teeltvanAUGURKEN
teelthandleidingnr.29
november1990

K

c

%

*

Samenstelling

J.T.K.Poll-PAGV

Metmedewerkingvan

J.Jonkers-PAGV
ing.R.Meier-PAGV
A.Ester-PAGV
ir.C.F.G.Kramer-PAGV
ing.F.N.L.Kanters-PAGV
ing.W.Aalbersberg -CRZ
DLVHorst
IKC-AGV

Redactie

ing.H.K.J.Bosch-PAGV

Informatie-enKenniscentrumvoordeAkkerbouwende
Groenteteelt indeVollegrond,Postbus369,
8200AJLelystad,tel.03200-26062
ProefstationvoordeAkkerbouwendeGroenteteeltin
deVollegrond,Postbus430,8200AKLelystad,
tel. 03200-22714

PROEFSTATION

O

LELYSTAD

Inhoudsopgave
biz

Algemeen
Familie
Plantkundigeeigenschappen
Oppervlakteenteeltgebieden
Veilingaanvoerenimport
Veilingprijzen
Exportvanverseaugurken

Grond
Grondsoortenbewerking
Waterhuishouding
Beregening
Vruchtwisseling

5
5
5
7
7
8
8

10
10
10
10
11

Bemesting

12

Stikstof
Fosfaat
Kalium
Magnesium

12
13
13
14

Rassen
Algemeen
Raseigenschappen

Zaaien en planten
Zaad
Zaaitijdenopkweekmethoden
Planten
Plantafstanden

Teelt
Vervroeging
Beschutting
Grondbedekking
Verzorging

Onkruidbestrijding
Toepassingherbiciden
Middelenengevoeligheidstabel

Ziekten en plagen
Insekten
Schimmels

15
15
15

18
18
18
19
19

20
20
21
22
23

25
25
27

29
29
30

Oogst
Oogstmethoden
Opbrengst
Bewaring

Afleveren
Begripsomschrijvingen
Kwaliteitsvoorschriften
Sorteringsvoorschriften
Tolerantievoorschriften
Verpakkingsvoorschriften
Aanduidingsvoorschriften
Bijzonderevoorschriften

Organisatie e n b e d r i j f s e c o n o m i e
Arbeidsbehoefte

Literatuur

32
32
32
33

34
34
34
34
35
35
36
36

36
36

38

Algemeen
Deteeltvanaugurkenisergarbeidsintensief
enmedetengevolgehiervanergduur.Hoge
kg-opbrengsten vaneengoede kwaliteit zijn
daarom één van de belangrijkste voorwaarden voor een positief economisch resultaat.
Dit betekent dat de teelt op een zo hoog
mogelijk niveau bedreven moet worden. Dit
vraagt een ruimekennisovergrond,rassen,
gewasverzorgingenteeltmethoden.
Augurkenwordenzowelvollegronds geteeld
als inde kas. Dezeteelthandleiding beperkt
zich tot de teelt van augurken in de vollegrond. Alleen bij de statistische overzichten
wordt de produktie onder glas vermeld ter
vergelijkingmetdieindevollegrond.

Familie
Deaugurkbehoorttotdefamilievandekomkommerachtigen (Cucurbitaceeën). Deze familie bestaat vrijwel uitsluitend uit klimplanten met fraaie hechtranken. Ze horen thuis
in warme gebieden. Tot het geslacht Cucumisbehorendevolgendegewassen:
augurkenkomkommer:CucumissativusL.
West-Indischeaugurk :CucumisanguriaL.
meloenofkanteloep :CucumismeloL.
slangkomkommer
:Cucumisflexuosis L
Nauw verwant is het geslacht Cucurbita,
waartoe de verschillende pompoenenbehoren.OokhetgeslachtCitrullus(watermeloenCitrullus lanatus) is nauw verwant aan Cucumis.HetgeslachtCucumisisafkomstiguit
Azië. Als stamvorm van onze augurk en
komkommer wordt wel Cucumis hadwickii
genoemd. Dit soort wordt aangetroffen in
Voor-lndië en heeft kleine, bittere vruchten.
In Azië zijn de vruchten reeds meer dan
3000jaar bekend.Omstreeks 600jaar voor
Christus komt de teelt ook in Griekenland
voor. Rond het begin van onze jaartelling
worden de vruchten geteeld in het Romein-

se Rijk. In Frankrijk dateert de teeit van de
8e eeuw, in Engeland van de 14e eeuw. In
het kruidenboek van Dodonaeus (1554)
wordtvankomkommer (augurk) vermelddat
degestekeldevruchten indehooi-enoogstmaand bekwaam zijn om te eten en in de
herfstmaand rijpen. De augurk heeft zeven
chromosomenindegeslachtscellen.

Plantkundige eigenschappen
Deaugurk iseen eenjarig gewas. Degroeiperiode van zaad tot zaad is vrij kort. De
zaadteelt is in Nederland goed uitvoerbaar.
Inverbandmetbepaaldeziekten(o.a. bacterievlekkenziekte) wordt het meestezaadechterinhetbuitenland,ineendrogerenwarmer
klimaat,gewonnen.
Hetiseenondiepenbreedwortelendgewas.
Bovengronds vormt de plant vierkante stengels van 1tot 3 meter lengte. De bloemen
zijnmeestaleenslachtig,dusöfmannelijk,öf
vrouwelijk.Onderbepaalde omstandigheden
(lagetemperatuurenlaagstikstofniveau)kunnentweeslachtigebloemenwordengevormd.
Devruchten hiervan zijnvoor deverwerking
ongeschikt.
Bij augurk komt zowel een- alstweehuizigheid voor. Eenhuizigheid betekent mannelijkeof vrouwelijke bloemen opéénplant.Het
eerst verschijnen de mannelijke bloemen.
Een sterke vegetatieve bloei bevordert de
aanlegvanmannelijke bloemenenhoudtde
vorming van vrouwelijke bloemen tegen.
Eén tot drie weken na de mannelijke bloemen verschijnen de vrouwelijke bloemen.
Deze zitten in de bladoksels en bloeienongeveer48uur.
Door de eenhuizigheid leent dit gewas zich
goedvoor hetmakenvanhybriderassen.De
laatstejarenzijndevrouwelijk bloeiendehybriden inde handelgebracht.Vooreengoede vruchtzetting moet aan dergelijke rassen
minstens 10% van een gemengd bloeiend

ras worden toegevoegd. Gewoonlijk wordt
dit reeds door de zaadleverancier verzorgd.
Inde praktijk kunnen vooral bij geïsoleerde
percelen zettingsmoeilijkheden voorkomen.
Dezemoeilijkheden gevenaanleidingtoteen
sterkedoorgroeivanhetgewas,waardoorde
plukprestatie nadeligwordtbeïnvloed.Vooral
bij percelen waar weinig insektenbezoek
wordt verwacht, is het daarom gewenst een
goedbijenvolkteplaatsen.
Een nieuwe mogelijkheid van vruchtzetting
bij de augurk is parthenocarpie. Hieronder
wordt vruchtzetting zonder bevruchting verstaan. Voor het uitgroeien tot vrucht zijn
plantenhormonen (auxinen) nodig die onder
normale omstandigheden onder invloedvan
uitgroeiende zaden worden gevormd. Het
auxine-niveau in het vruchtbeginsel is van
essentieelbelangvoor hetuitgroeienvande
vrucht. Parthenocarpe augurken kunnen op
tweemanierenverkregenworden:
- spontane of autonome parthenocarpie.
Hierbij is het vermogen tot parthenocarpe
vruchtzetting erfelijk aanwezig. Het komt
voor bij een aantal volledig vrouwelijk
bloeiende hybriderassen. Worden deze
zogenaamde genetische parthenocarpe

bloemen echter bestoven, dan ontstaan
misvormdevruchten;
- stimulatie of geïnduceerde parthenocarpie.
Hierbij wordt de vruchtzetting kunstmatig
verkregen door bespuiting van de vruchtbeginsels met een groeistofoplossing. Bij
deaugurkwordt hiertoe hetenigetoegelatenmiddelchloorflurenoltoegepast.
Deaugurk iseen sterk remonterendgewas.
Bij het vroeg wegplukken van de vruchten
worden steeds nieuwe vruchten gevormd.
De oogst strekt zich dan ook uit over een
lange periode. Laat men de vruchtenzitten,
dangroeien er slechts enkele door;deoverige blijven klein. De vlezige vruchten zijn
meestal driehoekig enlangwerpig vanvorm.
InNederlandgaatdevoorkeur uit naargladdevruchten,zonder stekels enmeteenuniforme kleur. Pervrucht kunnen 300enmeer
zadenwordengevormd.

Algemene beoordeling van de
voedingswaarde
Invergelijkingmetanderegroentenisde augurk een te verwaarlozen bron van vitaminen, maar een belangrijke bron van ijzer. In

Tabel 1. Bestanddelen en energetische waarde in eenheden per 100 gram eetbaar gedeelte van
augurken.
Nederlandse voedingsmiddelentabel
gemiddeld

bestanddelen

augurk (zoetzuur)

hoofdbestanddelen
water
eiwit
vet
koolhydraten

94
1
0
2

mineralen incl. sporenelementen
natrium
(Na)
kalium
(K)
calcium
(Ca)
ijzer
(Fe)
fosfor
(P)
vitaminen
B-caroteen
thiamine
riboflavine
nicotinezuur
ascorbinezuur

(provit.A)
(vit. B1)
(vit. B2)
(vit. B6)
(vit.C)

330
145
20
5
25
0
0
0
0
2

g
g
g
g
eetbaar gedeelte
mg
100%
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

energetische waarde
12 Kcal
51 k j (N)

Tabel 2. De relatieve waarderingsfactor (RW) voor vitaminen en mineralen van augurk (tafelzuur) in %
t.o.v.de 'gemiddelde groenten' met rangorde.
op basisvande gehalten
per gewichtshoeveelheid
%
rangorde
RWvitaminen + mineralen
RW vitaminen
RW mineralen

28
3
104

het overzicht, gegeven in deze literatuur, is
de augurk buiten beschouwing gelaten. Bij
inpassing van de augurk inde rijvan de47
versegroentenwordendeindetabellenvermeldewaardenverkregen(tabel1 en 2).

