoals uit tabel 5 blijkt, kan
haver na de meeste gewassen zonder problemen worden geteeld; alleen granen moeten als slechte of matige voorvruchten worden beoordeeld. Omdat haver veel gevoeliger voor dit aaltje is dan de andere granen,
kan haver zelf beter vóór dan näeen andere
graansoortwordengeteeld;dankomtookhet
gezondmakend effect van haver ten aanzien
vanvoetziektentotzijn recht.
Op lichte gronden komt schade door het havercysteaaltje het meeste voor; teelt van haver nâ een andere graansoort is niet aan te
raden.
Dicotyle gewassen, zoals hakvruchten en
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Tabel5. Vruchtopvolgingsschemavanakkerbouwgewassentenopzichtevanhaver.
beoorde lingvande gewassen
als navrucht na haver
gewas
aardappelen
blauwmaanzaad
erwten
gras/kunstweide
graszaad
karwij
knolselderij
koolzaad
lucerne
.maïs
prei
spruitkool
stam(sla)boon
suikerbieten
tuin-/veldboon
uien
vlas
wintergerst
winter-/(was)peen
winterrogge
wintertarwe
witlof
zomergerst
zomertarwe

klei/zavel
g
g
g
g
g
g
g
g
g
m
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
m
m

Verklaringvande beoordel ing:
s =slecht
m = matig
vg =vrij goed
g =goed

als voorvrucht voor haver

zand/dal
g
g
g
g
m
g
g
g
g
g
g
vg
g
vg
vg
g
m
s

(D)
(L)
(Hca)

(L)

(Hca)
(Hca)
D
K
L
O

(L)
(Hca)

(UV)
(V)
(V)
(Hca)
(Hca)

klei/zavel
g
g
g
s
g
g
g
g
s
g
g
g
g
g
g
g
m
g
m
vg
m
m

= dekvruchtwaarde
= kwaliteit
= land(te) laat vrij
= opslag/onkruid

(K,V)

(K,V)

(Hca)
(Hca)
(0)
(Hca)
(Hca)
V
Hca

zand/dal
g
g
m
g
g
g
g
g
g
g
g
s
g
s
s
g
s
m

(V)

(Hca)
(Hca)
(Hca)
(Hca)
(Hca)

= vreterij
= havercysteaaltje

Bron:HandboekvoordeAkkerbouwenGroenteteeltindeVollegrond,1989.

vollegrondsgroentegewassen, zijn alle geschiktevoorvruchtenvoor haver.Hetsucces
vaneenhaverteelt nadezegewassenhangt
vooralsamenmetdestructuurvandegrond.
Haveralsvervangendgewas
Moeteenperceelwintergraanofkoolzaadna
dewinterwordenomgewerkt(alsgevolgvan
uitwinteringofslakkenschade),dankomtha-
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vereigenlijkalleenvoorinzaaiinaanmerking
alsergeen(bodem)herbicidenzijntoegepast
engeen(hoge) stikstofgift istoegediend.Dit
geldtooknaeenmislukteinzaaivaneenzomergewas; zijn reeds herbiciden toegepast,
danisinzaaivanhavervrijwelnooitmogelijk.
(Zie voor nadere informatie het Handboek
voordeAkkerbouw endeGroenteteelt inde
Vollegrond,1989).

Grondbewerking
Hetdoelvandegrondbewerkingisdebodem
eenzodanigestructuur tegeven,datdekieming enopkomst van het zaad alsmede de
beworteling en ontwikkeling van het gewas
gunstigzullenverlopen.Debewerkingendie
zullen worden uitgevoerd, hangen grotendeels samen met de grondsoort, de voorvrucht endetoestandvandegrond.Debewerkingen,dieplaatshebbentussendeoogst
vandevoorvruchtenhetinzaaienvandehaver,kunneninaardenaantalnogaluiteenlopen.Hierzullenalleende hoofdgrondbewerkingendezaaibedbereidingaanbod komen.

Hoofdgrondbewerking
Haver vraagt gedurende de gehelegroeiperiodeeengoedevochtvoorziening.Naasteen
goede bodemstructuur dient dehoofdgrondbewerking gericht te zijn op het verkrijgen
van een groot waterbergend- en watervasthoudendvermogen.Naeeneventuelestoppelbewerking na de voorvrucht zal op kleigronden inde herfst een diepe hoofdgrondbewerking (circa 25 cm) plaats moeten
hebben. Op zavel- en kleigronden wordt dit
bij voorkeur uitgevoerd door te ploegen;op
zware kleigronden kan na aardappelen een
vastetandcultivator worden ingezet. In de
winterkanindebouwvoorveelwaterworden
verzameld, dat na een goede zaaibedbereiding het gewas ter beschikking staat. Het
ploegenvandezegronden inhetvoorjaar is
ongunstig;nietalleenwordtdangeengebruik
gemaakt van de structuurverbeterende werkingvandevorst, maar het leidt ooktotwaterverliesenlaterzaaien.
Opzand-endalgronden zaldehoofdgrondbewerking in het (vroege) voorjaar worden
uitgevoerd. Het ploegen zal tot 20 à 25 cm
diepte moeten plaatshebben enwordengevolgddooréén,somstweevorenpakkers.De
hoofdgrondbewerking wordt kort voor het

zaaien uitgevoerd om het aanwezige vocht
zo veel mogelijk ten goede te laten komen
aanhetgewas.
Voor eengoede beworteling endedaarmee
samenhangende opnamevanwater envoedingselementen,iseenongestoordegroeitot
grotere diepten gewenst. Verdichte lagen,
zoals eenploegzool,zijnstorendenmoeten
voorafgaande aanoftezamenmetdehoofdgrondbewerkingwordengebroken.

Zaaibedbereiding
Dewerkzaamhedeninhetvoorjaar zijnerop
gerichtomhetlandzosnelmogelijkzaaiklaar
te maken en het aanwezige bodemvocht te
behouden.Voor de instandhouding vaneen
goede bodemstructuur zal het klaarmaken
vanhetzaaibedonderdrogeweers-enveldomstandighedenmoetenwordenuitgevoerd.
Het aantal werkgangen bij dezaaibedbereidingzaldaaromzobeperkt mogelijkmoeten
zijn.Omhetzaadopgelijkedieptetekunnen
zaaien, is een vlak zaaibed nodig. Dit kan
worden bereikt door oppervlakkig teeggen.
Een goed zaaibed bestaat uit eengelijkmatigeengoedverkruimelde lossetoplaagvan
3à4cmopeenwatvastereondergrond. Op
(geploegde) kleigronden kan dit mogelijk in
combinatiemetdezaaimachineinéénwerkgangwordenbereikt.Eenniettefijn,kluiterig
zaaibedzal hetoptredenvanslemp of piasvorming beperken. Het aandrukken van de
grond meteenbreedwerkende rolmoetdan
ookwordenafgeraden.
Opzand-endalgrondenzaldezaaibedbereidingvaaksamengaanmetdehoofdgrondbewerking in het voorjaar. Goede resultaten
kunnen worden bereikt door na het ploegen
te zaaien met een zaaibedcombinatie. De
vastetandtrektdewielsporenopenenbreekt
eventuele storende lagen. Door de drukrol
ontstaatzoeenegaalaangedruktzaaibed.
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Rassen
Veredeling
De veredeling bij haver is ongeveer 150jaar
geleden begonnen en isgerichtop:
- opbrengst;
- strostevigheid;
- ziekteresistentie;
- vroegrijpheid;
- kwaliteit;
- maaidorsbaarheid.
Verhoging van opbrengst en opbrengststabiliteit worden (nog) steeds als belangrijkste
doelstellingen gezien. Ook een aanpassing
aanintensievereteelttechniekenwordtinacht
genomen.Aspectenalsdroogteresistentie en
een gelijktijdige afrijping van korrel en stro
vragenverdereaandacht. Met nameinhoogproduktieve gewassen isde ongelijktijdigheid
in afrijping tussen korrel en stro aanzienlijk:
de oogst van de rijpe en droge korrels wordt
vertraagd met risico'svoorde kwaliteit.
Tenaanzienvandekwaliteit iseenlaagbastgehalte van de korrel gewenst. Hoewel momenteel bastvrije of naakt-haverrassen ontwikkeld zijn, is de landbouwkundige waarde
vandergelijke rassen onvoldoende.
Ook binnen de kleur van de haverkorrel bestaat een grote variatie. De kleur blijkt van
geen belang voor deopbrengst nochvoor de
kwaliteit;momenteel bestaatcultuurhaver uitsluitenduitgeelkorrelige rassen.

Rassenonderzoek
InNederlandwordennieuwe rassen uitgebreid
onderzocht, voordat ze voor de teelt in de
praktijk worden toegelaten. Na aanmelding
worden nieuwe rassen onderzocht op rasechtheid en rasherkenning (het zogenaamde
registratie-onderzoek) en op landbouwkundige eigenschappen (het zogenaamde gebruikswaarde-onderzoek). Het registratie-on32

derzoek vindt plaats op het Centrum voor
Plantenveredelings- en Reproduktie-onderzoek (CPRO-DLO) te Wageningen en neemt
twee jaar in beslag. Het gebruikswaarde-onderzoek van nieuwe rassen wordt uitgevoerd
doordeafdelingCultuur-enGebruikswaardeonderzoek (CGO) van het PAGV teLelystad.
Ditonderzoek heeftplaatsopmeerdere proefplaatsen gedurende vier jaren. Aan de hand
van de resultaten van het onderzoek beslist
de Commissie voor de samenstelling van de
Rassenlijst voor Landbouwgewassen of een
ras aldan niet op de Rassenlijst wordt opgenomen.

Rassenlijst
In de jaarlijks verschijnende Beschrijvende
Rassenlijst voor Landbouwgewassen staan
alle onderzochte rassen vermeld. Naast een
beschrijving van de rassen wordt informatie
gegeven over specifieke raseigenschappen.
De kennis en ervaring van nieuwe rassen,
opgedaan in meerjarig vergelijkend rassenonderzoek, maakt dat deze rassen een goed
opbrengstniveau en een grote oogstzekerheid hebben enals zodanig aanbevolen kunnen worden voor teelt onder Nederlandse
groei-omstandigheden.Intabel6zijnderelevante raseigenschappen bij haver van het
huidige rassensortimentvermeld.
Sindsenkelejaren mogenook (buitenlandse)
rassen, vermeld op de Europese rassenlijst,
in de handel gebracht en dus geteeld worden..Van deze rassen is veelal geen of
slechts gebrekkige kennis van de landbouwkundige eigenschappen aanwezig, zodat de
teelt van deze rassen onder Nederlandse
omstandigheden risico's heeft. In de komendejaren.zal naast de beschrijvende rassenlijst een nationale lijst verschijnen, die
eenoverzicht geeft van rassen,die in Nederlandmogenwordenverhandeld.

Tabel 6. Overzicht vande raseigenschappen bijhaver1).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adamo

Bruno

Dula

Valiant

Wilma

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

8
7,5
6,5
5,5
8
7
8
5,5
6,5
-

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

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

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

vroegheidvan grondbedekking
vroegheidvaninpluim komen
lengtevan hetstro
stevigheidvanhetstro
vroegrijpheid
korrelgewicht
hectolitergewicht
bastgehalte
resistentietegen meeldauw
resistentietegen korreluitval
resistentietegen doorwas

Bron:69e Beschrijvende Rassenlijstvoor Landbouwgewassen 1994.
1
) Een hoog cijfer duidt op gunstige waardering van de betrokken eigenschap. Verder zijn lang stro,
vroege rijpingeneenlaagbastgehaltedooreenhoogcijferaangeduid.

Tabel7. Gemiddelde opbrengst vanhaverrassen (inverhoudingsgetallen pergebied).

Dula
Wilma
Adamo
Valiant
Bruno

kleigrond

zand-/dalgrond

99
96
100

97
100
101
100
101

104
101

Bron:69e Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1994.
Rassen Bulletin nr.30(1993).

Rassenkeuze
In de 69e Beschrijvende Rassenlijst voor
Landbouwgewassen 1994 zijn vijf haverrassenbeschreven(tabel6).Bijderassenkeuze
spelenlandbouwkundigeeigenschappenalsmedeperceelsgebondenteeltervaringeneen
rol. Rasverschillen zijn niet groot; alleen in

vroegheidenlegeringsgevoeligheidverschillende rassen enigermate. Ten aanzienvan
dekwaliteitzorgthetbastgehaltevoorrasverschillen.
De produktiviteit van de haverrassen staat
aangegevenintabel7.Daarbijwordteen onderscheid gemaakt tussen kleigrond en
zand-/dalgrond.
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Zaaien
Zaaizaad

Kiemkracht

Debasis voor eengoede haverteelt isgoed
zaaizaad. NAK-goedgekeurd of gecertificeerd zaaizaad voldoet aan hoge eisenwat
betreft kiemkracht, gezondheidenraszuiverheid. (Bewaar de labels enige tijd in geval
vaneventuele reclames.) Ophetlabelstaan
de belangrijkste kenmerken van een partij
zaaizaad vermeld. Sinds enkelejaren wordt
ook het duizendkorrelgewicht op het label
vermeld. Hiervan kan gebruik worden gemaaktbijhetberekenenvandehoeveelheid
zaaizaad.

Dekwaliteitvanhetzaaizaadwordtonderandereuitgedrukt inkiemkracht.Dekiemkracht
ishetpercentagezaden,datkiemtonderoptimale omstandigheden in het laboratorium
enwordtophetlabelvermeld.Aangecertificeerd zaaizaad worden hoge eisengesteld.
VoordekiemkrachtsgroepenIenIIbedraagt
dekiemkracht90-100%,respectievelijk8589%.Voordefeitelijke opkomstteveldezijn
behalvedekiemkrachtvooraldeveldomstandigheden bij en kort na het zaaien van belang.Indepraktijkligtdeopkomstveelalrond
80%meteenvariatievan70-90%.

Raszuiverheid
Hetverkrijgen vanraszuivere partijenisvereist bij de teelt vanzaaizaad en is gewenst
voor kwaliteitshaver. Inde praktijk vindt een
doelbewusteteeltvankwaliteitshavernauwelijksplaats.Hetmerendeelwordtalsvoerhaverafgezet eneenraszuiver oogstprodukt is
daarbijminderbelangrijk.

Zaaizaadwisseling
Goed zaaizaad bestaat uit goed gevulde,
grovekorrels.Kleinekorrelszijnmindergunstig; ze kiemen slechter en leveren kleinere
planten met een geringere concurrentiekracht. Binnen eenpluimvariërendekorrels
aanzienlijk ingrootteengewicht (figuur5).In
het geoogste produkt kunnen daardoor veel
kleine korrels voorkomen, die (grotendeels)
zullen moeten worden uitgezeefd, voordat
eenpartijaandegesteldeNAK-normenvoor
zaaizaadvoldoet.
Hetgebruikvaneigenzaaizaadhoudtduidelijkmeerrisico'sin.UitDuitsonderzoekisgebleken,dateigenzaaizaadvaneerstenateelt
de korrelopbrengst met 4%deedverminderenenbijvoortgaandenateeltenmet10%.
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Zaadbehandeling
In het kiemplantstadium is de jonge plant
kwetsbaar voor bodemziekten en -plagen.
Zaaizaadontsmettingmeteenfungicidegeeft
een efficiënte bescherming tegen kiem- en
bodemschimmels. De kosten van zaaizaadontsmetting zijn relatief laagendebelasting
vanhet milieu isgering.Metdezebehandeling kunnen tevens stuifbrand en strepenziektewordenbestreden.
Ook (larven van) insekten kunnen in sommigejarenaanzienlijke schadeveroorzaken.
Als schade van emelten, ritnaalden en (larvenvan)defritvliegwordtverwacht,kaneen
lindaan-bevattendmiddelwordengebruikt.

Zaaimethode
Voorwaardevooreengoedgewasiseenbestand van planten met een goede verdeling
eneengelijkmatigeontwikkeling.Bijhetzaaien
zalgetrachtmoetenwordenomdezadenregelmatigverdeeldenopgelijkediepteaante
brengen.
Zomergranen worden in het algemeen op
rijengezaaid.Dooreengoede afstellingkan

zijn275à300 planten per m 2nodig bijtijdige
zaai een goede uitgangssituatie. Rekening
houdend met het duizendkorrelgewicht, dat
op het label staat vermeld, kan bij een ingeschatte veldopkomst de benodigde hoeveelheidzaaizaadalsvolgtworden berekend:

niet alleen de gewenste zaaidichtheid worden benaderd, ook komen de zaden bij een
goede zaaibedbereiding op ongeveer gelijke
diepte in de grond terecht. De opkomst van
de planten verloopt dan gelijktijdig en de
planten zijn onderling even sterk concurrerend, wat de ontwikkeling van het gewas ten
goedekomt.Bijbreedwerpige zaaienkanwel
eengoedeverdelingwordenbereikt,maarna
het inwerken isdediepteligging van het zaad
vaak erg ongelijkmatig (tussen 0 en 10 cm).
Met name dit laatste resulteert in een heterogene plantontwikkeling.

zaaizaad (kgper ha) =
gewenste aantal planten per m2 x duizendkorrelgewicht :geschatte veldopkomst in%
Onder gunstige omstandigheden is de veldopkomst vaak slechts weinig lager dan de
vermelde kiemkracht. Door een onregelmatige diepteligging (droogliggen, wegpikken
door vogels), door het zaaien onder koude
omstandigheden ofoverdevorst,door structuurproblemen of door schimmelziekten kan
de opkomst worden geschaad; in de praktijk
kan de opkomst dan tot onder de 75% zakken. Ook laat zaaien is vanwege een beperkte plantontwikkeling gebaat bij een hogerezaaidichtheid.
Het duizendkorrelgewicht is afhankelijk van
het ras en de groei-omstandigheden gedurende het oogstjaar. Bij haver ligt het duizendkorrelgewicht van het oogstprodukt
meestal tussen 30 en 37,5; voor gecertificeerdzaaizaad vaak rond35.

Rijenafstand
Haver moet op nauwe rijenafstand worden
gezaaid; inde praktijk betekent ditop 10à15
cm. Dan immers is de afstand tussen dezaden ineen rijvrij groot enverschaft de jonge
plant veel ruimte. Dit is bevorderlijk voor de
ontwikkeling,wat metnamebijhaver metzijn
beperkte uitstoeling en pluimvormingvanbelang is. Nauwe rijenzaai geeft een snellere
bodembedekking en als zodanig een betere
onderdrukking vanonkruiden.

Zaaidichtheid

Intabel 8 is de benodigde hoeveelheid zaaizaad(inkgper ha)aangegevenomte komen
tot een bepaald aantalplanten per m 2 bijeen
aantal veldopkomstpercentages en duizendkorrelgewichten.Voordeberekeningervan is
gebruik gemaakt van bovenstaande formule;
inbreng van de exacte gegevens van de eigen situatie zal de juiste zaaidichtheid het
bestebenaderen.

De zaaizaadhoeveelheid bepaalt in sterke
mate de standdichtheid van hetgewas. Lage
halmgetallen beperken de opbrengst; hoge
halmgetallenverminderendeoogstzekerheid.
Daarom zal de zaaidichtheid gericht moeten
zijn op het bereiken van 450 à 500 pluimen
per m 2 ,zoals intabel 4 reeds isvermeld. Afhankelijkvandevruchtbaarheidvandegrond

Tabel8. Berekende hoeveelheidzaaizaadinkgperhabijeenaantalgewensteplantdichtheden inafhankelijkheidvanhetduizendkorrelgewichtendegeschatteveldopkomst.
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Fig.8. Relatieve (a)enabsolute (b)opbrengsten vanhaver,zomergerst enzomertarwe.
Bron: Flevobericht, 1989.