Oppervlakte enteeltgebieden
De teelt van augurken wordt vooral in het
zuiden van ons land aangetroffen. Van de
totale oppervlakte van 375 ha vollegrondsaugurken werd in Noord-Brabant 220 haen
inLimburg 149hageteeld (bron:CBS1989).
Het areaal augurken in de kas was in 1988
129 ha.
Indevollegrond isdeteeltvanaugurkenna
1973 sterk ingekropen. Voor een belangrijk
gedeelte isditveroorzaakt doorde lageprijzen.
InLimburgwordtdeteeltvooral aangetroffen
inde noordelijke Maasvallei (Maasbree, Venlo e.o.), westelijk Noord-Limburg (Helden,
Horste.o.) eninhetLandvanMontfort.

per energiehoeveelheid
%
rangorde

47
48
15

92
10
339

20
48
3

Noord-Brabant komt in belangrijkheid opde
eersteplaats.Debelangrijkste teeltgebieden
zijn daar de omgeving van Breda, het zuidelijk Peelgebied, Etten/Leur endewestelijke Kempen. Indeze provincie heeft deteelt
vanaugurkenaantouwtamelijkveelopgang
gemaakt.
Contractteelt. In het algemeen bestaat er
bij dit gewas van telerszijde weinig belangstellingvoorcontracteelt.

Veilingaanvoer enimport
In Nederland wordt de produktie overwegendvia deveilingen verhandeld. Intabel3
zijn de veilingaanvoer, de handelsproduktie,
de invoer en de beschikbare hoeveelheid
augurkenopgenomen.
Zowel deveilingaanvoer, de handelsproduktie,alsdeinvoervertonen eenduidelijkedalingsinds1970.
De invoer betreft overwegend augurken uit

Tabel 3. Beschikbare hoeveelheid augurken x 1000kg.
jaar

1970
1980
1984
1985
1986
1987
1988
1989

aanvoei• excl. contract
totaal
w.v
onder glas
61,5
57,3
26,4
39,0
44,5
38,0
40,9
31,6

32,1
11,8
18,0
21,6
19,1
18,0
13,4

w.v.
natuur
25,2
14,6
21,0
22,9
18,9
22,9
24,2

contractteelt
buiten de
veiling
16,8
2,0
0,5
0,2
0,2
0,2

-

invoer
excl
reexport

gemiddelde prijs
inet | perkg
glas
natuur

6,2
7,2
12,4
13,2
14,3
14,2
16,7

150
154
87
102
79
83

62
173
157
64
109
66
72

Tabel 4. Nederlandse import van verse 'augurken (exclusief reexport) (x 1000kg).
landvan herkomst

1984

1985

1986

1987

1988

1989

België
Hongarije
Frankrijk
Italië
Spanje
overige landen

6470
660
80

12385
164
138
56
259
221

13685
532
52

13436
157
3
16

15418
314
16

30

10535
646
316
292
281
284

totaal

7240

12354

13223

14332

-

9
54

-

6091)
14221

9652)
16713

Bron: CBS
1
>West-Duitsland 467 ton
2
) West-Duitsland 848 ton

België, bestemd voor Nederlandse conservenfabrieken (tabel4). Deinvoer uitHongarijebedroegin1987532 ton.
De gemiddelde opbrengst schommelde in
hetbeginvandezestigerjarentussen 10 en
20tonperha.Nuisdattussende20en100
ton afhankelijk van de teeltwijze. De teelttechniek werd ook verbeterd door opkweek
vandeplantenonderglasenbedekkingvan
degrond metplastic folie. Dooraldezeveranderingen is de gemiddelde produktie gestegentotcirca50tonperha.
Deaanvoer van augurken begint inapril en
gaat door tot eind oktober. De topaanvoer
komtinaugustus(tabel5).

Veilingprijzen
In april is de aanvoer nog zeer gering. De
gemiddeldeveilingprijsisdanmeestalopvallendhoog.Deprijzengedurendederestvan
het seizoen kunnen nogal fluctueren. Dit
wasvooralhetgevalna1986(tabel6).

Exportvanverseaugurken
Deafzet isvoornamelijk gerichtopuitvoeren
levering aan de conservenindustrie in eigen
land. Het vers gebruik van augurken is van
geen betekenis. Tabel 7geeft een overzicht
vandeexportnaarlandenvanbestemming.

Tabel 5. Veilingaanvoer van augurken (x 1000kg).
veil ingaanvoer over de jaren
maand
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
Bron: PGF

1984

1985

.

10
1.180
3.270
5.610
15.270
10.560
3.100

510
1.850
3.300
12.640
7.190
940

1986 ,
20
1.830
5.530
12.500
21.910
2.510
220

1987

1988

1989

70
1.790
3.800
7.660
16.750
7.610
360

40
2.020
3.890
9.040
21.350
4.340
190

0
1.310
3.370
11.680
17.670
3.320
170

Tabel 6. Gemiddelde veilingprijzen per kg.
veil ingprijzen van augurken in ct per kg
maand
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober

1984

1985

1986

1987

1988

1989

212
139
147
147
149
201
158

239
204
204
123
152
168
115

208
165
98
67
60
125
77

82
101
99
93
123
83
114

193
91
107
68
62
88
84

848
94
117
63
70
98
112

Bron: PGF

Tabel7. Nederlandse export van verse augurken (x 1000kg).
landvan bestemming

1984

1985

1986

1987

1988

1989

West-Duitsland
België
Zweden
Noorwegen
Denemarken
Finland
Zwitserland
Frankrijk
Engeland
Oostenrijk
overige landen

18.970
229
362
1
160

27.972
727
571
188
977

19.620
773
2.853
340
760
3.684
155
290
64

20.423
451
823

19.099
607
758

369
81
16
231

25.310
543
677
316
295
2
283
84
47
2

-

-

-

-

totaal
waarvan vers
vers W-D

20.419
1.007
947

27.559
1.237
1.148

30.952
1.333
1.249

28.539
2.305
1.673

-

*) waarvan naar Spanje
125ton
**) waarvan naarJoegoslavië 1001 ton
Hongarije
766 ton
Bron: KCB

61
110
346

-

428
169
130
472
1.093

138*)
24.127
2.075
1.881

524
970
419
713
672
1.242
1789")
26.793
2.676
1.884

Grond
Grondsoort enbewerking
Augurken kunnen op vrijwel alle grondsoorten worden geteeld, mits vochtvoorziening
en ontwatering in orde zijn. De voorkeur
gaat uit naar goed doorlatende, warme,
humeuzegronden.Inhetzuidenworden goede resultaten behaaldoptamelijk hooggelegen, vochthoudende oude bouwland-zandgrondenmet±4%humus.Ookopdelagere
gelegen 'baamdgronden' met eenhumusgehaltevan8%of meerenoprivierkleibereikt
menzeergoedeopbrengsten.Verderkunnen
op veen-en kleigronden eveneens metsuccesaugurkenwordengeteeld.Opdezwaardere gronden neemt de plukprestatie toe,
omdathetgewasminderomvangmaakt.Op
vochthoudende zandgronden moet gewaakt
wordenvoor eentesterkegroeiindebeginperiode.
Droogtegevoelige gronden, zoals grofkorreligezandgronden,moetenvoor deteeltworden ontraden. Ditzelfde geldt voor humusarme,zware klei. Eenhoge grondwaterstand
is vooral in een koude natte zomer nadelig
voordegroei.
Augurken stellen geen hoge eisen aan de
pH. InLimburgwordteenpHKClvan5,5tot
6,0 aangehouden. Een te hoge pH veroorzaakt Mn-gebrek. Bij een lagere pH neemt
dekansopMg-gebrektoe.
De lichte gronden worden meestal in het
voorjaar geploegd. Dit moet minstens een
maandvoor hetplantenplaatshebben,zodat
degrondvoldoende kanbezakken. Eenander voordeel is dat onkruidgroei kanplaatsvinden. Ditonkruidkandanvoor hetplanten
worden afgeschroeid. Binnen een maand
voor hetplantenmagdegrondalleenoppervlakkigwordenbewerkt.Zavel-enkleigronden
wordenbijvoorkeur indeherfstgeploegd.De
voorjaarsbewerking gebeurt kort voor het
zaaienofplanten.Storendelagen,onderandere ploegzolen enverdichte lagen,moeten
tot op 80 cm diepte worden gebroken. Dit
10

geldtnietvoorzavel-enkleigronden.Bewerkingvantenattegrondmoetwordenvoorkomeninverbandmet structuurbederf.

Waterhuishouding
Hoewel over de waterhuishouding van augurkenergweinigbekendis,kunnenwewel
stellendathetgewasiniedergevaleenzeer
goedeontwateringstoestandvereist.Dithoudt
zowel verband met de temperatuurgevoeligheid als met het optreden van ziekten.Wateroverlast betekent afsterving van de wortels,hetgeendeproduktiesterkreduceerten
de gevoeligheid voor ziekten zoals meeldauwenbacterievlekkendoettoenemen.
Langdurige droogte geeft aanleiding tot
vroegtijdig afsterven van het gewas. De ervaring is opgedaan dat in dergelijke perioden bij gebruik van plastic folie als grondbedekking nog eerder droogteschade optreedt dan bij niet afgedekte percelen. De
oorzaak hiervan is, dat er door het gebruik
vanplasticeensnellereenkrachtigergewasontwikkeling plaatsvindt, waardoor de verdamping toeneemt. Vooralwanneer op lichte
gronden met plastic wordt gewerkt, is een
regeninstallatie (feitelijk) onmisbaar.

Beregening
Bij het toedienen van water is de nodige
voorzichtigheid vereist. In het algemeen zal
het gewas vóór de bloei niet behoeven te
worden' beregend. Tijdens de vruchtzetting
stijgt de wateropname vrij sterk. Inde praktijk worden gunstige resultaten bereikt door
water te geven tijdens de hoofdbloeiperiode
en inde periode van de vruchtgroei. Deuitdrogingsgrens kan gesteld worden op pF
2,5-2,7.Zavelgronden bevatten dan nogongeveer 65% van het opneembare water en
voelen matig vochthoudend aan;de binding

tussendedeeltjes ismatigsterk,kluitjesvallenbijwrijventussendevingers gemakkelijk
uiteen. Humeuze zandgronden bevatten bij
de genoemde vochtspanning nog ongeveer
50% van het opneembare water en voelen
matig tot weinig vochthoudend aan. Er kunnennogkluitjes wordengevormd,dieechter
bij een lichte druk in kruimels of korrels uiteen vallen.
Bijhetbereikenvandeuitdrogingsgrensmoet
men het gewastijdens de bloei en vooral tijdensdevruchtvormingberegenenmetgiften
van 20 à 25 mm per week. Hoewel dit in
proeven tot dusver niet is aangetoond, verdient het aanbeveling de beregening tijdens
zonnig, warm weer, 's morgens vroeg uit te
voeren, omdat anders kans zou bestaan op
bladverbranding. Bovendien zou bijberegening tegen de avond het gewas de hele
nacht nat blijven, waardoor in augustus en
september de kans op uitbreiding vanvalse
meeldauw toeneemt. Ook kunnen erpercelen met bacterievlekken ontstaan.Augurken
zijn erg gevoelig voor een slechte kwaliteit

water. Het isdaarom verstandig omhetwatertelatenonderzoeken.

Vruchtwisseling
Doordiverse kerenkort achterelkaaraugurkenofcourgettes enpompoenentetelenop
hetzelfde perceel, werkt men het optreden
van Phomopsisscleroticides (augurkenziekte)
in de hand. Speciaal bij gebruik van plastic
folie als grondbedekking is de kans op
Phomopsis bij een enge vruchtwisseling vrij
groot.Aangeradenwordt daaromeenvruchtwisselingvan1 op4aantehouden.
Op percelen waar vaak granen, speciaal
rogge, worden geteeld, moet men met het
optreden van stengelaaltjes rekening houden.Uienenherfstpreistaanalsgoedevoorvruchten bekend. Zeer goed groeien augurken na een tweejarige kunstweide. Indien
echtervooraugurkenschadelijkeaaltjesaanwezig zijn in de grond, is gras een slechte
voorvrucht.
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Bemesting
Bemestingsonderzoek bij augurken heeft in
het verleden vrijwel niet plaatsgevonden.
Recentelijk is opde ROC's Breda enMeterikse Veld onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkhedenvanfertigatiebijditgewas.
Onder fertigatie wordt danverstaan hettoedienenvanplantenvoedingsstoffenviaoplossingen.Dezeoplossingenkunnentoegediend
wordenviaberegeningofdruppelbevloeiing.
Losvanhetfeit of gefertigeerdwordt, ofdat
demeststoffenbreedwerpigwordengestrooid
blijkt een bemesting met organische mest
gunstig te werken. Daarbij dient echter de
mestwetgeving in acht genomen teworden,
dat wil zeggen dat er niet meer dan 125kg
P205/ha per jaar in de vorm van dierlijke
organischemestmagwordentoegediend.
Inhet algemeen zaler naar gestreefdmoetenwordendeorganische mest ruimschoots
voor het planten (nawinter/vroege voorjaar)

Stikstof
Voor de stikstofbemesting van augurken is
op basis van onderzoeksresultaten in 1988
en 1989 (LUW/PAGV/DSM) een stikstofbijmestsysteem (NBS) ontwikkeld om de stikstofhuishouding vanhetgewas betertekunnen sturen.
Het systeem is ontwikkeld voor de breedwerpigebemesting.
Degroeivan hetgewaswordt opgesplitst in
3fasen(ziefiguur1):
fase I :ontwikkeling van de vegetatieve
delen(stengel,blad,zijscheuten);
fase II : produktieperiode (halfjuli-halfseptember) waarin de hoofdproduktie
plaatsheeft;
faseIII : produktieperiode (na half september)waarindeproduktie afloopten
deplantenafsterven.

g/pol

1
oogst na: 5/7

2
19/7

3
2/8

4
16/8

5

6

7

8

9

30/8 9/9 19/926/9 3/10

1988

Fig.1.STIKSTOF(g/pol (plant),kg ha"1opgenomen door AUGURKEN, onderscheiden in
hoofdas, zijas en vruchten gedurende de
groeiperiodeVELDPROEFHORST1988
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toetedienen.
Via het grondonderzoek kan op basis van
het bemestingsadvies bepaald wordenhoeveelenwelkevoedingsstoffen gegevenmoeten worden.

Infase Ineemt hetgewasongeveer 30kgN
op, daarnaast wordt een stikstofbuffer van
40 kg N in de laag 0-30 cm aangehouden.
De hoeveelheid stikstof dievoor het planten
minimaal in de grond (0-30 cm) aanwezig
moetzijn,is70-Nvoorraad(Nmin)in grond.
Hiermeekanhetgewasgroeientotongeveer
half juli. Op dat tijdstip wordt weer een
grondmonster genomen aan de hand waarvanvoordekomendetweemaanden(faseII)
de benodigde hoeveelheid stikstof (inclusief
buffer = 40 kg N) kan worden bepaald. Er
geldt dan: fase II half juli 110-Nmin en half
augustus100-Nmin.
Voordederdefase (fase III, nahalfseptember) kan de buffervoorraad gehalveerd wor-

den, of zelfs helemaal weggelaten worden.
Bij bemonstering half september geldt dan
respectievelijk: N=40-Nminof N=20-Nmin.
Het bemonsteren kort voor het planten heeft
voordelen omdat een deel van de stikstof
die in de loop van de nawinter en het vroege
voorjaar vrijkomt inmeialmeegemetenwordt.
Bij het hier omschreven NBS-advies is uitgegaan van een teelt aan touw, met een
plantgetal van 13.000 potten, een marktbare
opbrengst van 60 ton/ha en oogstresten van
20ton/ha.
Wordt inplaats van breedwerpige bemesting
gefertigeerd, dan is alleen vóór het planten
een goede bepaling van de stikstofvoorraad
inde grond mogelijk. Het meten van de stikstofvoorraad onder een druppelpunt (druppelaar) is vooralsnog te onbetrouwbaar. In
deze gevallen zal de stikstofbemesting dan
ook volgens de opnamecurve (fig. 1) moeten
worden toegediend. Dit betekent dat infase I
± 30 kg-Nmin, in fase II ± 130 en in fase III
± 20 kg N gelijkmatig over de tijd moet
wordenverdeeld.
Daarbij moet men erop bedacht zijn dat na
een hoge plukopbrengst de afgevoerde stikstof zo snel mogelijk wordt bijgevuld.
Een derde mogelijkheid om de stikstofbehoefte van augurk vast te stellen is om voor
het planten het N-mineraalgehalte van de
grond eenmalig te meten (-60 cm) en daarna bij voorkeur gedeeld 220-Nmin te geven.
Als basisbemesting wordt minimaal 30 kg N
geadviseerd en maximiaal 100-Nmin. De bijbemesting kan worden gegeven in 2x60 of
3x40 kg N.

Fosfaat
Augurken hebben een hoge fosfaatbehoefte.
De onttrekking bedraagt ± 130 kg P 2 0 5 /ha,
waarvan ± 45 kg P205/ha via de vruchten
wordt afgevoerd. Voor diluviaal zand, de
grondsoort waarop augurken meestal geteeld
worden, moet bij de toestand "goed"de P-Alen Pw-getalwaarde respectievelijk liggen
tussen 41-80 en 31-110. Als streefwaarde
wordt respectievelijk 65en 60 aangehouden.
Bij deze waarde moet 75 kg P 2 0 5 /ha
gegeven worden.
Deze gift komt weliswaar overeen met de
onttrekking, maar zeker bij P-Al- en/of Pwgetalwaarden >50 zou het beter zijn te bemesten op basis van de afvoer via het geoogste produkt.
Een reëel en daarnaast milieuvriendelijk advies voor de P-bemesting zou dan een
"startgift" van 25-50 kg P 2 0/hazijn gegeven
vlak voor het planten en ingewerkt in de
grond (bijvoorbeeld inde plantrug).
Indien gefertigeerd wordt, kan de P-bemesting ook opdie manier wordentoegediend.

Kalium
De kaliumbehoefte van augurken is vrij
hoog. De totale opname is ± 360 kg K 2 0
waarvan circa 160 kg K 2 0 via de vruchten
wordt afgevoerd.
Bij de toestand "goed" (K-getal 30-39) wordt
voor augurken op diluviaal zand een kaliumbemesting geadviseerd van 200 kg K 2 0/ha.

Tabel 8. Waardering kaliumtoestand en geadviseerde kaliumbemesting in afhankelijkheid van het slibgehalte voor rivierklei.
% slib

<25

36/50

>5Cl

K-HCI

kgK20
per ha

K-HCI

kgK20
per ha

K-HCI

kgK20
per ha

<5
6/10
11/15
16/20
21/28
29/37
>38

450
350
250
175
100
50
0

<11
12/15
16/20
21/26
27/35
36/44
>45

500
400
300
225
150
75
0

<21
22/29
30/36
37/45
46/53
54/60
>61

600
500
400
300
200
100
0

waardering
zeer laag
laag
vrij laag
goed
vrij hoog
hoog
zeer hoog

25/35

K-HCI k g K 2 0
per ha
<30
31/38
39/46
47/55
56/63
64/70
>71

800
650
500
375
250
125
0
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Voor loss-enveengrondisdit adviesbijeen
overeenkomstige K-getalwaarde 50kg K20/ha
hoger, bij IJsselmeergrond 100 kg K20/ha
lager.
Bijrivierklei,kaliumfixerend,isdetoestandswaardering en daarmee ook de kaliumgift
onder andere afhankelijk van hetslibgehalte
(tabel 8). Dit is weliswaar minder K20 dan
door het gewas wordt onttrokken, maar
meerdandoor hetgewasvanhetveldwordt
afgevoerd. Persaldoblijft erindegrondeen
netto-overschot van ± 40 kg K20/ha. Het
tijdelijk tekort voor deontwikkeling (maximale opname) kan bijgevuld worden uit debodemvoorraad (= ± 1200 kg K20/ha in de
laag0-30cmbij K-getal=30).
Hetgebruikvanchloorhoudendekaliummeststoffenmoetontraden worden.
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Magnesium
Opzandgronden met een lagepH,oplichte
kalkrijke kleigronden en door een te zware
kalibemestingkangemakkelijkmagnesiumgebrekoptreden.Augurkenzijnhiervoorkennelijk
gevoelig.Opdeouderebladerenontstaateen
vrij brede, niet scherp afgetekende geelverkleuringaanderanden,dietussendenerven
indringt ensomseengeelverkleuring tussen
denervenmiddenophetbladveroorzaakt.
Om magnesiumgebrek te voorkomen wordt
vaak als voorraadbemesting 200 - 400 kg
kieseriet per ha gestrooid. Verder kan men
spuiten met magnesiumsulfaat (bitterzout).
De eerste keer met een lichte concentratie
vanbijvoorbeeld 0,5%,daarna kanditgeleidelijk worden opgevoerd tot 2%. Bij deteelt
aan touw wordt 2 à 3 keer gespoten men
eenconcentratievan 1%.