Inde praktijk wordt op kleigrond meestal 110
à 120 kg zaaizaad per hectare gebruikt; op
zand- en veenkoloniale gronden wat meer
(120 à 130 kg per ha). Een nuancering
daarop kan het beste door de teler zelf worden aangebracht. Behalve van perceelsspecifieke kenmerken is het gewenste aantal
planten in het voorjaar afhankelijk van zaaiomstandigheden,zaaitijdendewijzevanonkruidbestrijding. Bij laat zaaien en mechanische onkruidbestrijding moet een grotere
plantdichtheid worden aangehouden; 10%
meerzaaizaad ismeestalvoldoende.

Zaaidiepte
Haver heeft voor de kieming relatief veelwater nodig en moet daarom wat dieper worden
gezaaid dan de andere graansoorten. De
zaaidiepte bedraagt 3 à 5 cm. Dieper zaaien
beperkt de ontwikkeling van kroonwortels op
de onderste internodia van de stengel, wat
ongunstig isvoordestrostevigheid.
Gestreefd moet worden de zaden op gelijke
diepte in de grond aan te brengen. Dit levert
eengelijktijdige opkomst vanhetzaadenbevordert een gelijkmatige ontwikkeling van de
planten. Het zal duidelijk zijn, dat een goede
zaaibedbereiding (met eenvlakke ligging) en
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een juiste afstelling van de zaaimachine essentieelzijnvoor eenuniformezaaidiepte.

Zaaitijd
Door uitzaai in het voorjaar hebben zomergranen een aanzienlijke achterstand in gewasontwikkeling ten opzichte van de wintergranen.Weliswaar rijpt haverwat lateraf dan
wintertarwe, maar de produktieve vegetatieduur blijftveelalbeperkttotvier maanden.De
successievelijke groeistadia worden snel
doorlopen, wat de aanleg en ontwikkeling
van plantenorganen beperkt. Dit geldt sterker, naarmate later wordt gezaaid. Laat
zaaien wordt door haver slecht verdragen;
uitstoeling, pluimvorming en pluimontwikkeling verlopen gebrekkig en aanzienlijke opbrengstreducties zijn hetgevolg.Infiguur8is
het verband tussen zaaitijd en korrelopbrengst aangegeven.
Uitdezefiguur blijkt duidelijk dat haver vroeg
moet worden gezaaid. Zaaien na half april
geeft een opbrengstderving van meer dan
20%; vanaf halverwege mei meer dan 50%.
Ook de andere zomergranen geven bij laat
zaaien duidelijk lagere opbrengsten. Relatief
gezien verdraagt zomergerst laat zaaien,on-

dankseenkorteregroeiperiode,noghetbest; van meer zaaizaad en de grotere gevoeligdoorzijnlagereopbrengstpotentiebereiktzo- heidvoor hetoptredenvanschimmelziekten
mergerst echter pas bij inzaai na 1meieen (meeldauw) en plagen (fritvlieg, roodbladehogerekorrelopbrengstdanhaver.
righeid (of gerstevergelingsvirus)) werken
teeltbeperkend. Door een zwak ontwikkeld
Laatzaaienbeperktnietalleendeproduktivi- wortelstelsel wordt het gewas gevoeliger
teit,maarookdeoogstzekerheid.Hetgebruik voordroogte.
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Bemesting
Tijdens de groeiperiode neemt het gewas
een groot aantal mineralen op, die voor de
groei noodzakelijk zijn. De behoefte van de
diverse mineralen is afhankelijk van hun
functie inde plant. Het merendeel van demineralen is in voldoende mate in de grond
aanwezig; veelal vragen alleen stikstof, fosfaat enkaliomaanvulling.Debemesting iser
opgericht om het gewaste voorzien van voldoende voedingselementen, opdat groei en
ontwikkeling ongestoord kunnenverlopen.
Informatie over de bemesting verschaft een
tweetal IKC-ATuitgaven,teweten 'Adviesba'sis voor debemestingvan akkerbouwgewassen'en'Stikstofbemestingsrichtlijnenvoor de
akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond'.

devoedingselementen van haver vermeld bij
eenopbrengstvanzestonkorrelperhectare.
Voor stikstof, fosfaat en kali kan als leidraad
voor de gewasbehoefte respectievelijk 23 kg
N per ha, 11 kg P 2 0 5 per ha en 30 kg K 2 0
perhaperton korrelworden aangehouden.
In de komende jaren zal bij de toepassing
vanmeststoffen rekening moetenwordengehoudenmetdenieuwemestwetgeving,waarin toediening, behoefte en onttrekking van
mineralen met elkaar in evenwicht zullen
worden gebracht. Dit zal met name de stikstof-enfosfaatvoorziening betreffen.

Stikstofbemesting
Stikstof is als voedingselement voor de plant
van groot belang voor de uiteenlopende fysiologische processen, die zich gedurende
het gehele groeiseizoen in de plant voltrekken enzorgenvoor de opslag van eiwitten in
de korrel. Opname van stikstof bevordert in
hoge mate de groei,met name van de vegetatieve delen. Veel stikstof is nodig voor de
vorming van bladeren. Tijdens het strekken
en het schieten van het gewas is de stikstofbehoefte dan ook groot.Tot nade bloei vindt
opname vanstikstof (enandere voedingselementen) plaats. Daarmee wordt, tezamen

Mineraalbehoefte
Debehoefte van het gewasvoor de uiteenlopende voedingselementen wordt vooral bepaald door de (korrel)opbrengst. De opgenomenmineralenwordenvooreendeelmet het
oogstprodukt afgevoerd,voor eenander deel
blijven ze op het perceel achter (in wortels,
stoppels eneventueel stro). Debehoefte aan
mineralen is daardoor ook vaak (aanzienlijk)
groter dan de hoeveelheid, die wordt afgevoerd. Intabel9isde behoefte enafvoer van

Tabel9. Behoefteenafvoervanmineralenvanhaverbijeenopbrengstvanzestonkorrelperhectare.

stikstof
fosfaat
kali
magnesium
mangaan
koper
borium
zink
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(kg N/ha)
(kg P 2 Cyha)
(kg K 2 0/ha)
(kg MgO/ha)
(g Mn/ha)
(g Cu/ha)
(g B/ha)
(g Zn/ha)

minerale
behoefte

minerale afvoer
(inkorrel+stro)

140
70
180
25
500
50
30
250

125
60
120
20
400
40
120
200

metdestikstofdieaandeafstervendebladeren wordt onttrokken,voorzien in de opslag
vaneiwittenindekorrel.
De beschikbaarheid van stikstof gedurende
het groeiseizoen heeft een grote invloedop
deontwikkelingvanhetgewas.Zowelteweinigalsteveelstikstofkunnendegroeienontwikkeling parten spelen. Stikstoftekorten leidentot een gebrekkige ontwikkeling vanorganen(spruit-enpluimvorming,korrelzetting
enkorrelvulling).Overmaat aanstikstof doet
weligegewasbestandenontstaan, diegevoeligzijnvoorlegeringenziektenentragerafrijpen.
Naast de bodemstikstof die voor het gewas
beschikbaar is, zal voor het verkrijgen van
hogeopbrengstenvaaknogeenaanzienlijke
hoeveelheid kunstmeststikstof nodig zijn.
Daarom kandetoedieningvanstikstof goed
in twee keer plaatshebben. Een hoge,eenmalige N-gift is uit oogpunt van oogstzekerheid ongewenst (legering!). Alleen opgronden met een sterke stikstofmineralisatie, is
eeneenmalige(lage)giftvoldoende.
Eerstestikstofgift
Debeschikbarestikstofaanhetbeginvan de
groeiperiode bepaalt in belangrijke mate de
gewasontwikkeling en daarmee de wijze,
waaropdekorrelopbrengsttotstandkomt.Zij
bevordertdeuitstoeling,devormingvanpluimenendeaanlegvanaartjes indepluimen
verschaft daarmee devoorwaarde voor een
gunstige standdichtheid en hoge korrelaantallenperpluim.
Deeerstegiftdientomhetgewastevoorzien
van voldoende stikstof tijdens de fasen van
uitstoelingenstrekking.Gedurendedezeperiode moet ongeveer 100 kg N per havoor
hetgewasbeschikbaarzijn.Hetgewasheeft
daarbijdebeschikkingoverdevoorraadaan
minerale stikstof, diezich inde bovenste60
cm van de grond bevindt. Door vaststelling
vandezebodemvoorraad(=N-mineraal)kan
wordenberekend,hoeveel kunstmeststikstof
nogmoetwordentoegediend:
eerstestikstofgift->
100-N-mineraal(maximaal80kgNperha).

Deaangegeven hoogte vande eersteN-gift
dientals richtlijntewordengehanteerd.Perceelsspecifiekeaanpassingen,metnamesamenhangend met het N-mineraliserendvermogen van de grond, kunnen nodig zijn.
Ervaringenvandetelerzijndaarbijdoorslaggevend. De hoeveelheid minerale stikstof in
de grond kan afhankelijk van grondsoort,
voorvruchtendrijfmestaanwendingnogaluiteenlopen. Op gronden (zonder overmatige
drijfmestgiften) ligt de hoeveelheid N-mineraal, gemeten in de laag van 0 - 60 cm,op
zandgrondentussen20en40kgN perha;op
kleigrondentussen30en80kgNperha.Dit
betekent, dat de hoogte van de eerste stikstofgift uiteenlooptvan20tot80kgNperha.
Een gift hoger dan 80 kg N per ha, moet
overalwordenafgeraden.
Deeerstestikstofgift moetaanhetbeginvan
de groeiperiode wordentoegediend. Dit kan
zowelkortvooralskortnahetzaaiengebeuren.
Doorongewisseomstandighedenaangaande
weer en bodem blijkt de stikstofvoorziening
somstelaag(schraalgewas)oftehoog(weliggewas)uittevallen.Detelerzaltijdigmoetenoverwegen,ofeenaanvullendeN-giftc.q.
een groeiregulator nodig worden geacht.
Wellicht kande aanleg van eenstikstofvensterdaarbijalshulpmiddelfungeren.
Tweedestikstofgift
Om in de behoefte van stikstof (tabel 9) te
voorzien, heeft het gewas nog aanvullend
stikstofnodig.Opsommigegrondenzaldaarin door mineralisatie kunnen worden voorzien; in de meeste gevallen zal eentweede
stikstofgift noodzakelijk zijn.DezetweedeNgift komt met name de korrelzetting en de
korrelvulling ten goede. Afhankelijk van
grondsoort en produktieniveau kan voor de
tweede N-gift onderstaande richtlijn worden
aangehouden:
tweedestikstofgift->
730-N-mineraal(maximaal30kgNperha).
AfhankelijkvandeN-mineraal,gemetenvoor
hetzaaien,varieert detweede gift van 0tot
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30kgNperha.Ingevalvan hogeopbrengstverwachtingen kan de bemesting aangepast
worden. Voor zand- en veenkoloniale gronden kangedacht wordenaan eentweede gift
van 30 à 40 kg N per ha; voor kleigronden
aan40à50 kgNperha.
Door het onderploegen van bietenblad of
groenbemestingsgewas kanextra stikstof vrijkomen,waarmee eventueel bijdetweede gift
rekening moet worden gehouden; zonodig
kandezegift met20à30kgNperhaworden
verlaagd.
TenaanzienvanhettijdstipvantweedeN-gift
moet rekeningwordengehouden metdestikstoftoestand van het gewas enerzijds en de
risico's voor legering anderzijds. Toediening
van stikstof aan het einde van uitstoeling of
het begin van stengelstrekking (gewassta'dium29-31) is riskant inverband met hetoptreden van legering. De risico's van legering
nemen af, naarmate de tweede N-gift later
wordt toegediend; bij een goede N-verzorging van het gewas kan met deze gift gewacht worden tot de hoofdspruit twee of drie
knopen (gewasstadium 32-33) heeft gevormd. Een vroegtijdige toediening van een
tweedeN-giftisalleenverantwoordinschrale
gewasbestanden.

de voederwaarde). Alleen bij stikstofgebrek
mag een positief effect op de opbrengst wordenverwacht. Bijtoepassing van een late Ngift blijven de halmen langer groen, wat met
name bij laatrijpende gewassen,zoals haver,
ongewenst is.
Stikstofgebrek
Tijdens de groeiperiode is de opname van
stikstof in sterke mate bepalend voor de gewasontwikkeling en als zodanig voor de tot
standkoming en de hoogte van de korrelopbrengst. Tekorten aan stikstof beperken de
produktiviteit; overmaat kandoor een grotere
kans op legering schade geven. Inzicht in de
stikstoftoestand van het gewas kan wellicht
worden verkregen door de aanleg van een
stikstofvenster; een beginnend stikstoftekort
kandantijdigwordenonderkend.
Stikstofgebrek iste herkennen aan een geelverkleuring van het gewas. Bij ernstig tekort
blijven de planten achter in groei en stoelen
minder uit. De bladeren verkleuren bleekgroentotgeelachtig,staansteilenwordenlater roodachtig. De oudere bladeren sterven
vervroegd af.

Derde stikstofgift

Fosfaatbemesting

Eenstikstofbemesting nahetverschijnen van
het vlagblad, zoals in Duitsland wel wordt
aanbevolen, heeft uitsluitend invloed op het
eiwitgehaltevandekorrel(watgunstig isvoor

Fosfaat speelt een belangrijke rol indefysiologische processen in de plant. In een jong
stadium stimuleert fosfaat de ontwikkeling
van het wortelstelsel. Daardoor wordt de

Tabel10. Fosfaatbemestingsadviesvoorhaver.
geadviseerdehoeveelheidfosfaatinkgP 2 0 5perha
Pw-getal

zeeklei
zeezand

overige
gronden

10
15
20
25
30
35
>35

60
40
20
0
0
0
0

100
80
60
40
20
0
0

Bron:Adviesbasisvoordebemestingvanakkerbouwgewassen(1992).
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plantnietalleenstevigindegrondverankerd,
ookdeopnamevanvoedingsstoffenenwater
wordtbevorderd.
Dehoogtevandefosfaatgift hangtafvande
fosfaattoestand van de grond (uitgedrukt in
Pw-getal)envandegrondsoort.Intabel10 is
de hoogtevandefosfaatbemestingweergegeven. Defosfaattoediening voor haver kan
zowel in de herfst/winter (op kleigrond) als
vroeginhetvoorjaar (zand/dalgrond) plaatshebben.
De fosfaatbehoefte van haver is niet groot;
vooreenproduktiefgewasis70à80kgP 2 0 5
per hectare nodig. Fosfaat wordt vaak als
bouwplanbemestingvoorhakvruchtentoegediend.Ookdrijfmest kandaartoe wordeningezet en als zodanig voorzien in een aanzienlijke hoeveelheid fosfaat. Bij een goede
fosfaattoestandvandegrondblijftermeestal
voldoendefosfaat indebodemachter omin
de behoefte van haver te voorzien. Opfosfaatfixerende gronden zal echter altijd een
versefosfaatgiftmoetenworden gegeven.
Fosfaatgebrek
Tekorten van fosfaat worden bij het gewas
zichtbaar door een donker dofgroene verkleuringvanbladerenenstengels.Detopbladerenkunnenlaterpaarsroodverkleuren.De
oudere bladeren verdrogen vanaf detop en
stervenbijeendonkerbruineverkleuringvervroegdaf. Bijeenernstiggebrekaanfosfaat

kan een paarse verkleuring van destengelvoetplaatshebben.

Kalibemesting
Doorhaverwordtveelkaliopgenomen,waarvanhetmerendeel(70à75%) inhetstroterecht komt. Kali isvan groot belangvoorde
stengelgroei;hetovergrote deelvandekaliopname vindt dan ook plaats tijdens de uitstoeling en de stengelstrekking. Tekorten
aankalitredenderhalvemeestalalleenoptijdensdestengelstrekkingenveroorzakenopbrengstderving. Ook de stevigheid van het
gewas is gebaat bij een goede kalivoorziening.
Haver neemt meer kali op dan de andere
graansoorten. Debehoefte van eenproduktief havergewas bedraagt 180à200kgK 2 0
per ha(tabel9). Evenalsfosfaat kankaliop
kleigrond als bouwplanbemesting worden
toegediend; vooral op lichte gronden wordt
kali vaak kort voor het zaaien gegeven.De
hoogte van de gift is afhankelijk van debodemvoorraadendegrondsoort.Intabel11 is
de hoogte van de kalibemesting van haver
voordiversesituatiesvermeld.
Kaligebrek
Inhetgewasbestaandesymptomenvan kaligebrekuiteendonkergrauwgroeneverkleuring van bladeren, soms met bruinachtige

Tabel11. Kalibemestingsadviesvanhaver.
geadviseerde hoeveelheid kali inkgK 2 0per hectare
K-getal
(oploss
K-HCI)
8
12
16
20
24
28

zand- en
dalgrond,
veengrond
160
110
70
50
30
0

zeeklei met
< 10%org.stof,
rivierklei
130
70
30
0
0
0

zeeklei met
> 10%org.stof

loss

160
110
60
0
0
0

130
90
40
0
0
0

Bron:Adviesbasisvoordebemestingvanakkerbouwgewassen(1992).
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vlekken.Hetgewaswordtslapenbladpunten
enbladrandenwordenroodbruin.Deplanten
blijven wat kleiner endewortels zijn minder
goedontwikkeld.Inernstigegevallenkomen
indepluimlozepakjesvoor.

Magnesiumbemesting
Alsbestanddeelvanbladgroenkorrelsvervult
magnesiumeenessentiële rolbijde fotosyntheseprocessen. Eentekort aanmagnesium
wordt niet alleen snel enduidelijk zichtbaar,
ookdeproduktiviteitvermindertsterk.Van de
granen zijn zomergerst en haver het meest
gevoeligvoor magnesiumgebrek. Eentekort
komtuitsluitendvooropzand-,dal-enlichte,
kalkrijkekleigrondenenwordtbevorderdeen
lagepH.Debehoeftevaneenproduktiefhavergewasbedraagt30à40kgMgOperhectare. Behalve een te lage magnesiumtoestandvande grond kan ook een hoge concentratie van kationen (Ca, NH4, K en
andere) in het bodemvocht de opname beperken en bijdragen aaneenmagnesiumtekort.
Debasisvoordemagnesiumbemestingvormt
de magnesiumtoestandvan de grond.Magnesiumgehalten, lager dan het streefgetal
van 75 mg MgO per kggrond,komen inde
praktijk nauwelijks voor. Daarom kan een
magnesiumbemesting meestal achterwege
blijven. Overigens wordt tegelijk met bekalken, alsmede met kalkammonsalpeter, een
niet-onaanzienlijke hoeveelheid magnesium
toegediend. Omdat in het bouwplan hakvruchtenveelmagnesiumverlangen,ligteen
bouwplanbemesting,gebaseerdop grondonderzoek,voordehand.Intekortsituatieskan
magnesiumsulfaat (MgS04) zowel in vaste
alsinvloeibarevormwordengegeven.In het
voorjaarkankieserietwordengestrooid;inde
(voor)zomer kan beter een bespuiting met
bitterzout worden uitgevoerd. Doet zich tijdens de groei een tekort aan magnesium
voor,dan kaneenopbrengstderving worden
beperktdooreenbladbespuitingmeteen 2%
bitterzoutoplossing (80kgbitterzoutin600 literwater).
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Magnesiumgebrek
Tekortenaanmagnesiumgevengroeivertraging en een achterblijvende uitstoeling. De
symptomenwordenvooralzichtbaardoorhet
verschijnen vandonkergroene vlekjes opde
bladeren ('tijgering'). Bij een ernstig gebrek
wordendebladerensmalengeelenzijngerold; de planten krijgen daardoor een grasachtiguiterlijk.