Rassen
Algemeen
Augurkenrassen zijn onder te verdelen in
overwegend vrouwelijk bloeiende rassen en
volledig vrouwelijke parthenocarpe rassen.
In Nederland worden veelal overwegend
vrouwelijk bloeiende rassengeteeld.Parthenocarpe rassen hebben als voordelen een
betereuitwendigekwaliteit,minderstekvruchteneneengelijkmatiger ontwikkelingvangewasenvruchten,waardoor definanciëleopbrengst voor de tuinder duidelijk hoger ligt.
Vroeger stond daar het nadeel van eenzodanig mindere conservenkwaliteit tegenover
dat dit tot eenonacceptabel produkt naverwerkingleidde.Omdezeredenismeninhet
verleden overgegaan tot een gescheiden
aanvoer van parthenocarpe en overwegend
vrouwelijke bloeiende rassen op de veiling.
Momenteelzijner parthenocarpe rassenmet
een goede conservenkwaliteit, maar ook
deze rassen moeten in het parthenocarpe,
mindergoedbetaalde,blokgeveild worden.

Eigenschappen
Voordeteelt indevollegrondspelendevolgendeeigenschappeneenbelangrijkerol:

Vorm

Eenzeer donkergroene kleur isevenalseen
te bleke kleur niet gewenst. Een te scherp
contrast door streperigheid of marmering
wordt als minder gewenst beschouwd. De
vrucht mag niet vlekkerig of bont van kleur
zijn en mag geen witte punten hebben.
Wratten zijn minder gewenst omdat ze bij
conserverenzeerdonkerkleuren.

Uniformiteit
Devruchtenwordenopdeveilingenopdiametergesorteerd.Binneneensorteringmogen de
vruchtenniettesterkinlengteverschillen.

Groeikracht
Omdat de gewasgroei afhankelijk is van de
grondsoort, dient bij de rassenkeuze rekeningtewordengehoudenmetdegroeikracht
vanderassen.
Opbrengstenvroegheid.Naasteenzohoog
mogelijke opbrengst is de vroegheid van
groot belang. Een vroeg ras geeft een verlenging van de oogstperiode. Bovendien is
hetindeeerstewekenvandeoogstvanwegedevakantieseenvoudigeromaan arbeidskrachtente komen.

Bitterstof

Devruchtendienen recht,gelijkmatiggevuld
(dus niet taps, puntig of buikig),walsvormig
(dus niet kantig of ingevallen bijdezaadlijsten) en niet halsig te zijn. Een lengte-dikteverhouding van de vrucht van 3,0 : 1is het
meest ideaal. Rassen met een gemiddelde
lengte-dikteverhouding groterdan3,2 :1 zijn
niet gewenst. Deze rassen geven te veel
lange vruchten, wat bij het afvullen van de
pottengroteproblemengeeft.

Rassendienietplantbitterstofvrij zijnkunnen
onder ongunstige groeiomstandigheden bittere vruchten produceren. Na conservering
verdwijnt in de regel na enige tijd deze bittere smaak. Met het oog op directe afzet
geeft de industrie de voorkeur aan plantbitterstofvrijeaugurkenrassen.
Vandeze rassen zijn alle plantedelen onder
allegroeiomstandighedenbitterstofvrij.

Kleur

Alle aanbevolen rassen hebben een voldoende conservenkwaliteit. Na verwerking

Devruchtkleur dientfrisdonkergroentezijn.

Conservenkwaliteit
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Tabel 9. Overzicht van de raseigenschappen bij overwegend vrouwelijk bloeiende augurkenrassen.
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt. Onderzoek 1988 en 1989.
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5
>1=extreem weinig groeikracht, 9 =extreem veel groeikracht
6
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7
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2

behoren de vruchten vrij te zijn van losse
zaadlijsten en holten. Het vruchtvlees dient
knapperigendeschilniettaaitezijn.

Vatbaarheidvoorziekten
Door de komst van tolerante rassen vormt
het komkommermozaïekvirus 1 (K.V. 1) op
dit moment in de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt geen problemen meer. Om dit
te behouden moeten ook de nieuwe rassen
eenzekere matevantolerantie bezitten. Tevensmoetenderassenlijstrassenvoldoende
resistentie tegen meeldauw (Sphaerotheca
fulginea en Erysiphe cichoracearum) bezitten. De laatste jaren komen er sterke aantastingen door valse meeldauw (Pseudope16

ronospora cubensis) voor. In 1986, 1987en
1988 zijn enige verschillen in vatbaarheid
tussen de rassen geconstateerd. Deaanbevolen rassenzijallevruchtvuurresistent.Regelmatigzijnerproblemen met bacterievlekkenziekte (Pseudomonas lachrymans). Tot
nu toe zijn tussen de rassen geen verschilleninresistentiewaargenomen.
Indetabellen 9en 10worden vande opdit
moment aanbevolen rassen de raseigenschappen weergegeven. Tevens worden de
rassengerubriceerd.Conformde Rassenlijst
betekent een Aeen hoofdras eneen Neen
nieuwrasdatbeproevenswaardig lijkttezijn.
Het onderzoek aan de overwegendvrouwelijk bloeiende rassen dateert van 1980 en
hetonderzoek aandeparthenocarpe rassen

Tabel 10. Overzicht van de raseigenschappen bij volledig vrouwelijke parthenocarpe augurkenrassen.
Onderzoek tol en met 1988.
ras
herkomst
rubricering
gevoeligheid voor komkommermozaïekvirus 1 )
gevoeligheid voor valse meeldauw 2 )
lengte-dikteverhouding vrucht
- C-sortering
- Df-sortering
waardering vruchtvorm 3 )
waardering vruchtkleur 4 )
uniformiteit van de vrucht 5 )
groeikracht 6 )
vroegheid 7 )
opbrengst

Jolina
Royal Sluis

Ouverture
Rijk Zwaan

N
5,0
4,5

N
7,0
5,5

3,2
3,0
6,0
6,5
6,0
6,5
5,0

2,9
2,7
6,0
6,5
6,5
7,0
5,0

goed

goed

1
) 1 = extreem gevoelig; 9 = ongevoelig
2) 1 = extreem gevoelig; 9 = ongevoelig
3
> 1 = extreem slecht; 9 = zeer goed
4
) 1 = extreem slecht; 9 = zeer goed
5
) 1 = extreem slecht; 9 = zeer goed
6
> 1 = extreem weinig; 9 = extreem veel
7
> 1 = extreem laat in produktie; 0 = extreem vroeg in produktie

van 1988. Momenteel loopt er een onderzoek naar de gebruikswaarde van enige
parthenocarpe rassen. De rassen die nog
worden onderzocht zijnJolina (RoyalSluis),

NIZ 50-596 (Nickerson-Zwaan), Ouverture
(Rijk Zwaan), Profi (Nunhem Zaden), RS
88150 (Royal Sluis) en 12-2 RZ (Rijk
Zwaan).
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Zaaienenplanten
InNederlandwordenallevollegrondsaugurken
inperspottenonderplatglasof intunnelsopgekweekt. Inverband met het afharden van
deplantenvindtdeopkweekoverwegendop
het eigen bedrijf plaats. Opkweek doorspeciale plantenkweekbedrijven komt weinig
voor.Hetterplaatsezaaienisalleeninteressant voor contractteelt, waarbij machinaal
wordtgeoogst.

Zaad
Augurkenzaad is ovaal, plat van vorm en
crème-achtig/witvankleur. Delengtevarieert
van 8-11 mm,de breedte van 3-5 mm. Het
duizendkorrelgewicht is afhankelijk van ras
en oogstjaar. Een duizendkorrelgewicht van
21 of 26 gram betekent respectievelijk circa
48en38zadenpergram.
Inhet laboratorium wordt de kiemkrachtbepaald op een Kopenhagentafel bij eenwisseltemperatuur van 16 uur 20°C en 8 uur
30°C. Na vier dagen kan de kiemsnelheid
worden bepaald, na acht dagen de kiemkracht. Gewoonlijk is de kiemkracht zeer
goed,tewetencirca95%.Hetiszeerbelangrijk omuittegaanvangezondzaaizaad,dus
vrij van bacterievlekkenziekte en van komkommervirus 2. Komkommervirus 2 zal in
het algemeen bij vollegrondsaugurken weinig problemen geven. Dit virus gaat over
met het zaad (± 1 per 1000 planten) en
wordt verspreiddoor indraaien en laterdoor
het plukken. Indraaien komt voor bijdeteelt
aan touw. Overbrenging tijdens de oogst is
meestal niet schadelijk. Toch is het gebruik
vantemperatuur-behandeldzaadwenselijk.
Ter bescherming tegen eventuele kiemschimmels wordt aangeraden het zaad te
behandelen met 5 gram Thiram zaadontsmetterperkg zaaizaad.
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Zaaitijdenopkweekmethoden
Zaaitijd
Augurken hebben een vrij hoge kiem- en
groeitemperatuurnodigenzijnzeergevoelig
voor nachtvorst. Voor de handpluk wordt in
Nederlandniet meerter plaatsegezaaid.De
planten worden onder plat glas of intunnels
opgekweekt enlater uitgeplant.Voorditdoel
wordt in Limburg vanaf 1mei tot omstreeks
15meigezaaid.Menkandezaai- enoogstdatumnogmeervervroegendoordeplanten
onder plastic tunnels te zetten. In dat geval
ishetreedsmogelijkomeindapriltezaaien.
Dete gebruiken hoeveelheid zaad isafhankelijk van de teeltmethode die men wil volgen ende grondsoort waarop menteelt.De
benodigde zaadhoeveelheid bedraagt voor
de vlakveldsteelt 1kg en voor de teelt aan
touw 1,2 kg per ha. Aangeraden wordt om
vier zadenper potte leggen ennaopkomst
opdrieplantentedunnen.
Teelt aantouw. Voor devertikale teelt wordt
aanbevolenomdriezadenperpotteleggen
endezenaopkomstoptweeplantentedunnen.