Sporenelementen
De betekenis van sporenelementen voorde
teelt wordt duidelijk bij het optreden vantekortsituaties. Dit geldt met name voor mangaanen koper enin mindere matevoorboriumenzink. Hetoptredenvantekortenaan
sporenelementen kaneengevolgzijnvante
lagegehaltenindegrond;vaakwordtdeopnameechter beperkt door bepaalde bodemomstandigheden, zoals een hoge pH en
droogte. Vanwege de beperkte redistributie
in de plant moeten sporenelementen gedurende langere tijd door het gewas opgenomenkunnen worden.
Mangaan
Een goed ontwikkelend havergewas vraagt
eenaanzienlijkehoeveelheidmangaan(tabel
9). Eenvoldoende voorraad mangaan inde
bodemiseenvereiste;bijgehaltenvanmeer
dan60mgmangaanperkggrond(bij<2,5%
organischestof)c.q.meerdan 100mgmangaan per kg grond (bij > 2,5% organische
stof)isgeengebrekteverwachten.Tekorten
aanmangaankunnen metnamevoorkomen
opzand-,dal-enveengronden meteenpHKCI>5,7enoplichte,kalkrijke(zee)kleigronden.
Mangaangebrek treedt vaak pleksgewijs op
enuitzichaanvankelijk inchlorosevanbladweefsel. Op de bladeren verschijnen grijsbruine vlekken, vooral halverwege de bladschijf. Het bovenste deel van het blad knikt
op die plaats op een typische wijze om en
droogt uit. De rest van het blad blijft (lichtgroen.

Bestrijding van (een te verwachten, als ook
van een acuut) mangaangebrek kan plaatshebben door een gewasbespuiting met een
1,5% mangaansulfaatoplossing (15kg MnS0 4
perhectarein1000literwater)ofmet3à5liter
mangaanchelaat per hectare. Zonodig, kan
dezebespuiting naderhandwordenherhaald.
Koper
Koper speelt een rol bij de ontwikkeling van
groeiende weefsels. Kopergebrek is in granen herkenbaar aan witte bladpunten ('vlaggetjes'). De bladeren zijn smal en om de
lengte-asgerold.Hetgewasisslapenwarrig.

De korrelzetting is gebrekkig en de afrijping
verloopttraag.
Kopergebrek ismeestalterugtevoeren opte
lage kopergehalten in de grond; dit is met
name het geval op humusarme zandgronden.Voor deteeltvan haver op gronden met
minder dan 4 mg koper per kg (luchtdroge)
grond is een bemesting van 2,5 à 6 kg koper
per hectare nodig; een bemesting met 25 à
50 kg kopersulfaat per hectare is voldoende
voor meerderejaren.Bijhetoptredenvankopergebrek ineengewassituatie kangespoten
worden met een oplossing van 0,2% kopersulfaat of koperoxychloride (dat wil zeggen
1,2kgCuS0 4 per hectare in600 literwater).
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Onkruidbestrijding
Ineen havergewas kunnen onkruiden direct
ofindirectschadeofproblemenveroorzaken.
Doorconcurrentieomwater,lichtenmineralen kan de opbrengst nadelig worden beïnvloed.Veelonkruidinhetgewas kantevens
deoogstbemoeilijkenenhetvochtgehaltein
het oogstprodukt verhogen. Het bestrijden
vanonkruiden inhaver hoeft geenprobleem
te zijn. Bovendien beschikt haver alsgraangewasovereengoedonkruidonderdrukkend
vermogen.
Ingranenwordtdebestrijdingvanonkruiden
vooral bekeken uit oogpunt van het bouwplan. Ten behoeve van de volggewassen
worden onkruiden zo volledig mogelijk bestreden, ook als de onkruidbezetting niet
schadelijk is voor het graangewas zelf. De
onkruiden kunnen in granen goed engoedkoopwordenbestreden metchemische middelen.Opditmomentiseengrootaantaltoegelatenmiddelenbeschikbaar.Opdelijstvan
te saneren stoffen, opgesteld in het kader
van het 'Meerjarenplan Gewasbescherming
(MJPG)' zijn echter diverse stoffen vermeld
als milieukritisch. De hoofddoelstelling van
het MJPG is minder afhankelijk te zijn van
chemische middelenenhetgebruik ervante
reduceren.Ditheeftertoegeleid,datde mechanische bestrijding vanonkruiden weer in
debelangstellingis gekomen.

Mechanische onkruidbestrijding
In het verleden werd onkruidbestrijding in
granen uitsluitend opmechanischewijzeuitgevoerd. Daarbij werd overwegend gebruik
gemaaktvandeonkruideg;inbeperktemate
werd ook handmatig of machinaal geschoffeld.Demethodewasarbeidsintensief ende
resultaten waren mede afhankelijk van uitwendigeomstandighedenendaardoornogal
wisselend.
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Inde laatste decennia isveel inzichtverkregenindelevenswijzevanonkruiden,inschaderelaties en in de mogelijkheden van mechanische bestrijding in granen. Bij haver is
nognauwelijks onderzoek omtrentmechanische bestrijding uitgevoerd. Ervaringen,opgedaan bijwintertarwe enzomergerst,lijken
goedoverdraagbaar ophaver.Ommogelijke
wortelbeschadiging dooreggentebeperken,
lijkt een vrij diepe zaai (3 à5 cm) gewenst.
Vanwege de matige uitstoeling enpluimvormingzijnplantverliezenbijhavermoeilijkerte
compenseren dan bij zomergerst; een hogerezaaidichtheidkandaaraantegemoetkomen en bovendien de concurrentiekracht in
eenvroeggewasstadiumvergroten.
Verwachtmagworden,datdechemischeonkruidbestrijding meestal zonder problemen
kan worden vervangen door een mechanische bestrijding. Bij de zaaibedbereiding in
het voorjaar worden de dan aanwezige onkruiden opgeruimd, zodat na het zaaien de
onkruiden zich opnieuw (uit zaad) moeten
ontwikkelen.Alleen probleem-onkruiden,zoals duist, kweek en distels, zijn mechanisch
nietafdoendetebestrijden.
In de huidige teeltwijze worden granen op
nauwe rijenafstand (10 à 15 cm) gezaaid.
Daarmee is het gebruik van een schoffelwerktuig uitgesloten enzal de mechanische
bestrijding uitsluitend dooreggenplaatshebben. Het eggen is erop gericht onkruiden in
eenjong ontwikkelingsstadium (bij voorkeur
alskiemplant)tebestrijden.Hetprincipevan
eggen berust op het lostrekken (en uitdrogen)alsmedehetbedekkenvandejongeonkruidplantmetgrond.Omdatvoortdurend onkruidzaden ontkiemen, moet het eggen een
aantal kerenworden herhaald.Ditgeldtmet
nametijdens debeginontwikkeling,wanneer
het onkruidonderdrukkend effect van haver
nogbeperktis.
Gesteld kanworden,dat haver door deontwikkelingvaneenforswortelstelsel eenmechanische bestrijding goed zal kunnen ver-

dragen.Alleentussenopkomst enhettweebladstadiummoetnietinhaverwordengeëgd,
omdat in die periode veel planten kunnen
wordenlosgetrokken.Eggenkandaarom zowel voor opkomst als na het twee-bladstadiumvanhaverwordenuitgevoerd.Eenaangepaste rijsnelheid en een goede afstelling
van de eg zijn voorwaarde voor een goede
onkruidbestrijdingeneenminimalegewasbeschadiging.
Het bestrijdingseffect van eggen wordt in
sterke matebepaalddoorweers-enbodemomstandigheden. Onkruidgrootte noch onkruidbezetting zijncriteria voor de uitvoering
van een bestrijding; door tijdig en herhaald
eggen(mettussenpozenvan10à14dagen)
wordenonkruiden ineenkwetsbaarstadium
(gekiemdzaad,kiemplant)getroffen.Meteggenmoetnietwordengewacht,totdatde onkruidbezettingdaartoeaanleidinggeeft.Gunstigeweers-enbodemomstandigheden moetenworden benut omde mogelijkheden van
heteggenoptimaaltebenutten.
Hoewelschoffelen eenpositieve bijdragelevert aande mechanische onkruidbestrijding,
magverwachtwordendatschoffelennauwelijks of geen ingang zal vinden in degraanteelt. Schoffelen is alleen mogelijk bij een
verruimingvanderijenafstand;ditheeftechter negatieve gevolgen voor de opbrengst.
Bovendienvraagtschoffelenveelarbeidstijd.

Chemischeonkruidbestrijding
Bijgraneniseengrootscalaaanchemische
middelen (herbiciden) ter bestrijding vanonkruiden beschikbaar, waarmee de uiteenlopende onkruiden in diverse gewasstadia in
haver kunnen worden bestreden. Er kan
daarbij onderscheid gemaakt wordentussen
bodemherbiciden, contactherbiciden, groeistoffen endiverse mengcombinaties. Invergelijking metdeandere granen reageerthavergevoeliger opherbiciden.Daardoor isde
keuze van het aantal middelen geringer en
detoete passen dosering ineenaantalgevallenlager.Debestrijdingvangrasachtigen
is in haver niet of nauwelijks mogelijk. Met
nameoppercelen,waarwildehaverenduist

voorkomen, moet geen haver worden gezaaid;indatgevalzalvoorzomergerstofzomertarwemoetenworden gekozen.
Bijdekeuzevanhetmiddelmoetvooralworden gelet op de meest schadelijke onkruidsoorten, de ontwikkeling van de onkruiden,
het ontwikkelingsstadium van haver en de
eventuele teelt van een ondervrucht. Voor
een goed bestrijdingseffect is het belangrijk
rekeningtehoudenmetdeweersomstandigheden. Het gewas dient bovendien droog,
gaafengezondtezijn.
Inzet van herbiciden in haver is een redelijk
betrouwbare en succesvolle teeltmaatregel.
Het bestrijdingseffect is meestal beter dan
van een mechanische bestrijding: het werkingsspectrum is breed en onkruiden in de
gewasrij worden beter bestreden. Uit oogpuntvanopbrengst ishet nietnodig,dathet
gewasvrijvanonkruidis.Eenbestrijdingzal
moetenworden uitgevoerd,zolang debaten
vaneenbespuitinggroterzijndandekosten
ervan.Daarbijmoetookrekeningworden gehoudenmetdeproblemendieeenonkruidin
een volggewas kan geven. Het ontbreken
vanschade-opbrengstrelatiesbijhaver,zoals
dievoorwintertarweenzomergerstzijnuitgewerkt in CERA (teeltbegeleidingssysteem
voor deze granen) bemoeilijkt de afweging
omwelofgeenbespuitinguittevoeren.
Handleiding'Gewasbeschermingindeakkerbouw'
Omdatvoortdurendnieuwemiddelenworden
toegelaten en oude verdwijnen is het sortimentaanchemischemiddelensterkaanverandering onderhevig. De in dezeteelthandleiding vermelde bestrijdingswijzen zijn niet
meerdaneenmomentopname.Demeestrecenteinformatieoverdebestrijdingvanziekten, plagen en onkruiden verschaft dejaarlijks verschijnende 'Handleiding gewasbeschermingindeakkerbouw',uitgegevendoor
deDienstLandbouwVoorlichting(DLV)ente
verkrijgen bijde DLV DeMeernenderegionale DLV-teams akkerbouw. De chemische
middelenzelf staanuitgebreidverwerktinde
'Gewasbeschermingsgids',eengezamenlijke
uitgave van het Informatie- en KennisCen-
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trum Akker- en Tuinbouw (IKC-AT) en de
Plantenziektenkundige Dienst.
Bestrijding en gewasstadium
Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen
worden ingezet op verschillende momenten
tijdens de groeiperiode. De keuze van de
middelen hangt af van de onkruidbezetting
en -samenstelling en van het ontwikkelingsstadiumvan haver. Inhet navolgende zijn de
mogelijkheden van het gebruik van herbiciden inchronologische volgorde aangegeven.
Bestrijding voorhet zaaien
Met het klaarmaken van het zaaibed wordt
meestal het overgrote deel van de onkruiden
vernietigd, zodat een chemische bestrijding
voor hetzaaienvaak niet nodigis.Demiddelen,dieingezet kunnenworden(diquat,glyfosaat, glufosinaat-ammonium en paraquat)
moeten minstens drie dagenvoor het zaaien
wordengespoten.
Bestrijding vanafzaaien totkortna opkomst
In deze periode zijn in haver geen middelen
toegelaten. Daarom moet er voor gezorgd
worden,dathetzaaien inonkruidvrij landkan
plaatshebben.
Bestrijding vanafdrie-bladstadium totgewaslengte van 12à 15cm
Onkruidbestrijding in haver richt zich met
name tegen tweezaadlobbigen en kan uitgevoerd worden vanaf het drie-bladstadium.
Zowel contactherbiciden als groeistoffen (en
combinaties) kunnen worden ingezet. In een
vroegstadiumkunnenkleineonkruiden(maxi-

maal 2 cm) goed worden bestreden met een
contactherbicide (kleurstof); wat later, bij hogere temperaturen, is men aangewezen op
middelen met één of meer groeistofcomponenten. Het nadeeldaarvan is,dat deze middelen relatief duur zijn.
Bij de keuze van de in te zetten middelen
wordt onderscheid gemaakt tussen een bestrijding in het drietotvier-bladstadiumen bij
een gewaslengte van 12à 15cm (gewasstadium 30 - 31). In tabel 12 zijn de meest in
aanmerking komende middelen voor de
beidegewasstadia aangegeven.
Om de beste keuze uit de beschikbare middelen te kunnen maken,is kennisvan debestrijdende werking van het middel nodig alsmede van de op het veld aanwezige onkruiden. Uitgebreide informatie over toepassing
van de genoemde middelen, zoals de doseringendespuitomstandigheden,wordenverstrekt inbijlage 1a;inbijlage 1bisvoor aantal
middelen de gevoeligheid van onkruiden
aangegeven.
Bestrijding bij gewaslengte van 15 - 25 cm
(twee tot drie-knopenstadium)
Later in het voorjaar moet soms een bestrijdingvanbreedbladige zaad-enwortelonkruiden worden uitgevoerd. Voor gewassen langer dan 15 cm komen daarvoor uitsluitend
groeistofbevattende middelen inaanmerking.
Speelt kleefkruid eenbelangrijke rol,dan kan
een bespuiting met een fluroxypyr-bevattend
middel nodigzijn.Zijnhetmet nameveelknopigen dan kan een mengsel van groeistoffen
met dicambaworden gekozen.Ook muur en
kleefkruid worden daarmee redelijk bestre-

Tabel12. Overzichtvanherbicidenterbestrijdingvanonkruideninhaverinhetdrietotvier-bladstadium
bijeengewaslengtevan12-15cm.
drietotvier-bladstadium

gewaslengte12-15cm

DNOCe.a.
Herbogilvloeibaar
Basagran
Faneron
Verigal D
Certrol20

DM 88e.a.
BasagranUltra
AAbantylCombi
BentrolPlus
CertrolCombin D
BasagranP-duplo
Superselectylnieuw
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Tabel13. Herbiciden ter bestrijding van onkruiden in haver later in het voorjaar (tijdensdefasevanstengelstrekking).
MCPAe.a.
Mecoprop-pe.a.
MCPA+Mecoprop-p.
ForleneWP
Triogran

AseptaBenzan
Anitop88e.a.
Bensecal
Staranee.a.

den. Vormen distels een probleem, dan kan
later, kort voor het verschijnen van de pluim,
gespoten worden met MCPA. In tabel 13 is
een overzicht gegeven van de middelen, die
later inhetvoorjaar nogkunnenworden ingezet.
De keuze van het middel moet worden afgestemdopdeonkruidbezetting en-samenstelling en op de weersomstandigheden. Informatie van de in tabel 13 vermelde middelen
is aangegeven in bijlage 2a;de gevoeligheid
vanonkruidenvoordezemiddelen isvermeld
inbijlage2b.
Bestrijding kort voorde oogst
Inallegranen ishet mogelijk om kort voor de
oogst eenbespuiting uittevoerentegen wortel- en zaadonkruiden. Dit geldt met name
voor onkruiden zoals veenwortel, kweek en
riet,die nadeoogstweinig hergroei vertonen
en in de stoppel dus moeilijk te bestrijden
zijn. Omwille van de veiligheidstermijn moet
een bespuiting minstens een week voor de
oogstwordenuitgevoerd.DemiddelenRound-

up (glyfosaat) en Touch Down (glyfosaat-trimesium) kunnenworden toegepast.
Eengoedebestrijdingwordtverkregen alsde
onkruiden voldoende blad hebben en nog
voldoendevitaalzijn.Omdat behalve deaanwezige onkruiden ook het havergewas wordt
gedood, magdeze bestrijding pas uitgevoerd
worden, wanneer de korrelvulling is gestopt.
Van de behandelde percelen is het stro geschiktvooralledoeleindenenkunnende korrels zowel voor menselijke als dierlijke consumptie worden afgezet.
N.B. Om elk risico ten aanzien van de kiemkrachtvanhetzaadtevermijden,wordt bijde
teeltvanzaaizaadtoepassingvan genoemde
middelenontraden.
Bestrijdinginde stoppel
Lastige meerjarige onkruiden, zoals kweek,
klein hoefblad, akkermunt, akkermelkdistel,
veenwortel en riet, kunnen ook in de graanstoppel worden bestreden. Hiertoe kan een
bestrijding met Roundup (glyfosaat) en
Touch Down (glyfosaat-trimesium) worden
uitgevoerd. Wel zal met de bestrijding moeten worden gewacht, totdat de onkruidplantennadeoogstvandehaverweereenaantal
groenebladeren hebbengevormd.Omdat de
hergroei van het onkruid in de stoppel nogal
eenste wensen overlaat, kan beter kort voor
de oogst worden gespoten. Bovendien kunnen dan na de oogst stoppelbewerkingen
worden uitgevoerd of nieuwe gewassen
(groenbemestingsgewassen, koolzaad of
wintergerst) wordeningezaaid.
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Groeiregulatie
Legering

Groeiregulator

Indepraktijkkenmerkthaverzichalseen gewasmeteenmatigestrostevigheid.Legering
is dan ook eenvaak voorkomendverschijnsel. Legering komt vooral voor ingewasbestanden, die ruim voorzien zijn van stikstof
(hoge bemesting, sterke mineralisatie in de
bodem) en een dichte stand (te veel zaaizaad, forse uitstoeling). Weinig (zon)licht tijdens de stengelstrekking beperkt de diktegroeivande stengelvoet, resulterend ineen
slap gewas; bij zware neerslag en/of veel
windkandangemakkelijklegeringoptreden.

Bijdeteeltvantarwewordtalgemeengebruik
gemaakt van de groeiregulator chloormequat,diedoorverkortingen/ofverdikkingvan
de onderste stengenedende stevigheid van
deplantvergroot.Bijdeanderegraansoorten
bleekdewerkingvanchloormequatgeringer
ennogal wisselend.
Bij haver kon met een verhoogde dosering
chloormequat inzware gewasbestanden het
optreden van legering worden verminderd,
waardooropbrengstverliezenkondenworden
beperkt.Dewerkingvanchloormequatbleek
echternogalwisselend;somswerdenduidelijkeeffectengemetenensomsniet.Eenverklaring voor de gevonden verschillen bleek
vaakniettegeven.Uitoogpuntvanhalmversteviging en halmverkorting wordt een bespuitingbijhetbeginvandestengelstrekking
(gewasstadium 31-32) aanbevolen. Eendeling van de toepassing bleek geenverbetering vande werking opte leveren. InDuitsland,waardenadrukmeeropverkortingvan
de stengel ligt, wordt een bespuiting tussen
het twee-knopenstadium en het verschijnen
vanhetvlagbladaangehouden.Vanwegede
wisselende resultaten kan toepassing van
chloormequat niet als een integraal onderdeel van deteelttechniek van haver worden
beschouwd. Een bespuiting met chloormequat is een noodmaatregel, die wordt uitgevoerdalshetgewaszodanigzwaaris,datlegering mag worden verwacht. Dergelijke
zware gewassen kunnen worden behandeld
met een bespuiting van drie liter chloormequatperhectareinhettwee-knopenstadium.

Legering bij haver kan optreden vanaf het
moment dat de pluimen verschijnen. Ineen
gelegerd gewas wordt de fotosynthese geremd,waardoor deproduktiviteit vermindert.
Met name bij vroegtijdige legering kan de
schadegrootzijn(tottweetonkorrelperhectare).Daarnaastheeftlegeringeennegatieve
invloedopdekorrelkwaliteit engeeftproblemenbijdeoogst. Het indragenvaneenrijp,
gelegerdgewasverloopttraag,waardoorpas
laterkanwordengeoogst.Vaakishetgeoogste produkt vochtiger, wat het risico van
kleurafwijkingen (grauwheid) en schot vergroot.
De teelttechniek is erop gericht legering te
voorkomen. Door rassenkeuze (strostevigheid), stikstofbemesting (hoogte en deling
van de gift) enzaaizaadhoeveelheid kande
telerdegewasgroeibeïnvloedenenalszodanigdestrostevigheidbevorderen.
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Ziektenenplagen
Inhetalgemeen ishavermindergevoeligvoor
ziekten dande andere granen,zodat eenbestrijding meestal achterwege kan blijven. Afgezienvangebreksziekten (koper, mangaan)
zijn eigenlijk alleen meeldauw, roodbladigheid en havercysteaaltje van belang en verdienen aandacht bij de teelt van haver. De
mogelijkhedenvoorhet(chemisch) bestrijden
van ziekten en plagen zijn beperkt. Naast
zaaizaadontsmetting is bij haver alleen een
bestrijding tegen meeldauw en bladluizen
toegestaan.
Een goede leidraad voor de bescherming tegenziekten enplagen isde Handleiding 'Gewasbescherming in de Akkerbouw', waarin
de wijzigingen van het bestrijdingsmiddelenbestand jaarlijks worden verwerkt. In deze
teelthandleiding voor haver zijn de meest recentegegevens (1993)opgenomen.

Schimmelziekten
Infectie van schimmelziekten kan plaatshebben vanuit het zaaizaad, vanuit de grond of
door sporen vanuit de lucht. Daarmee kan
het tijdstip en de plaats van aantasting sterk
verschillen. Tijdens kieming en opkomst zijn
kiemschimmels schadelijk. Nadien zijn bladziekten van belang; in de pluim spelen ziekten nauwelijks eenrol.
Kiemplantziekten
Zowel in de grond als in en op het zaaizaad
komen schimmels voor, die opkomst en kieming kunnen schaden. De schade uit zich in
een slechte opkomst en het wegvallen van
kiemplanten.Hetbetreft meerdereschimmels,
waarvan diverse fusariumsoorten deel uitmaken. Doorzaaizaadontsmetting wordt de kiem
en de jonge plant beschermd tegen parasitaireaantasting,hetgeeneengoedebasisvormt
voor het verkrijgen van een goed plantenbestandeneengunstige gewasontwikkeling.

Voetziekten
Van de granen wordt haver het minst aangetast door voetziekten. Haver wordt niet aangetast door de tarwehalmdoder (Gaemannomyces graminis), noch door de oogvlekkenziekte (Pseudocercosporellaherpotrichoides).
Alleendeniet-soortgebonden (polyfage)schimmels als Rhizoctonia cerealis (scherpe oogvlekkenziekte) enfusariumsoorten (onderandere sneeuwschimmel) kunnen de voet van
de stengel aantasten. Deze schimmels zijn
chemisch niettebestrijden.
Bladziekten
Meerdere schimmels zijn in staat haver voor
de bloeite infecteren;met name echtemeeldauw, strepenziekte en kroonroest zijn van
praktische betekenis. Over de relatie tussen
aantasting en opbrengstverlies is bij deze
bladziekten weinig bekend; criteria voor een
rendabele ziektebestrijding zijn nietvoorhanden.
Meeldauw (Erysiphe graminis) is een schimmel,diebijallegraansoorten kanvoorkomen.
Wel wordt elke graansoort door een aparte,
speciale vorm van de schimmel aangetast.
Op de bladeren, bladscheden en kafjes is
eerst een wit, later een grauw schimmelpluis
te zien,waarin zichzwarte puntjes (cleistoteciën) ontwikkelen. Aangetaste plantendelen
sterven af.
Meeldauw iseenwarmteminnende schimmel
(20 à 25°C). De kieming van de schimmelsporenwordtgeremddoorcontact met water.
Deaantasting breidtzichniet of slechts langzaam uit in regenrijke perioden, maar gaat
vaak ergsnel inwarme,drogeperioden.
Haver is vooral gevoelig in een jong ontwikkelingsstadium en een zware aantasting
wordtvaak inhetbeginvandefasevan stengelstrekking waargenomen. Nadien neemt
devatbaarheidvan hetgewas afen hangt de
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aantasting samen met gewas- en weersomstandigheden. Uit oogpunt van gewasgevoeligheid en ziekte-ontwikkeling moet meeldauw reedsvroegtijdig indegaten gehouden
worden. Uit oogpunt van korrelproduktie
moeten de bovenste twee bladeren gezond
blijven; dan zal ook de aantasting van de
pluim beperkt zijn. Bestrijdingscriteria ontbreken bij haver. Bij zomergerst wordt een bestrijding uitgevoerd, als in de periode van
strekking tot bloei meeldauw wordt aangetroffen ophetderde bladvanboven.Ditcriterium kan ook bij haver als leidraad voor de
bestrijding van meeldauw worden gehanteerd. Gespoten kan worden met 1 liter Corbel (fenpropimorf), 0,75 liter Calixin (tridemorf)of 1liter Funginex (triforine).
Haver iswat minder gevoelig voor meeldauw
dantarwe of gerst. Een rendabele bestrijding
zal waarschijnlijk alleen worden verkregen in
dichte gewasbestanden en op meeldauwgevoelige gronden (zand/dalgronden).

de lengterichting tussen de bladnerven. De
sporehoopjes liggen onregelmatig verspreid
overhetblad.Tijdensdeafrijpingontstaande
wintersporehoopjes aan de onderzijde van
hetbladals kleine,langwerpige streepjes.
De schimmel kan overwinteren op wegedoorn en vuilboom, maar de betekenis hiervan is te verwaarlozen. Infectie geschiedt
veelal door sporen, die door wind worden
aangevoerd uit het Middellandse zee-gebied
of uitgebieden met winterhaver.
Deziekte heeft inNederland nauwelijksbetekenis.Deaantasting komtte laat omschadelijkte zijn.

Strepenziekte (Pyrenophora avenae) komt
voor bij haver en gerst. De ziekte gaat met
het zaad over. Bij haver ontstaan bij jonge
planten één of meer bruine strepen in de
lengterichting van het blad, vaak langs de
rand. Het blad sterft af en soms de gehele
plant. Bijoudere planten ontstaan roodbruine
vlekken op de bladeren, aanvankelijk door
eengele,soms paarsachtige randomgeven.
De schimmel groeit het best onder vrij koele,
vochtige weersomstandigheden, zoals die in
het vroege voorjaar voorkomen. Op de afgestorven bladeren ontwikkelen zich talrijke
sporen, die gemakkelijk met de wind of door
insekten naar bovenliggende delen van de
plantwordenverspreid.Ziektesymptomenblijven dan vaak achterwege, maar het nieuwe
zaad raaktwel besmet.
De schimmel is bij haver moeilijk te bestrijden; ook zaaizaadontsmetting is niet effectief.Deaantasting isbijhaverechtervaakbeperkt.

Meeldauw (Erysiphe graminis) uit zich aanvankelijk door witte puistjes op de kafjes, die
later grauw kleuren. Voor nadere gegevens
wordt verwezen naar meeldauw als bladziekte.

Kroonroest {Puccinia coronata) treedt bijgranen alleen in haver op. Aan de bovenzijde
van het blad ontstaan oranje tot roodachtige
zomersporehoopjes (2 à 5 mm), gelegen in
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Aar- en afrijpingsziekten
In het algemeen wordt de pluim weinig door
ziekten aangetast. Vanaf de bladeren kan
meeldauw zich naar de pluim uitbreiden.
Daarnaast kan stuifbrand en fusarium worden aangetroffen.

Stuifbrand (Ustilago avenae) wordt zichtbaar
bij de bloei. De aangetaste pluimen zijn (gedeeltelijk) zwart, doordat de geïnfecteerde
pakjes in plaats van korrels een massa
zwarte sporen produceren. Doordat de sporen verstuiven en/of afspoelen met regen,
blijft alleen een kale, rechtopstaande pluim
over.
Deschimmel gaat met hetzaadover. Nakieming van het zaad groeit de schimmel met
het groeipunt van de stengel mee omhoog.
Aangetaste planten worden pas zichtbaar bij
hetverschijnen vande pluim.Nade bloeikomen de sporen vrij en verspreiden zich met
de wind over het gewas. Bij de nieuw geïnfecteerde korrels zit de schimmel in de vorm
van sporen buiten op het zaad. Stuifbrand is
soortgebonden en kan niet overgaan van de
enegraansoort opdeandere.
Beneden 7°C worden kiemplanten niet aangetast. Vroeg zaaien beperkt de aantasting.

Ook door zaaizaadontsmetting wordt stuifbrand afdoende bestreden. In de praktijk is
dezeziektevanweinigbetekenis.
De rode kafschimmel (Fusarium avenaceum), ook wel kafjesrood genoemd,kan
na hettevoorschijn komende pluimaantasten. Meestal komt de ziekte onregelmatig
over het veld voor enzijn binnen een pluim
éénofenkelepakjesaangetast.Natteweersomstandigheden tijdens en kort na de bloei
zijngunstigvoordeschimmelenkunneneen
aanzienlijke zaadbesmetting veroorzaken.
Deschimmel penetreert inde korreleniste
herkennen aan rose sporehoopjes aan de
onderzijdevandekafjes.
Verspreiding vindt vooral plaats vanuit besmet zaad, maar ook via stro. In eerste instantie wordt de kiemplant aangetast (zie
'kiemplantziekten'). Door middel van regenspatten, wind en contacten tussen zieke en
gezonde plantendelen vindt verspreiding
naarboveninhetgewasplaats.
Hetgebruikvanontsmetzaaizaadbeperktde
ziektedruk. Een aantasting van de pluim is
daarmee echter niet te voorkomen, omdat
ook van elders sporen kunnen worden aangevoerd. Opzich is de schimmel niet langs
chemische weg te bestrijden. De schade
heeftbijhavervaakgeenbetekenis.

ziekegras-engraanplanten.Degraanluizen
diehetvirusoverbrengenzijndegrotegraanluis(Sitobionavenae), devogelkersluis(Rhopalosiphumpadi)enderoos-grasluis(Methopolophiumdirhodum).
Aantasting in een jong gewasstadium geeft
de grootste schade; de schade neemt af,
naarmatedeinfectielaterplaatsheeft.Doorgaansisdeschadegering,omdathetgewas
reeds behoorlijk ontwikkeld is als de eerste
luizenvlucht zich aandient. Problemen ontstaan alleen na een zachte winter, waarbij
veelluizenoverleven, diewordtgevolgddoor
eenwarmvoorjaar en/of eenlateinzaai.Een
chemische bestrijding van deze luizen is
meestalnietrendabelen(inzomergerst)niet
effectief gebleken. Door haver vroeg te
zaaien, kan schade door het optreden van
roodbladigheidwordenvoorkomen.

Schadelijkeinsekten
Gedurende de groeiperiode kan haver door
meerdereinsektenwordenaangetast.Veelal
betrefthetinsektendieookopanderegranen
voorkomen,zoalsbladluizen,graanhaantjes,
mineervliegen, fritvliegen en andere. In het
algemeen isde aantasting door insekten bij
havertamelijk beperkt,zodat eenbestrijding
vaaknietlonend is.

Virusziekten

Bladluizen

In haver is 'roodbladigheid' een vrijwel jaarlijks verschijnend symptoom van hetgerstevergelingsvirus. De aantasting wordt zichtbaardoorpaarstotroodbruinverkleurdebladeren. Deverkleuring begint aandetopvan
het blad en breidt zich naar de bladvoet uit.
Bijeenvroegtijdigeinfectieblijvendeplanten
achter in groei en de pluimen vertonenvele
lozepakjes.
De aantasting blijft meestal beperkt tot enkeleplanten,vaakinderandvanhetperceel,
somsverspreidoverhetveld.Deziektegaat
niet met het zaad over, maar wordtovergebrachtdoorbladluizen.Deinfectievindtplaats
door gevleugelde luizen, die de besmetting
eldershebbenopgedaandoorhetzuigenaan

Indegranenkomendriebladluissoortenvoor
die schadelijk zijn voor de groei en de produktie. De luizen komen in het voorjaar het
gewasingevlogen.Door(ongeslachtelijke)vermeerderingkaneenluizenpopulatiezichsnel
uitbreiden en zich over het gewasverspreiden. Dematewaarin dit gebeurt, issterk afhankelijk van uitwendige omstandigheden:
warm,vochtigweereneenwelig,dichtgewas
zijngunstigvoordeluis.Debladluizendieop
haver kunnen worden aangetroffen, zijn: de
grote graanluis {Sitobion avenae), devogelkersluis (Rhopalosiphum padi) en de roosgrasluis{Metopolophiumdirhodum). De roosgrasluis ontwikkelt zich uitsluitend op het
blad;degrotegraanluisenvogelkersluiskun-
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nenook naar depluimmigreren.
Dedirecteschade,dieluizendoorzuigenvan
plantensap veroorzaken, is beperkt van omvang. De indirecte schade kan daarentegen
zeer aanzienlijk zijn. Aangestoken bladeren
worden bedekt met honingdauw en sterven
versneld af; dit verhoogt niet alleen de kans
op schimmelziekten, maar beperkt de fotosynthese en dientengevolge de produktie.
Bladluizen schaden met name de korrelvulling,wat resulteert inlagere duizendkorrelgewichten.
De omvang van de schade die bladluizen
aanrichten, is ondermeer afhankelijk van de
opbrengstpotentie van het gewas. Hoogproduktieve gewasbestanden zijn het meest
schade-gevoelig. Bij haver zijn geen goede
bestrijdingscriteria voorhanden. Gezien het
lagere opbrengstniveau van haver kan het
bestrijdingsadvies van tarwe als 'veilig' voor
haver worden beschouwd. Bij tarwe wordt
eenbestrijding geadviseerd,als:
- vóór entijdens de bloei minstens 30%van
dehalmenmetbladluizen is bezet;
- na de bloei minstens 70% van de halmen
met bladluizen isbezet.
Een bestrijding na het melkrijpe stadium is
meestal niet rendabel. Mocht een bestrijding
bij haver noodzakelijk worden geacht, dan
moet bij voorkeur gespoten worden met een
selectief middel, zoals pirimicarb, dat de natuurlijke vijanden van de bladluizen (onder
andere lieveheersbeestjes) spaart.
Bladluizen kunnen ook het gerstevergelingsvirusoverbrengen,datbijhaver leidttot roodbladigheid en dat in sommige jaren tot
schade aan gewas en opbrengst leidt. Informatiedaarover isweergegeven onder 'Virusziekten'.
Fritvlieg (Oscinella frit)
Van dit twee tot drie cm grote vliegje komen
perjaar drie generaties voor; één inhet voorjaar, één indezomer en één inde herfst. De
vliegjes zelf doen geen schade, wel de drie
tot vier cm lange larven. Devliegjesverschijneneindapril/begin meienleggeneierennabijhettongetje vanhethartbladvanjongezomergraanplanten. De uitgekomen larven be-
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geven zich door het bladweefsel naar het
groeipunt. De larve beschadigt het groeipunt
en het omringend blad. Het hartblad wordt
geel, verwelkt en kan uit de schede worden
getrokken.Veel plantjes vallenwegof verdikkenzichaandestengelbasis enstoelen sterk
uit. Zodra de larve volwassen is, verpopt
deze. Injuni komt uitdeze poppendetweede
generatie fritvliegen te voorschijn, die vooral
op haverpercelen neerstrijkt. Van begin tot
half juni leggen de vliegen hun eieren in de
bladoksels en tussen de kafjes. De larven
vreten aan dejonge korrels,wat eengedeeltelijke loosheidvandepluimtot gevolg heeft.
Na de verpopping verschijnt vanaf halverwegejulidederde generatie fritvliegen,diein
de nazomer eieren afzet op grassen, graanopslag of vroeggezaaide wintergranen. De
larven kruipen in de planten en verblijven
daargedurende de winter.
Bestrijding van de fritvlieg is meestal niet lonend;alleen inlaatgezaaide percelen kande
schadeaanzienlijk zijn,omdatdeplantendan
ineenjongstadiumwordenaangetast. Vroeg
zaaien isdanook deaangewezen maatregel
om de schade te beperken. Ook kan een
zaaizaadbehandeling met 3 gram lindaan
20% of 0,8 mllindaan(750gramper liter) per
kgzaadplaatshebben.
Graanhaantje (Lema cyanella)
De kevers zijn glanzend blauw en overwinteren op beschutte plaatsen (onder planteresten zoals stro of inde grond). In het voorjaar
vreten de kevertjes langwerpige gaten in het
blad. Eind mei worden eieren gelegd bij de
middennerf vanhet blad. Naongeveer 14dagen komen hieruit gele larven te voorschijn
die bedekt zijn met een zwarte, kleverige
massa,waardoor zeop slakjes lijken.De larvenzitten aan de bovenzijde van het blad en
vreten streepsgewijs het blad weg. Doordat
de onderste cellaag van het blad blijft zitten,
ontstaan als het ware witte strepen in de
lengterichting van het blad. De volgroeide
larve kruipt indegrondop5à8cmdiepte en
verpopt aldaar. Uit de poppen komen de kevers,die naardewinterverblijfplaats gaan.Er
isdusslechts ééngeneratie perjaar.