Opkweekmethoden
Bijdeopkweekvanhetplantmateriaalonder
glas maakt men bij voorkeur gebruik van
een grote perspot van 8 cm. Soms zaait
men nog in een perspot van 4 à 5 cm.Het
beste plantmateriaal wordt verkregen als
een8cmperspotwordtgebruiktwaarinmen
drie à vier zaadjes legt. Na de opkomst
wordt gedund op twee à drie planten. Op
deze manier wordt een ruime stand verkregen,zodat de plantjes meervan het licht
kunnen profiteren en dus steviger blijven.
Bovendien iserdanook meer speling inde
plantdatum mogelijk, als de weersomstandighedenhetuitplantenriskantmaken.
Erwordtoverwegendonderplatglasgezaaid
wat, in verband met het afharden van het

plantmateriaal, zeer goed bruikbaar is. De
eerstedagennahetzaaienblijvenderamen
gesloten. Zodra de plantjes opkomen wordt
er iets gelucht. Zijn de zaadlobben geheel
gespreid,dan moetermeergeluchtworden.
Bij zonnig weer en temperaturen boven
18°C kan men het glas geheel verwijderen.
Afharden van het plantmateriaal is erg belangrijk.
Op enkele bedrijven in Brabant worden ook
wel perspotjes ingezaaid en in een koelcel
gezet bij een temperatuur van 22°C. Voor
een goede warmteverdeling is het gebruik
van ventilatoren noodzakelijk. De RV dient
90-95%tezijn.Naongeveer4dagen,alsde
zaadlobbenzichtbaar zijn,wordenperspotten
onder platglasof ineentunnelgeplaatst.De
kieming verloopt dan gelijkmatiger. Dit kan
vooral voordelen bieden in een koud voorjaar.

Planten
Het uitplanten gebeurt rond 20 mei, als de
kans op nachtvorst zeer klein wordt. Bij
langeplanten isheteengoede methodeom
ze schuin in de grond te zetten, zodat de

wortels niet zo diep komen. De stengels
kunnendantochtegenwindschadeen/ofverbranding door de zon worden beschermd.
Ook nachtvorstveroorzaakt heteerstschade
aandestengel.
Planten die in kleine perspotten (5 à 6cm)
zijn opgekweekt moeten zodra het eerste
hartblad zich flink heeft ontwikkeld worden
uitgezet. Heeft mendeplanten ineengrotere pot opgekweekt, dan kunnen ze nog in
eenietsouderstadiumwordengeplant.Men
heeft dus iets meer speling indien vanwege
slechteweersomstandigheden hetuitplanten
moetwordenuitgesteld.

Plantafstanden
Eengoede plantafstand bijdevlakveldsteelt
bedraagt 2,50 x 0,50 mwaarbij drie planten
perperskluitwordenaangehouden.
Voordetouwteeltgeldteenplantafstandvan
1,50 x 0,50 m (26.000 planten/ha). Hierbij
gaat menuitvantwee planten per perskluit.
Nauwereplantafstanden inrijbij1,35m worden ookwelgebruikt, maar dit is afhankelijk
van de wijze waarop men de verzorging
(ziektebestrijding) wiluitvoeren.

19

Teelt
Naast de normale teelt op onbedekt vlak
veldkomt indepraktijk ookdeteelt opplastic folie voor. Hetaanbrengen vaneengoed
windschut is vooral op grote oppervlakten
zeer belangrijk, maar biedt ook in gebieden
met natuurlijke luwtebeslist voordelen.Vooral voor de verticale teelt aan touw komt
steedsmeerbelangstelling.Nieuwisdeteelt
op substraat. Hiervoor kunnen gebruikte
steenwolmattenuitdeglastuinbouw (bijvoorbeeld aubergine) dienen. Het voordeel van
deze methode is dat men niet elk jaar de
palen en het draad moet verwijderen om
naar een ander perceel te gaan. Men kan
dusophetzelfdeperceelblijven.

Vervroeging
Sedert enkele jaren worden op een relatief
klein aantal bedrijven de augurken vervroegd middels een tijdelijke plastic foliebedekking. Devoordelen hiervan zijnvervroegingenvooralindewatkoelerezomerseen
aanzienlijke produktieverhoging. Door het
vroegere planten nemen de kansen op
nachtvorstschadetoe.
Door het gewas in de tweede helft van mei
na het planten af te dekken met folie van
0,05 mm dikte wordt een snelle gewasontwikkeling en vroege bloei respectievelijk
vruchtzettingverkregen.Bijhetbeginvande
bloei moetdefoliewordenverwijderd inverbandmetdebestuivingvanbijen.BijpartheTabel11. Resultaten foliebedekkingsproeven op
augurken te Meterik en Breda (19781982). Teeltwijze vlakvelds en touw.
Gemiddelde opbrengst inton per ha.
teelt
object

onbedekt
bedekt
verschil
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vlakvelds
opbrengst

touwteelt
opbrengst

47,9
58,9
11,0

66,0
83,0
17,0

nocarpe rassen is dit laatste niet van betekenis. Proeven uitgevoerd te Meterik en
Bredatussen 1978en 1982gavenduidelijke
opbrengstverhogingen bijzowel devlakvelds
als vervroegde teelt na gebruik van plastic
folie(tabel11).

Vlakveldsteelt
Op de proeftuin te Meterik werd gemiddeld
13,2 ton/ha meeropbrengst verkregen door
foliebedekking,terwijl in Breda eenmeeropbrengst van 2,1ton werd verkregen tenopzichte van geen bedekking. Dit kwam voornamelijk doordat de augurkenplanten in de
Breda-proeven in onbedekte grond geplant
werden, terwijl ze in Meterik in met transparant folie bedekte grond werden geplant.
Tegenwoordig worden augurken in met
zwartefolie bedektegrondgeplantvanwege
deonkruidgroei.Hetverschilindegemiddelde opbrengst (inton/ha) van het folie-object
ten opzichte van het object geen bedekking
isberekenduit 17 proeven.
Heteffect vanfoliebedekking opdevervroeging varieerde van 7-15 dagen over alle
proeven. Het effect van folie op de kwaliteit
van het produkt is inde proeven echter niet
duidelijk naarvorengekomen.
Uit de bedekkingsproef te Breda in 1979
bleekdathetvervroegingseffect 7dagenbedroeg bij een bedekking van 25 juni (1e
bloei);bijeenproef inAlkmaar 1980werden
gelijkwaardigeverschillengezien,maarwerd
eenvervroeginggemetenvan10 dagen.

Touwteelt
Ook bij de touwteelt is het foliebedekkingseffect onderzocht. In 1978 (Meterik) en in
1979(Breda) zijnproeven uitgevoerdwaarin
foliebedekking vergeleken is metgeenfoliebedekking. Gemiddeld werd een 17 ton/ha
hogere opbrengst verkregen opbeide proefplaatsenbijhetobjectfoliebedekkingtenop-

ziehtevangeenfoliebedekking(zietabel11).
Ook hier zijn geen duidelijke effecten op
kwaliteitgemeten.
Deze gegevens zijn dus in overeenstemmingmetderesultatenvandevlakveldteelt.

Beschutting
De augurk is erg wind- en temperatuurgevoelig. Het is niet alleen directe windschade
die de opbrengst aanzienlijk kan drukken,
maar waar op lichte gronden beschutting
ontbreekt, kunnen hele percelen augurken
kort na het uitplanten al verloren gaandoor
hetverstuiven vandegrond.Alsgevolgvan
de windkering heerst er bovendien tussen
de rijeneen iets hogere temperatuur. Ineen
vergelijkend onderzoek bij de teelt op vlak
veld in het westen van Nederland gaf beschuttingeenopbrengstverhoging,diein enkelegevallenzelfs30%bedroeg.Ook inhet
zuiden van het land kan een windscherm
echter aanzienlijke voordelen opleveren.Een
windscherm moetsnelgroeien,hoogopgaan
enzeerstevigzijn.Ditkanverkregenworden
door stokbonen of maïs te gebruiken. Ook
wordentussengewassen zoalstuinbonenen
havervoorditdoelgezaaid(afb.1).

Erwordt gezaaid zodradegronddittoelaat,
meestal eind maart. De rijenafstand isgelijk
aan die van de augurken. De benodigde
hoeveelheidhaverzaadis4-5gramperstrekkende meter. Half mei kunnen deze gewassenreedseenhoogtevan40cmhebbenbereikt.Zodraderankenvandeaugurkenflink
beginnen uit te lopen, meestal omstreeks 1
juli, wordt om de andere regel een regel
haver zo laag mogelijk afgemaaid en opde
grond uitgespreid. Dit stro doet dus dienst
alsgrondbedekking.Anderevoordelenzijn:
- derankengroeieneroverheenenhechten
zichvast,waardoorzenietopwaaien;
- devruchtenblijvenschoner;
- degrondtemperatuurisgelijkmatiger;
- degrondslaatminderdichtbijregenvalen
wordtmindervastgetrapt bijhetplukken;
- in droge zomers wordt de verdamping
vanuitdegrondtegengegaan.
Van de haverregels die blijven staan, wordende arenafgeschoren of afgeknipt zodra
ze flink omhoog schieten, in elk geval voordatzebeginnente rijpen.Laat mendearen
te lang zitten, dan worden de planten topzwaarengaanbijslagregenlegeren. Bovendienveroorzakenderijpekorrelseenhinderlijke opslag in de nazomer. Een nadeel van
granen is, dat ze uitbreiding van sommige
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aaltjessoorten (Pratylenchus) indehandwerken. Op plaatsen waar deze aaltjes voorkomen isdaarom voorzichtigheid geboden (zie
ookonder'Vruchtwisseling').
Bij deteelt aantouw is een goede beschutting noodzakelijk. Vaak wordt hiervoor
polyethyleen gaas gebruikt. Dit gaas heeft
meestaleenhoogtevan150cm.Omdemeter is een cel ingeweven voor een paal. De
palenkomengewoonlijk omdedrie meterte
staan. Erisookgaaszonder ingewevencellen. Dit wordt met krammen aan de palen
bevestigd of met behulp van een plankje
vastgespijkerd. Het scheurt echter spoedig
uit.Deaanschafprijs islager,maardelevensduuriskorter.

Grondbedekking
Grondbedekking verdient aanbeveling voor
zowel de vlakveldteelt als bij de teelt aan
touw. Men kan de heuvels ofwel de plantstrook (breedte ± 60 cm) bedekken met
plastic folie. Transparant folie verdient de
voorkeur, maar in verband met de onkruidgroei kan deze folie beter alleen gebruikt
worden indien vooraf onkruidbestrijding met
Bladexwordt uitgevoerd.Indepraktijkwordt
echter zwart plastic gebruikt. Het folie kan
machinaal worden gelegd. Met folie zijn de
volgendeervaringenopgedaan:
- Degrondmoetvoldoende loszijn,vrijvan
kluiten en voor de meeste inrijmachines
dienthijeenvlakkeliggingtehebben.
- De zijkanten mogen niet te diep worden
ingewerkt.Ditverhindertnamelijkdeeffectieve oppervlakte, bemoeilijkt hetopruimen
enkan hinderlijk zijn voor de wortelontwikkeling.
- Defolie moet strak en rondliggen.Ditom
een goede afwatering te krijgen en piasvorming tegen te gaan. Ongeveer 10-14
dagen voor het uitplanten moet men de
folieaanbrengen.
- In verband met onkruidgroei onder transparantfolie ishetbijgebruik vanditmateriaal gewenst zo spoedig mogelijk na het
leggen van de folie de augurken uit te
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planten.
- Onder de folie blijft de structuur van de
grond optimaal. Dichtslaan van de grond
door regen of kunstmatige beregening
wordtgeheelvoorkomen.
- Opdroogtegevoelige gronden en indroge
zomers is bij het gebruik van plastic folie
beregening noodzakelijk.Wordter nietberegend,danzalhetgewastevroegversletenzijn.
Zwart folie geeft slechts een zeer geringe
opbrengstverhoging ten opzichte van onbedekte grondmaarwordtvanwege demindere onkruidgroei toch meer gebruikt dan
transparantfolie.
In de looppaden kan ook stro ingebracht
worden (3000 à4000 kgper ha).Voordelen
hiervan zijn minder structuurbederf van de
grondenschonerevruchten.
De verticale teelt heeft vooral in oostelijk
Noord-Brabant en Noord-Limburg opgang
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Afb.2. Verticaleteeltvanaugurkenaantouw

gemaakt. In dit gebied werd het steeds
moeilijker om plukkers te krijgen voor devlakveldsteelt. Voor de vertikale teelt aan touw
ging dat veel beter (afb. 2). Het is een dure
en arbeidsintensieve teeltmethode, geschikt
voor bedrijven met weinig grond. Om voldoende groei in het gewas te houden is een
regeninstallatie noodzakelijk.
Inde rijworden de potplanten (2 planten per
pot) op 50 cm uitgeplant. Deze komen midden tussen twee touwtjes inte staan.Als de
ranken zich gaan vormen wordt één plant
naar links en één plant naar rechts aan het
touw gebracht. Het steunmateriaal bestaat
uit overjarige gecreolineerde palen van 200
cm lang en 6 à 7 cm diameter. De palen
worden op een afstand van 4 meter op de rij
gezet. Er komen twee ijzerdraden aan de
palen, namelijk één op 1,35 à 1,50 meter en
één op 10 à 15 cm boven de grond. Als bovendraad neemt men No. 14, als onderdraad No. 18. Een draadhoogte van 150 cm
is voldoende. Het plastic- of tomatentouw
wordt zowel aan de boven- als aan de onderdraad vastgemaakt op 25cmafstand.
Om windschade te voorkomen, wordt rondom het perceel en op bepaalde afstanden in
het perceel wel een rij stokslabonen geteeld.
Nieuw is het gebruik van polyethyleen gaas.
De planten worden bij voorkeur op ruggen
uitgezet, die afgedekt zijn met plastic folie
(zieafb.3).
Het meeste extra werk ten opzichte van de
normale manier van telen is het aandraaien
van de ranken rond het touw. Dit moet minimaal één keer per week gebeuren. Wacht
men hier te lang mee, dan breekt er nogal
eens een kop. Bovendien is het dan moeilijk
het gewas nog zodanig aan te draaien dat
het niet langs het touw naar beneden zakt.
Is de plant over de bovendraad gegroeid,
dan hoeft men niet meer in te draaien. Men
kan dan de ranken over de draad hangen of
vastbinden. Aan de voet van de planten ontwikkelen zich veel zijranken. Daar ontstaat
eenvrijdichtebegroeiing,waar mendeeerste
tijd dan ook de oogst van haalt. Later is dit
van weinig betekenis meer en plukt men van
de opgeleide ranken. Sommige telers halen
deze ranken dan weg, andere laten ze lig-

gen. Het eerste is beter, omdat de dichte
massa een broeiplaats kan worden voor
ziekten. Overigens is bij de teelt langs touw
de ziektebestrijding gemakkelijker uit te voerendan bijde vlakveldsteelt.

Verzorging
Na het planten vereist de vlakveldsteelt van
augurken tot aan de oogsttijd betrekkelijk
weinig zorg. Naast ziektebestrijding betreft
het alleen de onkruidbestrijding en hetuitleggenvan de ranken.Bijdevertikale teelt moet
mende planten omdetouwtjes draaien.
Uitleggen. Het uitleggen van de ranken vindt
plaats zodra deze een lengte van 50 à 70 cm
hebben bereikt. Soms moet dit tijdstip echter
afhankelijk worden gesteld van het uitsprei-
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denvandegrondbedekking.Derankenworden uitgelegd omenom in richtingen haaks
op de richting vande rijen. Daar zegemakkelijk doordewindweer inelkaarwaaien,is
het veelal nodig het uitleggen bij winderig
weereenof meerdere kerenteherhalen.De
toppen van de ranken mogen niet worden
beschadigd. Het uitleggen heeft tot doelhet
gewas zo gelijkmatig mogelijk de grond te

VA

laten volgroeien. Een overmatige verdampingwordterdoortegengegaan.Ookkande
zon beter tot alle plantedelen doordringen,
waardoor de kleur van de vruchten beter
wordtendeoogst ietsvroegerbegint.Bovendien wordt het plukken er aanzienlijk door
vergemakkelijkt. Bij de oogst moet men de
ranken oppakken en vervolgens weer op
dezelfdeplekneerleggen.
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Afb. 4. Toedienen van meststoffen door middel van fertigatie
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Onkruidbestrijding
Degroeiwijze van augurken bijde traditionele teeltmethode laat weliswaar geruime tijd
ruimte genoeg voor mechanische onkruidbestrijding tussen de ver uit elkaar liggende
rijen, maar zodra hetveld geheel of bijnageheel is dichtgegroeid, is onkruidbestrijding
niet meer mogelijk.

Toepassing herbiciden
Touwteelt(verticale teelt)
De teelttechniek is de laatste jaren nogal in
beweging. Zo gaat men wat de meer intensieve teelt betreft meer naar de teelt aan
touw. Door de grond af te dekken met zwart
plastic of zogenaamd anti-worteldoek wordt
ook de onkruidontwikkeling voorkomen. Hierbij is het mogelijk om alleen de beteelde
strook af te dekken of de gehele oppervlakte. Bij een gedeeltelijke afdekking kan men
de overgebleven ruimte afdekken met een
laag stro; dit voorkomt dan de onkruidgroei
en gaat de verdamping tegen zodat men bij
natte weersomstandigheden een schone
ondergrond heeft bij de verzorging en oogst.
Een nog nieuwere teeltmethode is deteelt in
steenwol (gebruikte) enopveenbaaltjes waarbijhetgewas iederjaaropdezelfdeplaats kan
komen. Het gebruik van bodemafdekking is
dan noodzakelijk.
- Bij de volveldsteelten voor zowel de handpluk als de machinale oogst wordt alleen
bij de handpluk gebruik gemaakt van plastic. Voor de machinale oogst is men aangewezen op chemische of geïntegreerde
bestrijding waarbij een smalle strook (± 30
cm) waar de planten komente staan wordt
gespoten en de rest geschoffeld. Bij mechanische oogst is een onkruidvrij gewas
een noodzaak in verband met verstopping
van de oogstmachinedoor onkruidplanten,
bijvoorbeeld witte ganzevoet (Chenopodium album), zwarte nachtschade (Sola-

num nigrum) en perzikkruid (Polygonum
persicaria).
Voor de chemische bestrijding zijn slechts
enkele middelen toegelaten.Voor de te verwachten werking van de middelen op de
diverse onkruiden zietabel 12.
Ruim voor het zaaien of planten kan glyfosaat (o.a. Roundup) worden gebruikt of kort
voor opkomst of voor het planten bij aanwezigheid van klein onkruid paraquat o.a.
(Gramaxone) of glufosinaat-ammonium (o.a.
Finale). Soms geeft een combinatie van paraquat en diquat een breder effect dan paraquat alleen (zie ook onder 'middelen').
Voor de bestrijding van grasachtige onkruiden kan men inaugurken alleen gebruik maken van sethoxydim (Fervinal). De dosering
isafhankelijk vande onkruidvegetatie.

Terplaatsezaai
Bij ter plaatse gezaaide augurken kan men
gebruik maken van asulam (Asulox). Dit
middel wordt kort na het zaaien toegepast.
De duurwerking in dit lang open blijvende
gewas is beperkt, zodat veelal aanvullende
onkruidbestrijding door bijvoorbeeld schoffelen nodig zal zijn.

Uitgeplant (perspot)
Bij uitgeplante augurken die in perspotten
zijn opgekweekt, kan men voor het planten
gebruik maken van cyanazin (Bladex) in een
dosering van 1,5 kg/ha eventueel in combinatie met een contactherbicide tegen aanwezige onkruiden.
Bij gebruik van zwart of grijs plastic moet
men alleen de strook tussen de plastic banen bespuiten. Na het spuiten is het wenselijk om het plastic af te regenen om gewasschade te voorkomen. Spuit men de stroken
na het planten dan moet men een afschermkop gebruiken. Ook kan men voor het planten asulam (Asulox) gebruiken.
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Tabel 12. Overzicht van het te verwachten effect van de middelen bij de aangegeven tijdstippen en
doseringen.
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Middelen en gevoeligheidstabel
Asulam (O.a.Asulox),dosering71 perha
Toepassen: kort na het zaaien dan wel kort
voor hetplanten.Deduurwerking isbeperkt,
zodat veelal aanvullende maatregelen nodig
zullenzijn. Niettoepassen inwaterwingebieden.
Cyanazin (Bladex), dosering 1,5 kgper
ha
Ditmiddelalleentoepassenvóór hetplanten
op een fijn kruimelige grond,zowel voor de
teelt op ruggen met plastic afdekking als
voordeteeltop vlakveld.
Nadetoepassinggeengrondbewerkingmeer
uitvoeren en bij het planten het bodemoppervlakzoveelmogelijkonberoerd laten.
Diquat (o.a. Reglone), dosering 3 liter
perha
Toepasbaar voor opkomst of voor het plantenvan de augurken. Bestrijding vaneenjarigetweezaadlobbigen.Wortelonkruidenworden alleen bovengronds afgebrand. Grasachtigen worden slecht bestreden. Werkt
alleen tegen aanwezige onkruiden en heeft
geennawerkingviadegrond.Spuitenonder
drogeomstandigheden.
Diquat/paraquat (o.a. Actor), dosering4-5literperha
Spuiten voor opkomst of voor het planten
vandeaugurken.Middelmetbredewerking.
Wortelonkruidenwordenalleenbovengronds
afgebrand. Werkt alleen tegen aanwezige
onkruiden. Somsgeeft dezecombinatieeen
betere werking dan paraquat alleen. Geen
nawerking via de grond. Heeft een snelle
werking bijzonnig warmweer; bijdonkerder
weerwordteen'diepere'werkingverkregen.
Glufosinaat-ammonium (Finale),dosering3literperha
Toepassen uitsluitend circa drie dagen voor
opkomst van het gewas of voor het planten
op aanwezige jonge onkruiden. Vroegtijdige
voorbereiding van zaaibed op produktieveld