Ook al neemt de aantasting bij een hogere
stikstofgiftwattoe,deschadeismeestalniet
of nauwelijks van belang. Een bestrijding is
daaromnietnoodzakelijk.
Graanmineervlieg(Hydrelliagriseola)
Van deze vlieg komt één generatie perjaar
voor. Devliegen verschijnen in april en leggeneierenopde bladeren. Deuitdeeieren
komende larven mineren inhet blad envreten het bladweefsel tussen de bovenste en
onderste bladlaag weg.Devreterij isteherkennen aan gangen, die veelal in het bladpuntbegintennaardebladschedetoebreder
wordt. Inde weggevreten gedeelten zijn de
donkereuitwerpselenzichtbaar.De bladpuntenverdrogenengaan rafelen.
Na twee tot drie weken zijn de larven volgroeidenverpoppen inhet blad. Uitdepoppenkomennaenkeledagendevliegen.
Erzijngeenmaatregelenbekendomdeaantasting te beperken. Een bestrijding is ook
nietnodig.
Graantripsen(Stenothripsgraminum)
Tripsen,ookwelblaaspotenofdonderbeestjesgenoemd,komenvooropallegranenen
grassen.Afhankelijkvandesoortkomenéén
of twee generaties per jaar voor. In het
vroege voorjaar worden meestal op wintergraneneierenafgezet,waaropzichdeeerste
generatie ontwikkelt. De tripsen van de
tweede generatie gaan naar de zomergranen,waardelarvendieveelopdevolwassen
dieren lijken,meestal in de pluim tussende
kafjes ende korrel zitten. Detripsen zuigen
aandegroenedelenvandeplant,waardoor
zilverkleurige vlekjes ontstaan. In de pluim
kunnen daardoor loze pakjes ontstaan, die
witverkleuren.
Tripsenzijnmoeilijktebestrijden,maarditis
meestalooknietnodig.
Overigeinsekten
Indegranenkomennogenigeinsektenvoor
dievoor haver nietof nauwelijks vanbelang
zijn.Alleenemeltenenritnaalden(zaaizaad-

behandeling) en de tarwestengelgalmug
(Haplodiplosis equestris) kunnen het gewas
soms enigszins aantasten. Insekten als de
gelegalmug(Contarinia tritici), deoranjegalmug (Sitodiplosis mosellana), de Hessische
vlieg (Mayetioladestructor)en de smalle
graanvlieg{Deliacoarctata) wordenbijhaver
nietaangetroffen.

Aaltjesziekten
Aaltjes of nematodenveroorzaken bij haver
inhetalgemeenweinigschade.Hetgraswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne nasi) en het
wortellesieaaltje {Pratylenchus penetrans)
doengeenschadeenvermeerderenzichniet
ofnauwelijksophaver.Haverisvatbaarvoor
hetstengelaaltje (Ditylenchusdipsaci) enhet
havercysteaaltje {Heterodrea avenae); vanwegedelagebesmettingsgraad isschadein
de praktijk veelal van geen betekenis. Ten
aanzienvanhetmaïswortelknobbelaaltje (Meloïdogynechitwoodi) isinNederlandnogweinigbekend.UitAmerikaans onderzoek blijkt
haverditaaltjeweltevermeerderen,maarer
zelfgeenschadevanteondervinden.
Havercysteaaltje(Heteroderaavenae)
Binnenhetakkerbouwplankomtditcysteaaltje uitsluitend voor op de granen.Metname
havereninminderematezomergerstworden
doorhethavercysteaaltje aangetast,watopbrengst kankosten.Wintertarwe,wintergerst
enroggewordennauwelijksaangetast.
Uitdecystenkomeninhetvoorjaar delarven
tevoorschijn,diedewortelvanhaverbinnendringen indestrekkingszone kortachter het
worteltopje. Door te zuigen wordt dewortelgroei gestopt en de groei van de plant gestoord. Dit uitzich pleks-of strooksgewijs in
het veldgewas met achterblijvende planten.
Debladerenvanjonge plantenwordenlicht;
het gewas is spichtig. De bladtop verkleurt
eerstroodachtig,latergeel.Deuitstoelingen
aarvorming verlopen gebrekkig. De wortels
zijnkortensterkvertakt (knoestig),waaraan
inhetbeginvanjunidegelecysten,zogroot
als een speldeknop, te zien zijn. De cysten
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worden later donkerbruin, raken los van de
wortelenblijvenindegrondachter.
Deenige manieromaantastingdoor hethavercysteaaltje tegen te gaan, is een ruime
vruchtwisseling metweinighaver(enzomergerst).Ookeengoedebestrijdingvankweekgrasisbelangrijk.Degrondontsmettingtegen
aardappelmoeheid isook effectief tegen het
havercysteaaltje. Eenafnamevandegrondontsmetting geeft het cysteaaltje meer kans
totvermeerdering;haverzaldaaromnietvakerdanéénkeerpervijf totzesjaar moeten
worden geteeld.
Vandeoverigeaaltjes ishavergevoeligvoor
reup(Ditylenchus dipsaci), bekendbijrogge.
Ditstengelaaltje kanzichophaververmeerderenenschadegeven.Symptomenzijneen
sterke uitstoeling en vergroeide bladeren.
Het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) kanzichvermeerderenophaver,maar
doet geen schade. Het grasknobbelaaltje
(Meloïdogyne nasi) wordt nietvermeerderd;
haver kandienen als vanggewas. InNederland zijn bij haver geen gegevens bekend
omtrent schade en vermeerdering van het
maïswortelknobbelaaltje (Meloïdogyne chitwoodi).
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Diversen
Schadedieopandere manierenaanhetgewas wordt veroorzaakt, betreft met name
vorst,hitteenvogel-enwildschade.
Vorstschadekanvroeginhetvoorjaaroptredennaopkomstvandehaver.Bijeenzware
nachtvorstkunnenbladerenbevriezen. Vorstschadeisherkenbaaraaneenwitteband, die
opde bladeren op nagenoeggelijke afstand
totdebladtopvoorkomt.Opdeplaatsvande
band schrompelt het bladweefsel in enwordendebladpuntenwit.Hetgroeipuntbevindt
zich beschermd in de bladscheden, veelal
nogonderhetgrondoppervlak.Meestalwordt
dit groeipunt niet beschadigd en vindt hergroeiplaats.
Hitteschade treedt op wanneer tijdens de
fase van korrelvulling de temperatuur gedurende meerdere dagen boven 28 à 30°C
komt. Eenbovenmatige verdamping isdaarvan het gevolg. Hitte-perioden gaan echter
vaak samen met perioden van (relatief)
vochttekort. Dit leidt tot uitdrogen en afstervenvanbladerenentot eenversneldafstervenvanhet gewas.Noodrijpheid isdaarvan
hetgevolg,resulterendinlageduizendkorrelenhectolitergewichten.

Kwaliteit
Dehaverkorrel bestaat uit bast en pitof kern.
Voor de verwerkende industrie gaat het uitsluitend om de pit; de bast is (nog) van geen
belang. De kwaliteit van haver hangtdanook
vooralsamen meteengoedontwikkelde pit.
Aan kwalitatief goede haverwordt een aantal
objectieve eisengesteld:
- een hectolitergewicht van minstens 55kg;
- een duizendkorrelgewicht van minstens 27
gram;
- eenbastgehalte van maximaal25%;
- een sortering met minstens 90% van de
korrels groter dan2mm;
- een eiwitgehalte in de pit van minstens
14%;
- eenpercentage vreemde korrelsvanmaximaal3%;voor rogge 0,5%.
Tweelingkorrels ('twins')worden niet gewaardeerden inde partij mag geenschotvoorkomen. Belangrijk voor de afzet van haver zijn
de kleur en de geur van de korrel. Haver

moet fris ruiken en niet muffig of zuur. Haver
moet blank van kleur zijn; grauwe korrels,
meestal een gevolg van een verlate oogst,
zijnongewenst bijdeafzet naardeconsumptie-industrie. Bij de aankoop van partijen
wordtvooralopvisuelekenmerkenals korrelgrootteenkorrelkleur gelet.
Het verkrijgen van een goede haverkwaliteit
wordt bepaald door teeltmaatregelen, door
weersomstandigheden tijdensdeoogstende
opslagenbewaring nadien.Eengoedekwaliteitbegint meteenjuiste rassenkeuze eneen
tijdige inzaai. Een gematigde stikstofvoorziening beperkt legering en draagt bij aan een
goede korrelvulling entijdige afrijping. Dit zal
weliswaar opbrengst kunnen kosten, maar is
bevorderlijk voor de kwaliteit. Ook een ongestoorde,gezondeafrijpingisgunstigvooreen
goede vulling van de korrels,wat zal resultereninhoge hectolitergewichten en lage bastgehalten.
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Oogstenbewaring
Indepraktijkwordthaveruitsluitendmeteen
combineofmaaidorsergeoogst.Nadeoogst
wordtdehavermeestaldirectafgevoerdnaar
de collecterende handel, waar deze wordt
opgeslagen; opslag van haver op het eigen
bedrijf heeft weinig plaats. Haver is,evenals
andere granen en peulvruchten, goed bewaarbaar bijlagevochtgehalten indekorrel.
Om(hoge) kostenvoor hetdrogentebeperken,zalhaverzodroogmogelijkmoetenwordengeoogst.

Oogsttijd
Het moment van oogsten wordt in sterke
mate bepaald door het vochtgehalte in de
korrels. Haver is goed bewaarbaar bij een
vochtgehalte van 15à 16%;bij voorkeurzal
daarom bij een dergelijk vochtgehalte moetenwordengeoogst.Dooreentrageafrijping
endoorrisico's voorhetoptredenvanschot,
korreluitval eneen grauwe korrelkleur wordt
zo'n laagvochtgehalte vaak niet bereikt,zodatnoodgedwongengedroogdmoetworden.
Deindrogingvandekorrelophetveldissterk
afhankelijk vande heersendeweersomstandigheden. Bij drogend weer staat de korrel
gemakkelijk vocht af, waardoor hetvochtgehalte gedurende de dag enkele procenten
daalt. Tijdens de nacht neemt de korrelgemakkelijkweervochtop.Inzichtinhetvochtgehalte vande korrel is bevorderlijk voorde
keuze van het oogstmoment. In de handel
zijnverschillendesoortenvochtmeterstekrijgen; ook kan menvaak bij de coöperatieof
graanhandelaar het vochtgehalte van een
graanmonsterlatenbepalen.

Schonenvanhetoogstprodukt
Inhetgeoogsteproduktkomenvaak,inmeer
of mindere mate,verontreinigingen voorzoalsstroresten,kaf, gronden(onkruid)zaden.
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Deze onzuiverheden zijn niet alleen ongewenstbijafzetalskwaliteitshaver, maarkunnenook een nadelige invloed uitoefenenop
debewaarbaarheid.Groeneplantendelenen
zaden,afkomstigvanonkruiden,ondervrucht
enhalmhebbenmeestal eenhoogvochtgehalte en kunnen een voedingsbodem zijn
voorschimmels.Voorafgaandeaandebewaringisschoningvanhetoogstproduktwenselijkenkan,indienmogelijk,hetbestevoorhet
drogen plaatshebben. Ten opzichte van
tarwe, gerst en rogge wordt haver met de
meeste apparatuur minder gemakkelijk geschoond,wateenduidelijklagereschoningscapaciteitbetekent.

Drogenvanhetoogstprodukt
Voor eengoedebewaringvaneenpartijhaver zijn het vochtgehalte in de korrel ende
bewaartemperatuur van belang. Een bewaringgedurendelangeretijdkanalleenplaatshebben bij een vochtgehalte lager dan16%
en een temperatuur beneden 10°C; daarbij
moetmenhetgraannogwelregelmatiglaten
omlopen.
Eenvochtgehalteindekorrelvanminderdan
16%wordt alleen bij gunstige oogstomstandigheden bereikt; vaak is het produkt te nat
enzalmoetenwordengedroogd.Hetdrogen
kan plaatshebben met niet verwarmde (buitenluchtenmetverwarmdelucht.
Droging met niet-verwarmde lucht doet het
vochtgehalte in de korrel traag verlagen en
neemt, afhankelijk van vochtgehalte, partijgrootte en luchtvochtigheid, vaak meerdere
dagen c.q. weken in beslag. Dedroogsnelheidhangtafvandehoeveelheidluchtin m3,
dieperm3graandoordeventilatorwordtgeleverd envan de dikte van de graanlaag.In
tabel 14zijnvoorhavernormenvoordroging
metkoudeluchtvermeld.
Voor een goede droging is een lage luchtvochtigheidvandeingeblazendroogluchtge-

detemperatuurvandedroogluchthogerzijn.
De samenhang tussen de maximale laagdikte en de minimale luchthoeveelheid bij
ventilatievanopgewarmdeluchtisaangegeven intabel 15.Deindezetabelweergegeven cijfers hebben betrekking op zaaizaad;
voor consumptie- c.q. voerhaver kan uitgegaanwordenvan(iets)minderstrengeeisen.
Degegevensindezetabelgeveneenpraktische aanwijzing voor het drogen op droogvloeren, in kisten en in lage silo's. Duidelijk
blijkt, dat er bij een hoger vochtgehalte van
haverminderhooggestortkanwordenendat
ermeerluchtnodigisomhetprodukttedrogenenteverwarmen.

wenst. Hetdrogenvanmindervochtiggraan
(16 a 18%) vraagt drogere lucht dan graan
meteenhogervochtgehalte.
Bij droging met verwarmde lucht wordt het
drogingsproces aanmerkelijk versneld. De
maximaal toelaatbare temperatuur isafhankelijk van de bestemming van het produkt.
Voor vochtgehalten van 20% en hoger bedraagt deze voor haverzaaizaad 30 -40°C,
voor consumptiehaver 35 - 45 °C en voor
voerhaver 45 - 55°C. Hogere vochtgehaltes
vrageneenlageredroogtemperatuurdanlagere vochtgehaltes. Voor het drogen bijhogere temperaturen is een grote ventilatiecapaciteitnodig;omcondensvormingindetoplaag te voorkomen, moeten beperkingen
wordengesteldaandelaagdikte.
Voor een efficiënte droging moeten droogtemperatuur en laagdikte op elkaar worden
afgestemd.Demaximalelaagdikteiskleiner,
naarmatehetvochtgehalteindekorrelsen/of

Bewarenvanhetoogstprodukt
Indrogetoestand isdekorrelvanhaverlangere tijd houdbaar. Bij langdurige bewaring

Tabel 14. Normen voor (A) luchtlevering in m 3 per m 3 graan per uur, (B) droogduur in dagen en (C)
maximale laagdikte inmeters,voorcontinu langzaamdrogen metniet-verwarmdeluchtbijhaver.
vochtpercentage
(oogstprodukt)
25
24
23
22
21
20
19
18

ventilatielucht
(A)
360
210
130
90
55
40
28
15

droogduur
(B)

laagdikte
(C)

10
15
20
25
30
30
30
30

0,70
1,0

1,5
1,75
2,5
3,25
3,75
5,5

Tabel 15. Samenhang tussen maximale laagdikte (in meters) en luchthoeveelheid (in m 3 per m 3 graan
per uur) bijopwarming vande lucht met respectievelijk 5,10 en 15°Cbijlaagsgewijsdrogen.
vochtgehalte vanhetoogstprodukt in

opwarming
lucht in°C

%

18

20

22

24

26

28

5

laagdikte
luchthoeveelheid

2,30
55

1,80
110

1,25
210

0,75
460

0,45
900

0,25
1600

10

laagdikte
luchthoeveelheid

1,50
110

1,20
180

0,85
340

0,50
720

0,30
1200

0,20
2000

20

laagdikte
luchthoeveelheid

0,60
380

0,50
550

0,35
1000

0,20
1900

.

-
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Tabel16. Getaxeerde maximale bewaarduur (inwekenzonder ventilatie) van haver voor gebruik als
zaaizaad.
vochtgehalte inde korrel (%)
bewaartemperatuur
20°C
15°C
10°C

11

12

13

14

15

17

19

80
160
350

45
85
180

26
45
95

15
26
55

8
15
30

4,5
7,5
16

2
3,5 *
6 *

22
0,5
1
1,5 *

*Kansopschimmelvorming.

moetenverliezen aanopbrengst en kwaliteit
zoveel mogelijk worden beperkt. Zaad islevendmateriaalenervindtademhalingplaats.
Hierdoor ontstaat tijdens de bewaringvoortdurend warmte en vocht; vooral bij hogere
temperaturenkunnenverliezenontstaan,wat
broei enschimmelgroei tot gevolg kanhebben. Een laagvochtgehalte inde korrels en
lagebewaartemperaturenbeperkende ademhalingenalszodanigdeverliezen.Intabel 16
is de maximale bewaarduur van haver als
zaaigraan (zonder ventilatie) aangegeven.
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Omdatvoorbewaringvanzaaizaadhogeeisenworden gesteld aande handhavingvan
kiemkracht, mag aangenomen worden, dat
de bewaarduur van consumptie- envoerhavergroterzalzijn,zekeralshetvochtgehalte
indekorrellagerisdan15%.
Indepraktijk kunnenbinnenpartijendetemperatuurenhetvochtgehalteplaatselijknogal
variëren.Omtevoorkomen,datereenvochtof broeiplek ontstaat, is het nodig eenpartij
(regelmatig)omtezettenen/ofteventileren.

Afzet
InNederlandwordthavergebruiktvoormenselijke en dierlijke consumptiedoeleinden.
Voor de havermout-industrie en voor afzet
als voer voor paarden (maneges) enpluimveewordt kwalitatief goede havergevraagd.
Haver, die ongeschikt is voor dezebestemmingen vindt zijn weg inde mengvoeder-industrie,veelalalseengoedkopegrondstof.
In tabel 17 zijn gegevens vermeld betreffende deverwerking enbestemmingvan
haver vanaf 1980.Deverwerking vankwalitatief goede haver nam van 1980 tot 1988
toe, maarlietnadieneendalingzien.De hoeveelheid inlandse haver,dievoor dezeafzet
kan worden gebruikt, is afhankelijk van de
kwaliteit. Injaren met een oogstprodukt van
goedekwaliteitwordt hetovergrote deelvan
de behoefte door inlandse haver gedekt
(1980-1982);indelaatstejarenwasdekwaliteitslechtenkwamhaveroverwegendbijde
mengvoeder-industrieterecht.
Naast deafzet naar deconsumptie- envee-

voeder-industriewordtjaarlijks20à30% van
deinlandsetarwegeëxporteerd.
Groterepartijenvanhomogenekwaliteitworden door de industrie geprefereerd: partijen
van 250 ton (met een vochtgehalte van
15,5%)moetenalseenminimumwordenbeschouwd. Decollecterende handel zaldaartoe kunnen bijdragen door partijen met
slechteengoedekwaliteittescheiden.Tijdig
geoogstehaver is meestalgoed van kwaliteit;
bij laat geoogste en/of gelegerde percelen
laat de kwaliteit vaak te wensen over en
noopt tot gescheiden opslag. Goede mengingvandeopgeslagenhaverdraagtbijaan
hetverkrijgenvaneenhomogenekwaliteit.
Devraagnaarkwalitatief goedehaverkanin
de toekomst nog sterk toenemen, wanneer
deconsumptievan'oatbran'(datisdezemel
vanhaver)eenevensuccesvolproduktwordt
als in Amerika het geval is. Dit produkt is
vooralgewild,vanwegeeenverlagendeffect
opdecholesterolspiegelvanhetbloed.

Tabel17. Produktievanhaveren verwerking3 vanhavervoorconsumptiedoeleindeninNederlandtussen1980 en 1992 (in tonnen *10 ).
haverjaar
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

haververwerking

produktie

totaal

inlandse

94
115
136
61
58
58
40
47
60
32
16
18
21

25
30
27
33
38
41
45
43
49
47
45
32
36

19
24
24
18
14
13
15
5
5
4
6
2
3
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Saldoberekeningen voor haver
SALDOBEREKENING per ha HAVER
Omschrijving

Opbrengsten:
Hoofdprodukt
Bijprodukt stro 1) (prijs/ton)
Steunbedrag 2)
BRUTO-OPBRENGST (A)
Toegerekende kosten:
Zaaizaad
Meststoffen: N
P205 3)
K20 3)
Gewasbeschermingsmiddelen:
Onkruiden:
dinoterb/mecoprop-p
bentazon/mecoprop-p
MCPA 500
ZiektenenPlagen:
fenpropimorf
triadimenol
chlcormequat
Overigegrond-en hulpstoffen:
Touw4)
Overige produktgebondenkosten:
Verzekering5)
Rente
Keuring/certif./heff. 6)
Drogen/schonen

Noordelijk kleigebied

Centraal kleigebied

Zuidwestelijk kleigebied

hoev.

prijs

bedrag

hoev.

prijs

bedrag

hoev.

prijs

5000
3.8

0.26
80

1310
304
660
2274

6300
4.2

0.26
80

1651
336
660
2647

5800
4.0

0.26
80

1520
320
660
2500

140
60+30
60
110

1.12
1.00
0.79
0.52

157
90
47
58

110
60+30
60
80

1.26
1.05
0.85
0.57

139
94
51
46

115
90
73
130

1.20
1.12
0.88
0.55

138
100
64
72

3

24.40

73
2.25
2

43.00
10.75

97
22

2.25
2

43.00
10.75

97
22

1

89.75

90

1

89.75

90

3

8.80

26

4

7.00

28

1800 0.44%
295
8%
135
58
2.72

8
24
P.M.
158

0.5

39.25

70

3.8

7.00

27

4.2

7.00

29

1600 1.04%
8%
265
126
50
1.88

17
21
P.M.
94

2000
231

0.50%
8%
141
2.50

10
18
P.M.
158

63

bedrag

TOT.TOEG.KOSTEN(B)

653

753

827

SALDO PER HA E.M. (A-B)

1621

1893

1673

Aantal Prijs
bewerk.