verdient aanbeveling om te bewerkstelligen
dat op het moment van toepassen zoveel
mogelijk onkruidenaanwezigzijn. Hetisverbodendit middelinwaterwingebieden tegebruiken.
Glyfosaat (o.a. Roundup), dosering
afhankelijk van onkruidvegetatie enpercentageactievestofvandeformulering.
- Tegenkweekgras enandere overblijvende
grassen middel uitsluitend met eengehalte van 360 g/l gebruiken;dosering:4 liter
per ha of 2,5 liter per ha + 2 liter/ha uitvloeier (o.a.AgralLN).
- Tegenoverblijvende dicotyleonkruidenals
akkerdistel en klein hoefblad uitsluitend
het middel met een gehalte van 360 g/l
gebruiken;dosering:6liter perhaof4liter
perha+eenuitvloeien
- Tegen eenjarige onkruiden is 2 - 4,5 liter
perhavoldoendealnaargelanghet gehalte.Toepassingindeperiodevan1 tot4wekenvoor hetzaaienofplantenwanneerde
onkruiden voldoende bladmassa hebben
gevormd. Bij bestrijding van eenjarigeonkruidenmagna1à2dagenaleengrondbewerking plaatsvinden; bij de bestrijding
van wortelonkruiden moet hiermee tenminste éénweekwordengewacht. Bijeen
pleksgewijze toepassing nadeopkomstof
na het planten van de augurken, bijvoorbeeldter bestrijding van knolcyperus,een
2%-oplossingtoepassen. Hetgewas sterft
dan uiteraard ook af. Niet later toepassen
danvierwekenvoordeoogst.
Paraquat (o.a. Gramoxone), dosering
2-3literperha
Spuiten voor opkomst of voor het planten
vandeaugurken.Middelmetbredewerking.
Werkt alleen tegen aanwezige onkruiden.
Goedewerkingopgrassen.Geennawerking
viadegrond.Wortelonkruidenwordenalleen
bovengronds weggebrand. Snelle werking
bij zonnig warm weer; bij donkerder weer
wordteendieperewerkingverkregen.

Sethoxydim (Fervinal) +Schering11E-olie, doseringafhankelijk vanonkruidvegetatie:
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- tegenraaigras:1 -1,25 I +3I olieperha;
- tegen hanepoot enwindhalm: 1,25 - 1,5 I
+3I olieperha;
- tegen duist enwilde haver: 1,5- 2 I+3I
olieperha;
- tegenopslagvangranen:2,5-3I+5I olie
perha;
- tegenkweekgras:3-4I +5Iolieperha.
Toepasbaar inelkgewasstadium.Spuitenop
droge onkruiden tussen het 2 - 4 bladstadium en einde uitstoeling. Kweekgras moet
15 - 25 cm hoog zijn. Kweek wordt alleen
bovengronds bestreden. De werking is pas
na2à3wekenzichtbaar. Deonkruidenvertonen in deze periode echter geen groei
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meer. Niet gelijktijdig met eenanderherbicide verspuiten. Voor consumptiegewassen
geldt een veiligheidstermijn van drieweken.
Niet toepassen in waterwingebieden in de
periode 1 oktober-1 april.
Deindithoofdstukopgenomenadviezenvoor
onkruidbestrijding geldenop het momentvan
samenstelling (maart 1990).Nakorte of langere tijd kan daarin verandering optreden.
Raadpleeg bij twijfel dus ook de meest recenteversievandeGewasbeschermingsgids
vollegrondsgroente van het IKC-AGV (voorheen het CAD voor Gewasbescherming) en
degebruiksaanwijzingopdeverpakking.

Ziektenenplagen
Insekten
Aardvlooien (Phyllotreta-soorten)
Bij schraal weer na het uitplanten kunnen
aardvlooien nogal wat schade aanrichten.
De 2-3 mm grote, donkergekleurde metaalglanzende of geelgestreepte springende
kevertjes vreten venstertjes en later gaatjes
in de jonge blaadjes, vooral in de onderste
bladeren. Bij zonnig en warm weer zijn de
kevertjes levendig en springerig, bij koel
weer bevinden zijzichonder debladeren.
Bestrijding:
Zodra aantasting wordt waargenomen op
eenjong gewas spuiten met 75 ml malathion
50% per 100 liter spuitvloeistof per are. De
veiligheidstermijn is vier dagen. Bij voorkeur
's avonds laat spuiten; hierbij de onderste
bladeren en de grond, vooral rondom de
planten,goedraken.
Niet toegestaan is gebruik op bloeiende gewassen en planten die door bijen worden
bevlogen.

Bladluizen o.a. groene perzikluis
(Myzus persicae) enzwartebonenluis(Aphisfabae)
De zwarte bonenluis bevind zich op de onderzijde van de bladeren en de groene perzikluis in de groeipunten van de stengels. Zij
zuigen sap uit het blad, waardoor dat omkrult en er groeiremmingen ontstaan. In verband met het regelmatig insektenbezoek
voor de bevruchting is bij augurk alleen het
middel pirimicarb (Pirimor) toegestaan. Dit
middel heeft het grote voordeel dat het de
natuurlijke vijanden van bladluizen in leven
laat en niet giftig isvoor bijen.Als bladluizen
voorkomen, om de zeven dagen spuiten met
0,5 kg Pirimor per ha; de veiligheidstermijn
bedraagt drie dagen. Indien ook trips wordt
waargenomen, buiten de bloeiperiode spuiten met 0,5 I mevinfos per ha. De veiligheidstermijn isdriedagen.

Trips (Thrips tabaci)
De slanke, witgele larven bevinden zich
veelal aan de onderzijde van de bladeren.
Beschadiging bestaat uit zilverachtige vlekjes. Devolwassen dieren zijn bruin tot zwart.
Bestrijding:
Zodra de eerste verschijnselen worden waargenomen:
- Voor de bloei spuiten met:
1,0 I mevinfos per ha 3 dagen (gevaarlijk
voor bijen). Mevinfos heeft een nevenwerking tegen bladluizen.
- Tijdens de bloei spuiten met:
0,3 Ideltamethrin per ha3dagen.Wanneer
deltamethrinwordt toegepast is biologische
bestrijding vanspint niet mogelijk.
Bijengevaarlijke middelen alleen buiten de
bloeiperiode spuiten.
De in dit hoofdstuk opgenomen adviezen
voor de bestrijding van plagen gelden op het
moment van samenstelling (dec. 1989). Na
korte of langere tijd kan daarin verandering
optreden.
Raadpleeg daarom dus ook de actuele versie
van de Gewasbeschermingsgids voor vollegrondsgroente van het IKC-AGV (voorheen
het CAD voor Gewasbescherming) en de
gebruiksaanwijzing opdeverpakking.

Spint (Tetranychus (bonespintmijt)
Spintmijten zijn kleine spinachtige diertjes,
die in volwassen toestand vier paar poten
hebben. Spintmijten zijn in de zomer groenachtig-bruin van kleur. De wijfjes overwinteren in allerlei schuilplaatsen. Zodra in het
voorjaar detemperatuur hoger wordt, komen
ze tevoorschijn en beginnen spoedig met de
eiafzetting. Na enkele dagen komen hieruit
de larven, die na enkele vervellingen volwassen zijn en op hun beurt tot eiafzetting
overgaan. Vooral bij droog en warm weer
volgen de verschillende generaties elkaar
snel op.
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Spintmijten steken het blad aan en zuigen
het sap er uit. Als gevolg hiervan ontstaan
aan de bovenzijde van de bladeren kleine
gele stippen die bij een ernstige aantasting
samenvloeien. Het bladmoes verkleurt van
heldergeeltot bronskleurig envaal.Opsterk
aangetaste bladeren treft men dan vooral
aan de onderzijde en om de koppen ineen
fijn spinweefsel de spintmijten en eieren
aan. Ernstig aangetast blad verkleurt tenslotte bruin en valt af. De bladeren sterven
voortijdig af. De aantasting begint meestal
aan de rand van het veld, vooral waar dit
grenst aan niet gemaaide (o.a. brandnetels)
bermen, slootkanten of aan windsingels.
Ook kan spint afkomstig zijn van percelen
waarop bonenof aardbeienwordengeteeld.
Deeerste spinten zijn ookvaak tevinden in
de planten rondom de palen, die ook als
overwinteringsplaatsen kunnen dienen.
Bestrijding:
- Biologische bestrijding met de roofmijt
Phytoseiuluspersimilis
Deeerste roofmijten kunnen,minof meer
preventief, uitgezet worden als deplanten
circa 75 cm hoog zijn. Aangeraden wordt
ditmetnametedoenopplaatsenwaarde
spintmijten uit de overwinteringsplekken
verwacht kunnen worden, dus rondom de
palen en aan de randen van het veld. Na
circa twee weken de situatie beoordelen
op aanwezigheid van spint en roofmijt en
bepalen of, en zoja wanneer, er een volveldsbehandeling met roofmijten uitgevoerd kan worden. Let hierbij ook op het
weer.Tijdens hetuitzettenenenigedagen
daarna moet de temperatuur 15°C hoger
zijn.
Bij de bestrijding van andere ziekten en
plagen kunnen slechts middelen gebruikt
worden die onschadelijk zijn voor de roofmijt.Raadpleegbijtwijfeluwleverancier.
Pleksgewijs kunnen correcties uitgevoerd
worden met de volgende spintmiddelen:
clofenezin,fenbutatinoxide of hexythiazox.
Dezezijnonschadelijkvoorderoofmijt.
- Chemischebestrijding
Bij waarnemen van spintmijten spuiten
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metéénvandevolgendemiddelen:
0,5kgfenbutatinoxide50%;
1kgcyhexatin+uitvloeier (voorzichtigheid
opjonge en/of gevoelige gewassen isgeboden);
1kg/hadicofol(Kelthane);dezebespuiting
uitvoeren zodra de spint wordt waargenomen.
Deveiligheidstermijn bij gebruik van deze
middelenisdriedagen.
Als Kelthane eenmaal gebruikt is moet er
twee weken gewacht worden voordat er
weer roofmijt uitgezet kan worden. In die
tussentijd breidt spint zich weer uit en
wordthetmetderoofmijterglastig.
In het algemeen betekent dit dat er vroeg
eenkeuzegemaakt moetworden,ofpreventief biologisch,ofchemisch.
Als corrigerende middel in een biologisch
systeem kan fenbutatinoxide 50% gebruikt
worden zonder schadelijke effecten op de
roofmijt.