IndienIn loonwerk
uitgevoerd:
Ploegen
Zaaiklaar maken
Zaaien
Kunstmeststrooien
Spuiten
Maaidorsen
Stropersen(incl.touw)
Cultivateren
indien
uitgevoerd
meteigen
mechanisatie
Ploegen
Zaaikl.maken
Zaaien
Kunstm.str.N
Spuiten:
-dinoterb/mecoprop-p
-bentazon/mecoprop-p
-fenpropimorf
-MCPA
-triadimenol
-chloormequat
Maaidorsen
Graanafvoer
Stro-persen
Stro-atvoerMauwv.
Cultivateren

1
1
1
1
3
1
1
1

Bedrag

Aantal Prijs
bewerk.

295
63
98
45
42
424
181
65

295
63
98
45
127
424
181
65

werkbreed
te
in m

werksnelheid
km/u

taaktijd
in
u/ha

1
1
1
1-2-2

1.2
3
3
18

5
6
6
6

2.8
1.1
1.1
0.4

21-24
5-6
5-6
5-6

1-0-0
0-1-1
1 0-1-1
1 0-1-1
1 1-0-0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21

6

0.5

7-6

aantal
perbewersokingnen
en
1
1
1
1
1

21
21
4
4
3

6
6
5
5-12
6
6-12
6

0.5
0.5
1.3
1.3
0.9
1.7
0.9

241
75
117
52
44
445
178
75

241
75
117
52
176
445
178
75

werkbreed
te
in m

werksnelheid
km/u

taaktijd
in
u/ha

1.2
3
3
18

5
6
6
6

2.8 21-24
1.1
5-6
1.1
5-6
04
5-11

1.2
3
3
18

21
21
21

6
6
6

0.5
0.5
0.5

9
9
9

6
5
5-12
6
6-12
6

0.5
1.3
1.3
0.9
1.7
0.9

10
17-18
17-18
17-18
17-18
17-20

4

periode
van
uitv.

12
10
17-18
17-18
17-18
17-18
17-20

Aantal
bewerl

Bedrag

21
4 '
4
3

1
1
1
2
4
1
1
1
periode
van
uitv.

Prijs

Bedrag

228
86
78
38
36
357
163
85

228
86
78
76
144
357
163
85

werk- werkbreed- snelte
heid
in m
km/u

taaktijd
in
u/ha

periode
van
uitv.

5
6
6
6

2.8
1.1
1.1
0.4

21-24
5-6
5-6
5-11

21
21
21

6
6
6

0.5
0.5
0.5

9
11-13
9

21
4

6
5
5-12
6
6-12
6

0.5
1.3
1.3
0.9
1.7
0.9

9-10
16-18
16-18
17-18
17-18
17-20

4
3

1) Door slechteafzetmogelijkedeninsommige gevallenn.v.t.
2) Uitgaande vaneenaangemelde hawelke niet hoefttewordengebraakt: bouwplaneffectenzijnniet meegenomen.
3) Bijz.g.'bouwplanbemesting' wordenfosfaat enkaliindezeekleigebieden nietopdegranengestrooid,maar alsextragiftaanhetvoorafgaande gewas
aardappelenindebouwplancyclusgegeven.
4) Bijpersenvanlichtepakken ismeer touwnodig.
5) Noordelijk kleigebied incl.stormschadedekking.
6) Bijteeltvanzaaizaad.

60

SALDOBEREKENING per ha HAVER
Omschrijving

Rivierkieigebied
hoev.

Opbrengsten:
Hoofdprodukt
Bijprodukt stro 1)(prijs/ton)
Steunbedrag2)
BRUTO-OPBRENGST (A)
Toegerekende kosten:
Zaaizaad
Meststoffen:N
P205
K20
MgO
Gewasbeschermingsmiddelen:
Onkruiden:
dinoterb/mecoprop-p
ZiektenenPlagen:
fenpropimorf
Overige grond-en hulpstoffen:
Touw3)
Overige produktgebonden kosten:
Verzekering:
Rente
Keuring/certif./heff.4)
Drogen/schonen

prijs

bedrag

hoev.

prijs

bedra 3

4800
3.8

0.26
80

1258
304
470

4300
3.8

0.26
90

1127
342
470

0.26
90

125
60+30
50
50

1.16
1.02
0.89
0.58

145
92
44
29

125
100
60
120

1.12
1.10
0.85
0.58

140
110
51
69

125
60+30
50
120
70

1.02
1.10
0.90
0.55
1.13

128
99
45
66
79

3

24.40

73

3

24.40

73

3

24.40

73

4.2

7.00

29

3.8

7.00

27

3.8

7.00

27

1600 0.63%
162
8%
122
47
2.29

10
13
P.M.
108

1600
198

0.50%
8%
123
2.63

8
16
P.M.
126

1500 0.75%
251
8%
117
43
2.56

11
20
P.M.
110

"2269"

~2032~

48

620

1726

1
1
1
2-1-1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

0-1-0
1
1
1
1
1
1

1412

1281

Aantal
bewerk

Prijs

262
66
78
38
45
354
171
65

262
66
78
114
45
354
171
65

1
1
1
3
2
1
1
1

164
63
80
64
42
345
181
65

164
63
80
191
85
345
181
65

werkbreedte
in m

werksnelheid
km/u

taaktijd
in
u/ha

werkbreedte
in m

werksnelheid
km/u

taaktijd
in
u/ha

periode
van
uitv.

1.2
3
3
18
18
18

5
6
6
6
6
6

2.8
1.1
1.1
0.8
0.4
0.4

1.6
3
3
18
18
18
18

6
6
6
6
6
6
6

1.8
1.1
1.1
0.4
0.4
0.4
0.4

4-5
5-6
5-6
5-6
4-5
4-5
18-19

21
4

6
5
5-12
6
6-12
6

21
21
4

6
6
5
5-12
6
6-12
6

0.5
0.5
1.3
1.3
0.9
1.7
0.9

11
9-10
17-18
17-18
17-18
17-18
17-20

3

1
1
1
1
1
1
1

658

Bedrag

Aantal Prijs
bewerl

aantal
perbewersokingnen
en

~Ï939~

P.M.

A-B)

Ploegen
Zaaiklaar maken
Zaaien
Kunstmeststrooien
Spuiten
Maaidorsen
Stropersen (incl.touw)
Cultivateren

Ploegen
Zaaikl.maken
Zaaien
Kunstm.str.N
P205
K20
MgO
Spuiten:
-fenpropimorf
-dinoterb/mecoprop-p
Maaidorsen
Graanatvoer
Stro-persen
Stro-afvoer klauwv.
Cultivateren

1231
378
660

Zuidoo£ telijkzandgebiec

prijs

544

Indienin loonwerk
uitgevoerd:

indien
uitgevoerd
meteigen
mechanisatie

hoev.

4700
4.2

TOT.TOEG.KOSTEN (B)
SALDO PER HA E.M.(

Veenkoloniën
bedrag

4
3

periode
van
uitv.
22-24
5-6
5-6
5-11
4-5
4-5

0.5
9-10
1.3 16-18
1.3 16-18
0.9 17-18
1.7 17-18
0 9 17-20

4
3

Bedrag

Aantal Prijs
bewerk
1
1
1
3
1
1
1
1

Bedrag

286
87
78
38
45
345
155
85

286
87
78
114
45
345
155
85

werkbreed
te
in m

werksnelheid
km/u

taak- peritijd
ode
in
van
u/ha uitv.

1.6
3
3
18
18
18
18

6
6
6
6
6
6
6

1.8
1.1
1.1
0.4
04
04
0.4

3-5
5-6
5-6
5-6
4-5
4-5
18-19

21
4

6
5
5-12
6
6-12
6

0.5
1.3
1.3
0.9
1.7
0.9

9-10
17-18
17-18
17-18
17-18
17-20

4
3

1) Doorslechte afzetmogelijkheden insommige gevallenn.v.t.
2) Uitgaandevaneenaangemelde hawelke niet hoefttewordengebraakt; bouwplanetfectenzijn niet meegenomen !Bijzuidoostelijk zandgebied geldt voor
lössgronden eenhectaresteun vanf660,=.Veenkoloniënzijnaangemerkt alsoveriggebied.
3) Bijpersenvanlichtepakkenismeertouwnodig.
4) Bijteeltvanzaaizaad.
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Bijlage 1a. Recepten ter bestrijding van onkruiden in haver vanaf drie-bladstadium tot begin strekking
(kleurstoffen encombinaties bladherbiciden/groeistoffen).
3 à4-bladstadium
LDNOCe.a.
actieve stof
dosering
toepassing

toepassing
DNOC
5-9 liter per ha
- als haver 3-4 blaadjes heeft
- spuiten bijhoger relatieve
vochtigheid

en bewolkt weer
- minimaal500literwaterperha
gebruiken
- pasopvoorbuurgewas bieten
2.HERBOGIL VLOEIBAAR
actieve stof
dinoterb
dosering
4 literper ha
•toepassing
- alshaver 3-4 blaadjes heeft
- spuiten bijhoger relatieve
luchtvochtigheid
enbewolkt weer
- minimaal500literwaterperha
gebruiken
- spuiten metgrove druppel
3. BASAGRAN
actievestof
: bentazon
dosering
: 3 liter perha
toepassing
: inhet3à5-bladstadiumvanhet
gewas(12à 15cm gewaslengte)
4. FANERON
actieve stof
dosering
toepassing

5.VERIGAL D
actieve stof
dosering
toepassing

6.CERTROL 20
actieve stof
dosering
toepassing

7. DM88e.a.
actievestof
dosering
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broomfenoxim
3 liter per ha
vanaf 3-5-bladstadiumals
onkruiden nogjong zijn
bifenox/mecoprop-p
3 literper ha
- van3-4-bladstadiumtot einde
uitstoeling
- kansop lichte contactschade
ioxinil
3 liter per ha
vanaf 2à3-bladstadiumtot
12-15cm gewaslengte
dinoterb/mecoprop-p
3 liter per ha

: - gewaslengte 10-20cm,bij
voorkeur opklein onkruid
- kleefkruidmoet minstens
tweezijassen hebben

8.BASAGRAN ULTRA
actieve stof
: dichloorprop-p/bentazon/ioxynil
dosering
: 2,5 liter per ha
toepassing
: in3à5-bladstadium bij 12-15
cm gewaslengte
9.AABANTYL COMBI
actieve stof
mecoprop-p/dicamba/MCPA
dosering
2,75 liter per ha
toepassing
- bijgewaslengte van uiterlijk
12à 15cm
- niet spuitendirectvóór, bijof
na nachtvorst
10.BENTROL PLUS
actieve stof
mecoprop-p/bromoxinil
dosering
3,5 literper ha
toepassing
- einde uitstoeling/begin
stengelstrekking
- spuitenopdroog gewas
11.CERTROLCOMBIND
actievestof
bromoxynil/MCPA/mecoprop-p
dosering
4 literper ha
toepassing
- vanaf 12-15cm gewaslengte
- spuiten bijzonnigweer, hoge
temperatuur enhoge relatieve
vochtigheid
12.BASAGRAN P-DUPLO
actieve stof
bentazon/mecoprop-p
dosering
2,25 liter per ha
toepassing
- vanaf 12-15cm gewaslengte
- spuiten opdroog gewas
- voor goedewerking:hoge
relatievevochtigheid,
veellichtenhogetemperatuur
13.SUPERSELECTYL (NIEUW)
actieve stof
: MCPA/dichloorprop-p/
mecoprop-p
dosering
: 2,5 liter per ha
toepassing
: - begin uitstoelingtot 1eknoop
- toepassen opdroog gewas
- nietbijfelle zonneschijn

Bijlage1b.Gevoeligheid van onkruiden voor chemische middelen in haver van uitstoeling tot begin
strekking.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

wortelonkruiden
akkerdistel
akkermelkdistel
kleinhoefblad
veenwortel

2
2
2
2

2
2
2
2

-

-

2
2
2
2

-

2
2
2
2

2
2
-

6
6
4
8

-

8
4
4
2

2
2
2
2

8
8
8
2

grasachtigen
straatgras
windhalm

4
8

2

-

-

2

-

4
8

-

-

-

2

2

2
2

eenjarige onkruiden
akkerviooltje
akkerwinde
bingelkruid
duivekervel
duizendknoopsoorten
ereprijssoorten
ganzevoetsoorten
geleganzebloem
guichelheil
hennepnetel
herderstasje
herik
hoenderbeet
kamillesoorten
klaproos(gewone)
kleefkruid
kleinebrandnetel
kleinkruiskruid
knopherik
knopkruid
korenbloem
kroontjeskruid
meidesoorten
muur
ooievaarsbek
paarsedovenetel
perzikkruid
spurrie
varkensgras
vergeet-mij-niet
waterpeper
wittekrodde
zwaluwtong
zwarte nachtschade

8
8
9
8
8
9
8
8
8
9
9
8
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8
9
9
8
8
8
4
9
9
8

8
8
9
8
8
9
8
9
8
8
8
9
9
4
8
8
8
9
8
8
8
9
9
8
8
8
8
8
8
9

8
2
8
4
8
4
4
8
8
4
4
8
8
8
4
8
9
8
8
8
8
8

8
4
8
8
8
8
8
8
8
8
4
2
8
4
4
8
4
8
9
4
4
"

9
8
9
8
9
9
9
9
8
8
4
8
8
4
8
8
4
8
8
8
8
8
4
4
4
8

8
9
9
9
8
4
4
9
8
9
8
9
8
9
4
4
8
9
9

8
8
9
8
8
9
8
8
8
9
9
8
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8
9
9
8
8
8
4
9
9
8

4
8
8
8
6
8
8
8
8
8
-

8
2
8
6
6
6
6
2
6
8
4
6
6
6
8
2
6
8
6
8
4

4
8
4
8
8
8
8
8
8
-

8
8
8
8
8
9
8
4
4
8
4
8
4
8
4
4
8
8
9
4
8
4
8
8
4
8
8
4
4

2
4
4
8
4
6
4
4
4
6
8
2
9
8
6
9
8
8
8
8
8
8
2
9
4
4
8
8
8
8
8

8
6
4
4
4
8
8
2
8
4
8
8
8
6
2
6
4
6
8
4
8
2
8
8
4
6
8
4
8
2
2
8
6
6
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Bijlage2a. Recepten ter bestrijdingvan onkruiden in haver tijdens defase van stengelstrekking (groeistoffen).
1. MCPA e.a.
actieve stof
dosering
toepassing

MCPA 500gram per liter
2 liter per ha
- spuiten bijgroeizaam weer
- vooraltegen distels

2. MECOPROP-Pe.a.
actieve stof
mecoprop-p
dosering
2 liter per ha
toepassing
- vanaf 15-20cm gewaslengte
- kleefkruidminstens twee
zijassen
- nooit uitvloeierof minerale
olie toevoegen
3. MCPA+ MECOPROP-P
actieve stof
MCPA + mecoprop-p
dosering
1-2+2literperha
toepassing
- kleefkruid minstens twee
zijassen
- relatief sterkop klein hoefblad
4. FORLENE60WP
actieve stof
broomfenoxim/fluroxypyr
dosering
1,5 kgper ha
toepassing
- alshaver 15cmlangis,van
begin uitstoeling
tot 1eknoop
- spuitenopjonge onkruiden
5. TRIOGRAN
actieve stof
dosering
toepassing
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pyridaat/ioxynil/broomoxynil
3 literper ha
- van3-bladstadiumtot begin
stengelstrekking
- opjonge onkruiden

6.ASEPTA BENZAN
actieve stof
MCPA/benazolin
dosering
4-5 literper ha
toepassing
- alsgewas 15-20cmhoogis
- bijkleefkruid hoogste
dosering aanhouden
- kansopenigeopbrengstderving
7.ANITOP 88e .a.
actieve stof
dichloorprop-p/flurenol/ioxynil/
MCPA
dosering
2,5 liter perha
toepassing
- alshaver 15-20cm langis
- specifiek tegen kleefkruid en
varkensgras
8. BENSECAL
actieve stof
benazolin/dicamba/MCPA
dosering
5 liter per ha
toepassing
- spuiten bij 12-15cmgewas
lengtetot uiterlijk 1week voor
inpluim komen

9.STARANE200 e.a.
actievestof
fluroxypyr
dosering
0,75 liter perha
toepassing
- vanaf 15cmgewaslengtetot
kortvoor inpluim komen
- vroegetoepassing heeft
voorkeur
- mengbaar met diverse
herbiciden,fungiciden en
groeiregulatoren

Bijlage2b. Gevoeligheidvanonkruidenvoorchemischemiddeleninhavertijdensdefasevanstengelstrekking.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

wortelonkruiden
akkerdistel
akkermelkdistel
akkermunt
haagwinde
kleinhoefblad
kweek
paardestaart
riet
veenwortel

9
4
8
8
4
2
9
2

4
2
2
2
4
2
4
2

8
8
4
4
8
2
4
2

4
2
-

2
2
2
2
4
2
2
4

9
4
4
4
2
2
6
2

8
8
6
-

4
2
2
4
6
2
4
4

2
2
2
8
2
2
2
2

eenjarige onkruiden
akkerkers
akkerviooltje
akkerwinde
bingelkruid
dovenetel
duivekervel
duizendknoopsoorten
ereprijssoorten
ganzevoetsoorten
grote brandnetel
guichelheil
hennepnetel
herderstasje
herik
hoenderbeet
kamillesoorten
klaproos(gewone)
kleefkruid
kleinebrandnetel
kleinkruiskruid
knopherik
knopkruid
korenbloem
kroontjeskruid
meidesoorten
muur
ooievaarsbek
paarsedovenetel
perzikkruid
raketsoorten
spurrie
varkensgras
varkenskers
vergeet-mij-niet
waterpeper
witte krodde
zuringsoorten
zwaluwtong
zwartenachtschade

8
4
4
2
4
2
2
9
2
4
4
8
9
4
2
2
4
4
9
9
4
2
9
2
4
2
4
8
8
2
8
8
2
9
4
6

4
2
4
4
2
4
8
8
4
8
8
8
4
2
8
8
8
4
8
8
8
4
9
9
8
2
4
8
2
4
8
9
9
4
4

4
4
4
8
8
4
4
9
8
4
2
8
8
8
4
4
8
8
8
4
4
4
4
8
8
4
4

8
4
8
2
8
8
8
8
8
9
8
4
8
4
4
8
4
8
8

6
6
8
8
8
6
8
8
6
8
8
6
8
6
8
8
8
8
8
8
6
8
8
8
8
2
8
8
8
8
8
6
8
2
8
2
8
8

4
2
2
2
8
2
4
4
8
8
2
2
8
4
8
4
9
9
2
8
4
8
4
4
9
4
-

6
4
9
8
8
9
4
8
6
8
9
8
6
9
9
8
8
9
8
4
8
9
8
8
8
8

4
4
4
8
4
8
4
8
2
4
8
8
8
4
4
4
8
8
2
8
8
8
4
8
8
8
8
8
8
8
8

2
8
8
6
2
2
6
8
8
2
4
9
6
9
2
4
8
4
2
4
8
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Nog verkrijgbare PAGV-uitgaven 1 )
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1984
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Brand, maart 1985
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ƒ 10,37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M.
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ƒ 20,40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser,
juni 1985
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ƒ 10,46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser,
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ƒ 10,47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den
Brand,december 1985
ƒ 10,1
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48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H P . Versluis,december 1985
ƒ 10,49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr.
J.G.H. Stassen,december 1985
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50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol,april 1986
ƒ
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek,juli 1986
ƒ
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juli 1986
ƒ
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ƒ
69. Biologie en ecologie vanvogelmuur (Stellaria media). Ir.W.G.M, van den Brand,september 1987
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1987.
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ƒ
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80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari
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ƒ
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Klooster (IMAG) en D.A. vander Schans (PAGV), mei 1989
ƒ
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder
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86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K.
Ridder,juli 1989
ƒ
91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir.A.L.Smit,oktober 1989
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92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven inde Veenkoloniën. Drs.
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Boon,januari 1990
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96. Deteeltvan Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen,januaril990. ƒ
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing.W. Stol, maart 1990
ƒ

69

98.Zuiveringsslib inde akkerbouw. Ing. A.deJong,april 1990
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en ir. C. Bus,mei 1990
ƒ
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ƒ
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia
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ƒ
109. (Stikstof)bemestingvanwitte kool. Ir.H.H.H.Titulaer, december 1990
ƒ
110.Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente ineen akkerbouwrotatie. Ing.
Th. Huiskamp,december 1990
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ƒ
112.Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H.Zwart-Roodzant, december 1990
ƒ
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ƒ
114.Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de
Moei, december 1990
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115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir.Y. Hofmeester, december 1990
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ƒ
117.Gewasdag mais,december 1990
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119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december
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ƒ
120. Biotoetsvoetziekten inerwten. Ir.P.J.Oyarzun,maart 1991
ƒ
121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van
den Berg,april 1991
ƒ
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van
der Werf MSc, ir.W.vanden Bergen ing.A.J.Muller, april 1991
ƒ
123.Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J.van Dongen,ing.D.T. Baumannen ing.L.M. Lumkes,april 1991
ƒ
124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien
doorteeltmethoden. Ir.C.L.M,deVisser,april 1991
ƒ
125. Onderzoek naar groeistofschade bijwitlof (Cichorium intybus L.var.foliosum) inde seizoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei
1991
ƒ
126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing.J.G.N.Wander, ing.H.P. Versluis en ir.
P.M.Spoorenberg,mei 1991
ƒ
127. Rendabiliteit vaneenverminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing.S.R.M.Janssens,juli 1991
ƒ
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en
kwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer,
september 1991
ƒ
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven,
ing. H. Drenth,ing.S.R.M.Janssens endrs.A.T.Krikke
'.
ƒ
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130. Landbouw/technische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de
vollegrondsgroenteteelt. Ing.G.J.van Dongen,september 1991
ƒ 10,131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel,
september 1991
ƒ 10,132.Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten.
Dr. ir.A.P.Everaarts enC.P.de Moei,september 1991
ƒ 10,133.Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het
globale informatiemodel OpenTeelten),oktober 1991
ƒ 10,134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder
en ir.C.B. Bus,december 1991
ƒ 10,135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorusgevoelige grond. Ing.A. Bos endrs.A.T. Krikke,december 1991
ƒ 10,136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T.
Baumann,december 1991
ƒ 10,137.Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte
koeling. Ing.J.A. Schoneveld,december 1991
ƒ 10,138.Jaarverslag 1989proefproject Borgerswold. Ing.J.Boerma,januari 1992
ƒ 10,139. 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.van den Berg,januari 1992
ƒ 10,140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij
aardappelen. Ir.C.B. Bus,april 1992
ƒ 10,141.Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de
praktijk. IngA. Grunefeld en ir.W.A. Dekkers,april 1992
ƒ 10,142.Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. Ir.
C.LM. deVisser, oktober 1992
ƒ 25,143.Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en
zaaiuien. Ing.Th.Huiskamp en ir.J.G.Lamers,oktober 1992
ƒ 10,144. Innovatiebedrijven geïntegreerde akkebouw/opzet en eerste resultaten. Ir. F.G.
Wijnands,ing.S.R.M.Janssens, Ing. P.v.Asperenening.K.B.v. Bon,oktober 1992. ƒ 10,145.Voorjaarstoediening van dunne dierlijke mest op kleigronden ing.G.J.M, van Dongen
en ing.J.Alblas,oktober 1992
ƒ 10,146. Bedrijfssystemenonderzoek Borgerswold. Invulling gewijzigde voortzetting vanaf
1991. Ing.J.Boerma en ir.Y. Hofmeester, november 1992
ƒ 10,147.Koolvliegbestrijding met behulp van zaadcoating met insecticiden in bloem- en
spruitkool,A. Ester en C.P.de Moei, november 1992
ƒ 10,148. Effecten van wintergewassen op de uitspoeling van stikstof bij de teelt van snijmaïs
Ir.J. Schröder, L. ten Holte, Ir. W. van Dijk, ing.W.J.de Groot, ing.W.A. de Boer en
ir. E.J.Jansen, november 1992
ƒ 10,149.Najaarstoediening vandierlijke mest op kleigronden. Ir. H. Hengsdijk, november 1992 ƒ 10,150. Planning van deoptimale sortering bij peen.Ing.J.A. Schoneveld,december 1992
ƒ 10,151. Invloed van varkensdrijfmest op het nitraatgehalte van groenten. Ir. H.H.H. Titulaer,
december 1992
ƒ 10,152. Informatiemodel "gewasgroei en -ontwikkeling'. Ir. P.W.J. Raven, ing.W. Stol, dr.ir. H.
van Keulen,ing.R.F.I.van Himste, dr. M.A. van Oijen en ir. H. Marring maart 1993
ƒ 15,153.Arbeidsprestatie bij de oogst van ijsbergsla en bloemkool; een verkennende studie.
Ing. C l Dekker en ing.B.J. vander Sluis,februari 1993
ƒ 15,154.Gebruik van insektengaas opvollegrondsgroentegewassen. A. Ester e.a.,febr. 1993.. ƒ 15,155. Produktie- en kwaliteitsverloop bij snijmaïs. Ing. D. van der Schans, ing. H.M.G. van
der Werf MSc en ir.W.van den Berg,april 1993
ƒ 15,156. Perspectieven van de teelt van brouwgerst buiten het Zuidwestelijk kleigebied.
Ing. R.D.Timmer, april 1993
ƒ 15,157.The information model for crop protection in arable farming. Ir. A.J. Scheepens, april
1993
ƒ 15,-
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158. Biospectron, een systeem van mineraalvoorziening voor wintertarwe. Dr. ir. A.
Darwinkel enA. Bramsvik,juli 1993
ƒ 15,159.Onderzoek naar eensysteem voor geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in
zaaiuien. ir.C.L.M,de Visser, september 1993
ƒ 25,160. Rhizomanie-onderzoek 1990-1993.
ir. L.W. Ebbers, november 1993
ƒ 15,161. Bestrijding van het gerstevergelingsvirus ingranen.
Ing. R.D. Timmer, november 1993
ƒ 15,162. Herfstbehandeling van Engels raaigras bestemd voor de eerste entweede zaadoogst,
en van veldbeemd en roodzwenk bestemd voor de tweede en latere zaadoogst op
kleigronden. Ir.G.E.L Borm,december 1993
ƒ 20,163. De waardplantgeschiktheid van groenbemestingsgewassen voor het Noordelijk
wortelknobbelaaltje. Ir.J.G. Lamers en ing.Js. Roosjen,december 1993
ƒ 15,164.Zekerheidvan develdopkomst bij peen.Ing.J.A. Schoneveld,december 1993
ƒ 15,165. Mens- en milieuvriendelijke treksystemen voor witlof: een verkenning van
mogelijkheden. Ing. E.A. van Os, ir. C.F.G. Kramer, ir. G. van Kruistum, ing. F.X.C.
Looijestreijn,dr. H.H.E.Oude Vrielink,januari 1994
ƒ 15,166. De invloed van het weer op de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Ing. E.
Boumaenprof. dr. ir. L.Wartena,januari 1994
ƒ 15,Publikaties
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schröder, september
1985
ƒ 10,36. Informatiemodel 'OpenTeelten'-bedrijf,juni 1987
ƒ 10,42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir.CD. van Loon en
J.F.Houwingjanuari 1989
ƒ 20,44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aerts en ir.W.A.M.Kromwijk, maart 1989.. ƒ 20,47. Handboek voor de akkerbouw ende groenteteelt indevollegrond,augustus 1989
ƒ 35,50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G.
Wijnands
ƒ 15,59. Bedrijfshygiëne inde praktijk, november 1991
ƒ 15,60. Werkplan 1992,februari 1992
ƒ 10,61. Jaarverslag 1991,april 1992
ƒ 15,62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest. Ir. A.G. Elema en dr.
ir. P.C. Scheepens, augustus 1992
ƒ 15,63. Kwantitatieve informatie 1992-1993,oktober 1992
ƒ 30,64. Jaarboek 1991/1992,oktober 1992
ƒ 45,65. Werkplan 1993,februari 1993
ƒ 15,66. Jaarverslag 1992,april 1993
ƒ 15,67. 28jaar DeSchreef, ing.O. Hoekstra en ir.J.G.Lamers,april 1993
ƒ 40,68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B.
Schoorlemmer endrs.A.T. Krikke,augustus 1993
ƒ 20,69. Kwantitatieve informatie 1993-1994,september 1993
ƒ 30,70a.Jaarboek 1992/1993akkerbouw, oktober 1993
ƒ 30,70b.Jaarboek 1992/1993vollegrondsgroenteteelt, oktober 1993
ƒ 20,Themaboekjes
4. Snijmaïs; maart 1984
.,
5. Zomergerst; november 1985
6. Kwaliteitszorg bijdeteelt vanwitlof; december 1985
7. Organische stof inde akkerbouw, februari 1986
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17november 1988
9. Vruchtwisseling, november 1989
10. Benutting dierlijke mest inde akkerbouw, maart 1990
11. Bewaring vanvollegrondsgroenten, december 1990
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ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,/ 15,ƒ 15,-

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bodemgebonden plagen enziekten van aardappelen, november 1991.
Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992
Bedrijfssystemen voor eenAkkerbouw met toekomst, december 1992..
Duurzame onkruidbestrijding, november 1993
Aardappelen,december 1993
Agrificatie en 'nieuwe' gewassen voor de akkerbouw

OBS-uitgaven
1. Verslag over 1980
2. Verslag over 1981
3. Verslag over 1982
4. Verslag over 1983
5. Verslagover 1984
6. Verslag over 1985
7. Verslagover 1986
8. Verslag over 1987
9. Verslag over 1988
10. Verslagover 1989

(mei 1983)
(december 1983)
(mei 1984)
(augustus 1985) .
(augustus 1986) .
(mei 1988)
(april 1991)
(december 1991).
(februari 1992)
(juni 1993)

Teelthandleidingen
12. Witlof,teelt van dewortel en produktie van het lof, augustus 1989
13. Voederbieten,april 1983
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplantenƒ 15,-"),maart 1985
17. Sluitkool,mei 1985
19. Sla,oktober 1985
21. Suikerbieten,december 1986
22. Andijvie,augustus 1987
23. Wintertarwe,september 1987
24. Kroten,juli 1988
25. Luzerne,september 1988
26. Graszaad,oktober 1988
27. Stamslabonen,november 1988
28. Teelt van droge erwten,maart 1989
29. Teelt van augurken,november 1990
30. Teelt van knolselderij, november 1990
31. Teelt vanspruitkool,november 1990
32. Teelt van rabarber,februari 1991
33. Teelt vantuinbonen,maart 1991
34. Teelt vanvlas,april 1991
35. Teelt vantriticale,april 1991
36. Teelt van peen,juni 1991
37. Teelt van schorseneren,oktober 1991
38. Teelt van spinazie, november 1991
39. Teelt van plantuien, november 1991
40. Teelt van radicchio, november 1991
41. Teelt vanwinterrogge, december 1991
42. Teelt vanwitte asperge,december 1991
43. Teelt van boerenkool,maart 1992
44. Teelt van rammenas,april 1992
45. Teelt van zomergerst,juni 1992
46. Teelt van peterselie en bladselderij,oktober 1992
47. Teelt vangroene asperge,december 1992
48. Teelt vandoperwten,december 1992
49. Teeltvanthijm,februari 1993

f
f
f
f
f
f

15,15,25,25,25,35,-

f
f
f
f
f
f
f
f
f

25,25,25,20,20,20,15,15,15,-

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

20,10,-

12,50
10,10,15,10,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,10,20,15,15,15,10,10,15,15,15,f 20,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 10,-
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

TeeltvanDigitalisLanata,februari 1993
Teeltvanbloemkool,april1993
Teeltvanzaaiuien,juni 1993
Teeltvansuikermaïs,juli 1993
Teeltvanbroccoli,juli 1993
Teeltvanknolvenkel,augustus 1993
Teeltvanprei,oktober 1993
Teeltvanconsumptie-aardappelen,november 1993
Teeltvanmaïs,december 1993
Teeltvandille,januari 1994
Teeltvankarwij,januari1994
Teeltvanhaver,februari 1994

Korteteeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen,maart 1986
3. Paksoienamsoi,augustus 1986
4. Bosui,december 1986
7. Courgetteenpompoen,december 1988
8. Chinesekool,november1989

ƒ 10,ƒ 35,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 30,ƒ 25,/ 30,ƒ 30,ƒ 25,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 20,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 10,-

Nietopgenomenineenreeks
Bouwboek (inhoud+ringband;voorhetbijhoudenvanuiteenlopendebedrijfsadministratie),januari1988
/ 35,Phomabijaardappelen.Ing.A.Schepersenir.CD.vanLoon,maart1988
ƒ 5,-
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losse bestellingen
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr.22.49.700 van het PAGV, Lelystad,metvermelding vande uitgave(n) die uwiltontvangen.
PAGV-jaarabonnementen
U kunt kiezen uit devolgende abonnementen:
- akkerbouw-praktijk:
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- enalgemene informatie
- akkerbouw-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t.
akkerbouw
- vollegrondsgroente-praktijk:
bevat opde praktijk gerichte vollegrondsgroente- enalgemene informatie
- vollegrondsgroente-totaal:
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de
vollegrondsgroenteteelt
- totaal-praktijk:
bevat opdepraktijk gerichte informatie,zowelvoordeakkerbouw alsvoorde vollegrondsgroenteteelt
- totaal-verslagen:
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoekinformatie,zowel voor de akkerbouw als voorde vollegrondsgroenteteelt
- totaal-PAGV:
bevat alle PAGV-uitgaven.
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven uontvangt bijeen bepaald pakket-abonnement:
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ƒ150,- ƒ100,- ƒ250,-

U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedragoverte maken oppostgirorekeningnummer22.49.700 van het PAGV te Lelystad,metvermelding van het betreffende abonnement.
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar.
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en
melding maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als
bestel-abonnee ontvangt ubovendien hetjaarverslag.
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw
(in-clusief de grassen voor grasvelden en gazons).
N.B. Uwabonnementwordtautomatischverlengdvooreenvolgendjaar.Wijziging/opzeggingvanhetabonnement
isschriftelijk mogelijktot1 novembervanhetabonnementjaar.

BEKNOPTE HANDLEIDING
BIJDETEELTVANHAVER
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Beknoptehandleidingbijdeteeltvanhaver
Ontwikkelingsstadia
Haver is een eenjarig zomergraan-gewas.
Tijdens hetvrij korte groeiseizoen (ruimvier
maanden) doorloopt haver een volledige levenscyclus van zaad zaaien tot zaad oogsten. Kennisvandezegroeistadia isvanbelang voor het op een juist tijdstip uitvoeren
van diverse teelthandelingen. In de schaal
van Feekes staan de opeenvolgende fasen
weergegeven. Naast deze schaalindeling
wordt voor geautomatiseerde systemen de
decimaleschaalvanZadokses.toegepast.
Debelangrijkstefactorendiehetgroeipatroon
bepalen zijn daglengte, lichtintensiteit, temperatuurendevoorzieningvanvochtenmineralen.Bodemfactorenzijnvangrootbelang
voor de vorming van het wortelstelsel. Ook
teeltmaatregelen beïnvloeden de gewasontwikkeling.Inhetalgemeenzijneenhogelichtintensiteit(vooreengoedegroei)envrijkoel
weer(vooreentrageontwikkeling) bevorderlijkvoordeproduktiviteitvanhetgewas.
Kiemingenopkomst
Bij voldoende vocht en zuurstof wordt de
snelheid van kieming bepaald door de temperatuur. De minimum temperatuur is 3° C,
hetoptimum ligt bij25-30°C. Debasisvoor
eengoedeopkomstiszaaizaadmeteenhoge
kiemkracht.Develdopkomstisdaarnaastafhankelijk van weersomstandigheden, bodemstructuur, grondsoort eneventueel aanwezige ziekteverwekkers. De veldopkomst
blijftdanookachterbijdeinhetlaboratorium
bepaalde kiemkracht en ligt meestal tussen
de75en90%.Metnamebijnatteenkoude
weersomstandigheden kort nade zaai isde
opkomst laag, vertraagd en ongelijkmatig.
Door teeltmaatregelen, zoals zaaizaadontsmetting,zaaibedbereidingenzaaidieptekan
deopkomstpositiefbeïnvloedworden.
Detijdtussenzaaienopkomstbedraagtcirca
drie weken, maar kan variëren van één tot
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vier weken. Tussen opkomst en begin uitstoelingliggendrietotvierweken.
Uitstoeling
Vrij kort na het verschijnen van het derde
bladkomtdeeerstezijspruittevoorschijnen
daarmee begint de fasevan uitstoeling.Haver kanbehoorlijk uitstoelen envormtongeveervijf zijspruitenperplant. Hogetemperaturen versnellen de ontwikkeling, verkorten
deperiodevanuitstoelenenbeperkendaardoorhetaantalzijspruiten.
De periode van uitstoeling duurt gewoonlijk
drietotvierweken.
Stengelstrekking
Bijhetbeginnenvandestengelstrekkingeindigt
devegetatieveontwikkelingenbegintdegeneratievegroei.Devormingvandepluimvindt
plaats.Tijdenshetuitgroeienvanhetvlagblad
zwelt de bladschede op door de ontwikkelendepluim.Bijhetverschijnenvandepluim
zijn de pakjes volledig ontwikkeld en is het
merendeelvandebloempjesreedsbevrucht.
De periode vanaf het beginvan destengelstrekking tot het verschijnen van de pluim
duurt ruim drie weken. Het verschijnen van
depluimneemtruimeenweekin beslag.
Bloeienkorrelzetting
Haver iseenzelfbevruchter. Buitendebladschede heeft eenopennabloei plaats,maar
kruisbevruchting treedt nauwelijks op. Het
aantal korrels per pluim varieert sterk van
minder dan30tot meerdan60.Weiniglicht
(dichte stand), stikstofgebrek en met name
vochttekort hebbeneenreductievandekorrelaanleg tot gevolg. Dit uit zich door loze
pakjesonderinde pluim.
Eenpluimbloeitzestotzevendagen.De periodedathethavergewasinbloeistaat,duurt
10tot14dagen.

Korrelvullingenafrijping
Na de bloei vindt de vulling van de korrels
plaats. Deaanvoer van de assimilatennaar
de aangelegde korrels in de pluim verschilt
sterk, wat een grote variatie in korrelgrootte
tot gevolg heeft. Het duizendkorrelgewicht
vandekorrelsvarieertvanminderdan20tot
meer dan 50 gram; gemiddeld ligt het duizendkorrelgewichttussen30en35gram.
Zonnig weer en een staand, gezond gewas
zijnbevorderlijkvoordekorrelvulling.Devullinggaatdoortothetvochtgehalteindekorrel
isgedaaldbeneden40%.Nadienvindtindrogingvandekorrelenafrijpingvanhetgewas
plaats.Dekorrelvullingneemtcirca40dagen
inbeslag;deafrijpingnog10a14dagen.

Bodem
Een bodem met een goede structuur isgeschiktvoordeteeltvanhaver.Vooreengoed
functionerend wortelstelsel is voldoende
luchteenvoorwaarde.Storendelagenbeperkendebeworteling.
Goeddoorluchteenvochthoudendegronden
zijngunstigvoordehaverteelt.
Vochtvoorziening
Haver kangeteeldwordenopuiteenlopende
grondsoorten, mits er voldoende water beschikbaar is. Meer dan andere granen stelt
haver hoge eisen aan de vochtvoorziening.
Droogtekortvoorentijdensdebloeibeperkt
dekorrelzetting.
Kalktoestand
Haverbeziteengrotematevantolerantieten
aanzienvandepH.EenpHtussen4,5en7,5
heeft geendirecte invloedopdegroei.Voor
het goed op kunnen nemen van sporenelementenisdeoptimalepHvoorhaver6tot7.
Vruchtwisseling
De voorvrucht voor haver speelt nauwelijks
een rol.Dicotyle gewassen,zoalshakvruchtenenvollegrondsgroentegewassen,zijnalle

goedevoorvruchten.Gerstenroggezijnminder geschikt, zeker als het havercysteaaltje
voorkomt.Havernahaverisdanookafteraden. Haver is ongevoelig voor voetziekten
(oogvlekkenziekteentarwehalmdoder)engeldt
binnen een graanrijk bouwplan als gezondmakend gewas. Haver is dan ook een geschiktevoorvruchtvooranderegraansoorten.

Rassen
In Nederland worden nieuwe rassen uitgebreidonderzocht voordat zevoor deteelt in
de praktijk worden toegelaten. Na aanmeldingdoordekweekbedrijvenwordenderassenonderzochtoprasechtheiden rasherkenning.Ditregistratie-onderzoekvindtplaatsop
hetCentrumvoorPlantenveredelings-en Reproduce onderzoek (CPRO-DLO) teWageningen.Delandbouwkundigeeigenschappen
worden getest tijdens het gebruikswaardeonderzoek. Ditwordt uitgevoerd door de afdeling Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO)vanhet PAGVte Lelystad.Aan
dehandvanderesultatenvanhetonderzoek
beslist de Commissie voor de samenstelling
vandeBeschrijvende RassenlijstvoorLandbouwgewassen of eenrasaldanniet opde
Rassenlijstwordtgeplaatst.
Rassenkeuze
Bijderassenkeuzespelenlandbouwkundige
eigenschappen vande rassen alsmedeperceelsgebondenteeltervaringeneenrol.Inde
'Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen1994'zijnvijfhaverrassenbeschreven. De rasverschillen zijn niet groot.Alleen
invroegheidenlegeringsgevoeligheidverschillende rassen enigermate.Tevens is degemiddeldeopbrengst,opgesplitstnaarkleigrond
enzand-endalgrond,indeRassenlijstvermeld.

Zaaien
Zaaibedbereiding
Om het zaad op gelijke diepte te kunnen
zaaien,iseenvlakzaaibednodig.Eengoed
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zaaibedbestaatuiteengelijkmatigeengoed
verkruimelde losse toplaag van drie tot vier
cmopeenvastereondergrond.
Opzand-endalgronden valt dezaaibedbereiding vaak samen met de hoofdgrondbewerking in het voorjaar. Goede resultaten
wordenbereiktdoor nahetploegen meteen
vorenpakkertezaaienmeteenzaaibedcombinatie.
Op kleigronden wordt inde herfst eendiepe
hoofdgrondbewerking uitgevoerd door circa
25cmdiepteploegen.Meteenzaaibedcombinatiemet(rotorkop)egwordtinhetvoorjaar
in één werkgang gezaaid in een niet te fijn,
kluiterigzaaibed.
Zaaitijdstip
Haver moet vroeg gezaaid worden, voor 1
april.Zaaiennahalfaprilkaneenopbrengstdervinggevenvanmeerdan20%.
Zaaizaadhoeveelheid
Debasis voor een goede haverteelt isgoed
zaaizaad. NAK-gekeurd zaad voldoet aan
hogeeisen.
In het kiemplantstadium is de plant kwetsbaar voor bodemziekten. Zaaizaadontsmettingmeteenfungicidegeefteenefficiëntebeschermingtegenkiem-enbodemschimmels.
Dekostenvanzaaizaadontsmettingzijnrelatieflaagendebelastingvoorhetmilieuisgering.
Degewenstezaaidichtheidis450à500pluimenperm2.Bijtijdigezaaibetekentdit275à
300plantenperm2uitzaaien.Debenodigde
zaaizaadhoeveelheid is als volgt te berekenen:
Zaaizaad(kgperha)=
gewenstaantalplantenperm2xduizendkorrelgewicht:geschatteveldopkomstin %
Het duizendkorrelgewicht van het zaaizaad
staat op het NAK-label vermeld. Ook het
kiemkrachtpercentagestaatophetlabel. Onder gunstige omstandigheden is develdopkomst weinig lager dan de vermelde kiemkracht. In de praktijk ligt de opkomst veelal
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rond80%meteenvariatievan70tot90%.
Op kleigronden wordt meestal 110à 120kg
zaaizaad per hectare gebruikt. Op zand-en
dalgronden isdatcirca 120à130kgperha.
Bij laat zaaien en mechanische onkruidbestrijdingmoeteengrotereplantdichtheidworden aangehouden. Meestal is 10 % meer
zaaizaadvoldoende.
Zaaidiepte
Haverheeftvoordekiemingrelatiefveelwaternodigenmoetdaaromwatdiepergezaaid
worden dan de andere graansoorten. De
zaaidieptebedraagtdrietotvijfcm.

Bemesting
Debemestingiseropgerichtomhetgewas
tevoorzienvanvoldoendevoedingselementen, opdat groei en ontwikkeling ongestoord
kunnenverlopen.
Debehoeftevanhetgewasvoordeuiteenlopende voedingselementen wordt vooral bepaalddoorde(korrel)opbrengst. Deopgenomenmineralenwordenvooreendeelmethet
oogstproduktafgevoerd;vooreenanderdeel
blijven ze op het perceel achter in wortels,
stoppels eninhetstro.Debehoefte aanmineralen is daardoor ook vaak (aanzienlijk)
groter dan de hoeveelheid die wordt afgevoerd.Voor stikstof,fosfaat enkali isdegewasbehoefte respectievelijk 23 kg Nperha,
11kgP 2 0 5 perhaen30kgK 2 0perhaper
ton korrel.
Stikstof
De beschikbaarheid van stikstof gedurende
het groeiseizoen heeft een grote invloedop
deontwikkelingvanhetgewas.Veelstikstof
isnodigvoordevormingvanbladerenentijdens het strekken en schieten van het gewas.Teveel stikstof geeft welige gewassen
metalsgevolgkansoplegeringenziektenen
tragerafrijpen.Stikstoftekorten leidentoteen
gebrekkigeontwikkelingvanhetgewas.
Deeerstestikstofgiftdienthetgewastevoorzien van voldoende stikstof tijdens defasen

van uitstoeling en strekking. Deze gift moet
aan het begin van de groeiperiode gegeven
worden. Dit kan zowel kort voor als kort na
het zaaien gebeuren. Er moet ongeveer 100
kgNper habeschikbaar zijnvoor hetgewas,
afkomstig van de minerale stikstof uit de bodemvoorraad van de bovenste 60 cm en uit
de gegeven stikstof. Doorvaststelling van de
bodemvoorraad (N-mineraal) kanwordenberekend hoeveel kunstmeststikstof nog moet
wordengegeven:
eersfestikfstofgift-»•100-N-mineraal(0-60cm)
De hoeveelheid minerale stikstof inde grond
kandoorgrondsoort, voorvrucht endrijfmestaanwending nogal uiteenlopen. De hoogte
van de eerste stikstofgift ligttussen 20 en 80
kg N per ha. Een gift hoger dan 80 kg N per
hamoetoveralwordenafgeraden.
Tijdig zal moeten overwogen worden of een
aanvullende gift dan wel een groeiregulator
nodigis.Deaanlegvaneenstikstofvenster is
daarbijeenhulpmiddel.
Indemeeste gevallen iseentweede stikstofgift noodzakelijk.
tweede stikstofgift -> 130-N-mineraal (maximaal30kgNper ha)
Bij hoge opbrengstverwachtingen (meer dan
zes ton per ha) zal deze tweede gift wat verhoogd moeten worden. Voor kleigronden is
de tweede gift dan, afhankelijk van de N-mineraal gemeten voor het zaaien, circa 40 à
50 kg Nper ha;voor zand-endalgronden 30
à40kgNperha.
Als bietenblad of een groenbemester is ondergeploegd,komtextrastikstof vrij. Dankan
circa 20 kg per N per ha van de hoogte van
detweede giftwordenafgetrokken.
Hetbestetijdstipvoordetweedestikstofgift is
in gewasstadium 32-33, als de hoofdspruit
twee tot drie knopen heeft gevormd. Wordt
destikstof eerder gegeven dan isde kans op
legering erg groot. Geeft het stikstofvenster
vroegtijdig een schraalverkleuring weer, dan
isdetweede gifteerdernodig.
Fosfaatbemesting
Ineenjong stadium stimuleert fosfaat deontwikkeling van de wortels, waardoor de plant
stevig in de grond verankert en de opname

van voedingsstoffen en water bevorderd
wordt. De fosfaatbehoefte van haver is niet
groot. Voor een produktief gewas is 70 à 80
kg P 2 0 5 per hectare nodig. Vaak is door
bouwplanbemesting en drijfmestgiften de
fosfaattoestand van de bodem voldoende
hoog. Bij een Pw-getal hoger dan 35 is geen
fosfaatgift meernodig.
Het tijdstip van de fosfaatbemesting valt op
kleigronden indeherfst/winterenop zand-en
dalgrondenvroeginhet voorjaar.
Kalibemesting
Doorhaverwordtveelkaliopgenomen,waarvan het merendeel (70 à 75%) in het stroterecht komt. Kali is van groot belang bij de
stengelgroei. De meeste kali wordt dan ook
opgenomentijdens de uitstoeling ende stengelstrekking. Voldoende kali zorgt voor een
steviggewas.
Haver neemt meer kaliopdananderegraansoorten. De behoefte van een produktief havergewas bedraagt ongeveer 180 à 200 kg
K 2 0 perhectare.
Dehoogtevandekaligift isafhankelijk vande
bodemvoorraad en de grondsoort. Ook de
kalibemesting vindt vaak in bouwplanverband plaats. Tevens moet rekening worden
gehouden met de kali uit de eventueel gegeven drijfmestgiften en/of ondergeploegd(e)
bietenblad of groenbemestingsgewassen. Bij
een K-getalvan 12 is de kaligift op zand- en
dalgronden 110 kg K 2 0 per ha en op kleigronden70à 110kgK 2 0perha.
Hettijdstipvankalibemesting isvoordelichte
gronden vlak voor het zaaien om uitspoeling
tevoorkomen.
Magnesiumbemesting
Van de granen zijn zomergerst en haver het
meest gevoelig voor magnesiumtekort. Een
gebrek komt uitsluitend voor op zand-, dalen lichte, kalkrijke kleigronden en wordt bevorderd door een lage pH. De behoefte van
een produktief havergewas bedraagt 30 à 40
kgMgOper hectare.
Debasisvoordemagnesiumbemesting vormt
de magnesiumtoestand van de grond. Mag-
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nesiumgehalten, lager dan het streefgetal
van75mgMgOperkggrond,komen nauwelijks voor. Daarom kan een magnesiumbemesting meestal achterwege blijven.Overigenswordttegelijk metbekalkenenookmet
kalkammonsalpeter een aanzienlijke hoeveelheidmagnesiumtoegediend.

Alleentussen opkomst en hettwee-bladstadium moet niet in haver worden geëgd,omdat indie periode veel planten losgetrokken
kunnen worden. Eggen kan zowel voor opkomstalsnahettwee-bladstadiumvanhaver
wordenuitgevoerd.
Chemische onkruidbestrijding

Sporenelementen
Bij een tekort aan sporenelementen, vooral
mangaan en koper, blijkt de betekenis van
deze elementen voor de teelt. Het optreden
van een tekort kan het gevolg zijn van lage
gehaltenindegrond,maarkanookdooreen
hogepH endroogteveroorzaaktworden. Met
een gewasbespuiting zijn acute gebreksverschijnselenteverhelpen.
Uitgebreide informatie over bemesting is te
vinden in 'Stikstofbemestingsrichtlijnen voor
deakkerbouwendegroenteteelt indevollegrond (1992)' en 'Adviesbasis voor de bemestingvanakkerbouwgewassen(1992)'.

Onkruidbestrijding
Haverbeschiktovereengoedonkruidonderdrukkendvermogen. Ingranenwordt debestrijding van onkruiden vooral in bouwplanverbandaangepakt. Deonkruidenkunnenin
granen goed en goedkoop worden bestreden,zowelchemischalsmechanisch.
Mechanische onkruidbestrijding
Bij de zaaibedbereiding in het voorjaar wordendeaanwezigeonkruidenopgeruimd,zodat nahetzaaiendeonkruidenuitzaadzich
weer moetenontwikkelen.Metdeonkruideg
kunnendezenieuweonkruiden ineenvroeg
stadiumgoedwordenbestreden.Alleenprobleemonkruiden, zoals duist, kweek endistels,zijnmechanischnietafdoendetebestrijden. Als gekozen wordt voor een mechanische onkruidbestrijding, dan moet vrij diep
wordengezaaid(4à5cm)enmeerzaaizaad
wordengebruikt.Doorhetforsewortelstelsel
verdraagt haver een mechanische onkruidbestrijdinggoed.
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Bijgranen iseengrootscalaaanchemische
middelenbeschikbaar(herbiciden)terbestrijdingvanonkruiden,zoals bodemherbiciden,
contactherbiciden, groeistoffen en diverse
mengcombinaties.Invergelijkingmetandere
granenreageert havergevoeligeropherbiciden. Hetaantal beschikbare middelen isgeringer en de dosering vaak lager. Dekeuze
vandemiddelenhangt afvandeonkruidbezetting en-samenstelling envanhetontwikkelingsstadiumvanhaver.
Indejaarlijksverschijnende 'Handleiding gewasbescherming in de akkerbouw' zijn de
toegelaten middelen en doseringen ervan
vermeld.

Gewasbescherming
Groeiregulatie
Haver iseengewasmeteenmatigestrostevigheid. Legering treedt dan ook veelvuldig
op,vooraloppercelenmeteenhogestikstofbemesting of sterke mineralisatie en een
dichtestand.
Eenbespuitingmeteengroeiregulator(CCC)
iseennoodmaatregel.Deresultatenzijnsterk
wisselend.
Ziektenenplagen
In het,algemeen is haver minder gevoelig
voor ziekten dan de andere granen, zodat
een bestrijding meestal achterwege kanblijven. De mogelijkheden voor het bestrijden
van ziekten en plagen zijn beperkt. Naast
zaaizaadontsmetting is bij haver alleen een
bestrijding tegen meeldauw en bladluizen
toegestaan. De'Handleiding gewasbeschermingindeakkerbouw'iseengoedeleidraad.

Schimmelziekten
Infectie van schimmelziekten kan plaatsvinden vanuit het zaaizaad,vanuit de grondof
doorsporenvanuitdelucht.
Door zaaizaadontsmetting worden de kiem
endejongeplantbeschermd.
Vandegranenwordthaverhetminstaangetastdoorvoetziekten.Alleendescherpeoogvlekkenziekte en fusariumsoorten, zoals
sneeuwschimmel, kunnen de voet van de
stengelaantasten.Dezeschimmelszijnchemischniettebestrijden.
Debladziekten die haver kunnenaantasten,
zijn echte meeldauw, strepenziekten en
kroonroest.Overderelatietussenaantasting
enopbrengstverliesisbijdezebladziektenin
haver weinig bekend. Er kan geen duidelijk
criterium voor bestrijding worden aangegeven.
De pluim wordt weinig door ziekten aangetast. Vanaf de bladeren kan meeldauw zich
naardepluimuitbreiden.Ookkanstuifbrand
of fusarium (kafjesrood) worden aangetroffen.Deschadevandezeziektenheeftbij havervaakgeenbetekenis.

het stengelaaltje en het havercysteaaltje.
Vanwegedelagebesmettingisschadeveelalvangeenbetekenis.

Oogstenafzet
Belangrijk voor de afzet van haver is een
blanke kleur van de korrel. Grauwe korrels
zijn meestal een gevolg van een verlate
oogst.
Oogsttijdstip
Hetvochtgehaltevandekorrelbepaaltoverwegend het moment van oogsten. Haver is
goed bewaarbaar bij een vochtgehalte van
15à16%enzalbijvoorkeurbijeendergelijk
vochtgehaltegeoogstmoetenworden.
Dooreentrageafrijpingendoor risico'svoor
het optreden van schot, korreluitval en een
grauwe korrelkleur wordt zo'n laagvochtgehaltetijdensdeoogstvaaknietbereiktenzal
gedroogdmoetenworden.
Opbrengst

Virusziekten
Roodbladigheidkomtinhavervrijweljaarlijks
voor en wordt veroorzaakt door het gerstevergelingsvirus. Ditviruswordt overgebracht
door bladluizen.Aantasting in eenjongstadiumgeeftdegrootsteschade.
Gewoonlijk is de schade gering, omdat het
gewaszichreedsbehoorlijk heeftontwikkeld
alsdeeersteluizenvluchtenkomen. Doorhaver vroeg te zaaien, kan schade door roodbladigheidwordenbeperkt.
Schadelijkeinsekten
Aantasting door insekten, zoals bladluizen,
fritvliegen, graanmineervliegen en graanhaantjes, is bij haver tamelijk beperkt. Een
bestrijdingisvaaknietlonend.
Aaltjesziekten
Aaltjes of nematodenveroorzaken bij haver
weinig schade. Haver is alleen vatbaar voor

De gemiddelde opbrengsten op kleigronden
variëren van 4700 tot 6300 kg per ha. Op
zand-endalgrondenvarieertdegemiddelde
opbrengstvan4300tot4800kgperha.
In 'Kwantitatieve informatie voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond'
zijn de opbrengsten en saldoberekeningen
voor deverschillende grondsoortenweergegeven.
Afzet
Haverwordtgebruiktvoormenselijkeendierlijke consumptie. Voor de havermout-industrie en als voer voor paarden en pluimvee
wordtkwaliteitshavergevraagd.InAmerikais
de consumptie van 'oat bran',gemaakt van
de zemelen van haver, erg groot omdat het
cholesterolverlagendwerkt.
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