Schimmels
Kiemplantziekten
Pythium-soorten, Thanatephorus cucumeris
(Rhizoctonia), Alternaria spp., Phoma spp.
en Fusarium-soorten kunnen vanuit de
grond het kiemende zaad en de kiemplantjes infecteren. Alternaria en Phoma kunnen
ook op het zaad voorkomen. Aangetaste
kiemplantenvertonen eerst rot aan de stengelbasis en sterven dan af. Vooral bij trage
kiemingennattebodemtreedt rottingvande
kiemenop.
Behandeling van het zaad met thiram geeft
eengoedebeschermingtegendekiemplantziekten.

Meeldauw (Sphaeroteca fuliginea
en Erysiphe cichoracearum+)
Beideschimmelskunneneenaantastingvan
echte meeldauw veroorzaken opaugurkenin
devollegrond.Bijaantastingwordenerwitte
poederachtige vlekken op de bladeren gevormd. De schimmel ontwikkelt zich op het

bladenonttrekt voedsel aandeplantecellen
met behulp van 'zuighyphen'. Bij ernstige
aantastingverdroogt hetbladensterftvroegtijdig af. Vooral bij warm en overdag droog
weer verspreidt deze schimmel zich explosief.Gewasbehandelingen mettriforine,imazalil,tolylfluanide enfenarimolonderdrukken
degroeivandeschimmel.
Valse meeldauw (Pseudoperonospora
cubensis)
Zoals de meeste valse meeldauwenveroorzaakt ook deze schimmel gele, hoekige,
doornervenbegrensdevlekkenopdebladeren. Aan de onderkant van het bladvormen
zichindegelevlekkenbruin/violette dragers
met sporangiën,waarin zichzoösporen ontwikkelen. Bij ernstige aantasting verdroogt

hetbladensterft af. Deschimmel heeftvoor
het optimaal kiemen van de sporangiën en
de zoösporen en het infecteren van hetgewasveelvocht (bladnatperiode vancirca10
uur)entemperatuur van15-22°Cnodig.
Dezoösporen van P.cubensis,waarmeede
schimmel slechtere omstandigheden doorstaat, kunnen niet overleven in gebieden
metkoudewinters.Inprincipezaldezeziekte in Nederland ook niet zo'n probleem zijn.
InDuitslandenOostenrijktreedt dezeziekte
wel hevig op. Men vermoedt dat het eerste
infectiemateriaal inde vorm van sporangiën
met de wind uit warme streken aangevoerd
wordt.
Bestrijding is mogelijk met tolylfluanide en
chloorthalonil.
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Oogst
Oogstmethoden
Alhoewel er in Nederland onderzoek heeft
plaatsgevonden in de machinale pluk van
augurken is deze methode nooit van de
grondgekomen.
De resultaten van de oogstproeven waren
wel bevredigend. De oorzaak moet daarom
gezocht worden in de slechte verwerkingskwaliteit van de toenmalige parthenocarpe
rassen. Bovendien worden de augurken
hoofdzakelijk in het zuiden van het land geteeld op warmere zandgronden waar de bedrijfsgrootte vrij kleinis.
Voor een gemechaniseerde oogst heeft men
grote oppervlakten nodig zoals de polders.
Deze hebben echter het nadeel dat ze kouder en dus later zijn. Verder is de windgevoeligheid vangroot belang.
In landen zoals Duitsland, waar veel augurken op contract aan de fabriek worden geleverd en de bedrijven groter zijn, wordt veel
gebruik gemaakt vanzelfrijdende plukmachines. Hierbij worden de vlakvelds geteelde
augurken nogwel met de handgeplukt, maar
worden verschillende rijen tegelijk geoogst.
Deplukkers liggen platvoorover opeen soort
oogstplateau.
Er kan dus in een keer brede baan geoogst
worden.

Opbrengst
Opbrengst van vlakvelds geteelde vollegrondsaugurken kan variëren tussen de 35
en60t/ha.
Bij teelt aan touw liggen de opbrengsten beduidend hoger, namelijk tussen de 70 en
100t/ha.
De opbrengsten zijn erg afhankelijk van de
weersomstandigheden gedurende het groeiseizoen. Verder speelt schimmelaantasting,
zoals valse meeldauw (Peronospora cubenis) een grote rol. Vooral in 1987 en 1988 is
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er veel aantasting van valse meeldauw geweest. Deze ziekte maakt dat het gewas
vroegtijdig versleten is, zodat de maximale
opbrengst niet gehaald wordt. Het gewas
augurk is een warmteminnend gewas en is
erg gevoelig voor windschade. Het is daarom bij de verticale teelt van belang om windschut aante brengen.
Op de proeftuin Noord-Limburg te Meterik
zijn in 1986, 1987 en 1988 proeven uitgevoerd met verschillende verticale teeltsystemen om uit te zoeken of de opbrengst van
normale touwteelt verbeterd kan worden.
Hieruit is gebleken dat het dubbel verticale
systeem (2 rijen op een rug) gemiddeld een
hogere opbrengst produceerde van 6 ton/ha
vergeleken met het standaard systeem. Bij
economische berekening, waarbij arbeid,
veilingprijs enextrakosten meegenomen werden,bleek hetsysteemechtergeenvoordelen
opte leveren.Welwaren er aanwijzingen dat
de kwaliteit en sortering van de augurken
geteeld in het dubbele verticale systeem wat
beter waren.
Een nieuwe ontwikkeling is het telen vanaugurken op steenwol in de vollegrond. Hiervoor kunnen gebruikte steenwolwatten uit de
glastuinbouw (bijv.aubergine) dienen.
Ook hetgebruik vanfertigatie indeaugurkenteelt is een vrij nieuwe ontwikkeling. In de
praktijk zijn enkele telers sinds 1988 begonnen met het telen van augurken opsteenwolwatten in combinatie met fertigatie (afb. 4,
zie pagina 24). Verder onderzoek vindt
momenteel nog plaats.
Hierbij zijn opbrengsten van 100ton en meer
gehaald. Een voordeel is dat men de palen
en draden kan laten staan, omdat niet elk
jaar van perceel veranderd hoeft teworden.
Een verdere opbrengstverhoging zou tot de
mogelijkheden kunnen behoren als het fertigatieschemageoptimaliseerd kanworden.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of
een aangepast bemestings- en watergiftsysteemtot hogere produkties leidt.

BGWarJng
Augurken moeten na de oogst zo spoedig
mogelijk op een koele plaats worden opgeslagen.Nade sortering,watmeestalopeen
centraal punt, bijvoorbeeld de veiling, gebeurt,wordende augurken inkoelcellen bewaard bij een temperatuur van 3-7°C totdat

ze naar

defabriekvervoerdworden.Ookgedurende het vervoer moeten de augurken
gekoeld worden. Bij hogere temperaturen
gaatdekwaliteitachteruit,
Als de augurken nat van het veld komen,is
het beter om ze in kleinere kisten dan in
kuubskisten opte slaan,omdat hierin reeds
naeenhalvedagbroeikan optreden.
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Afleveren
Begripsomschrijvingen
Onder augurkenwordenverstaandevruchten
van "Cucumis sativus L" voorzover zij niet
zwaarder zijn dan voor augurken van Code E
isvoorgeschreven.
Augurken worden naar teeltwijze onderscheidenindevolgendetypen:
- genetisch parthenocarpe augurken;
- overige augurken.
Onder genetisch parthenocarpe augurken
wordt verstaan:augurken afkomstig van plantenwaarvanvruchtzetting engroeizonder bevruchting,eengenetisch bepaalde eigenschap
is.

Kwaliteitsvoorschriften
Minimumvoorschriften voor deklassen IenII
Augurken moeten zijn:
- intact;
- gezond, behoudens de toegestane afwijkingen;
- vers van uiterlijk;
- stevig;
- zuiver, in het bijzonder praktisch vrij van
zichtbare vreemde stoffen;
- vrijvan schade door insekten enziekten;
- vrijvan meer ontwikkelde zaden;
- kwalitatief goed;
- vrij van abnormale uitwendige vochtigheid;
- vrijvan vreemde geur en vreemde smaak.
Dehoedanigheid vande augurken -inhet bijzonderdestevigheid,deversheidendekleurmoet zodanig zijn, dat zij bestand zijn tegen
de bij de verdere afzet te verwachten verrichtingen, ingoede staat kunnen blijventotde
plaats van bestemming en aan de aldaar gerechtvaardigdtestelleneisenbeantwoorden.

Voorschriftenvoor klasseI
Deindeze klasse ingedeelde augurken moeten alle kenmerkende eigenschappen van de
34

variëteit bezitten. Zij moeten goed gevormd
en goed ontwikkeld zijn.
Toegestaan zijn:
- geringe kleurafwijkingen;
- zeer geringe beschadigingen van deschil.
Augurken van de sorteringen A, B, C fijn en
C grof en D fijn moeten vrijwel recht zijn; de
hoogte van de kromming mag ten hoogste
10% van de lengte van de augurken bedragen. Augurken van de sortering Dgrof, Efijn
en E grof moeten recht zijn; een kromming
van ten hoogste 5% van de lengte van de
augurk istoegestaan.

VoorschriftenvoorklasseII
Tot deze klasse behoren augurken welke
aan de minimumvoorschriften voldoen, maar
over het geheel genomen niet in klasse I
kunnen worden ingedeeld. Zij moeten redelijk goed gevormd en voldoende ontwikkeld
zijn.
Toegestaan zijn:
- kromme augurken, met uitzondering van
ingesnoerde, appel- of peervormige exemplaren; de hoogte van de kromming mag
ten hoogste 30% van de lengte van de
augurk bedragen;
- lichte kleurafwijkingen;
- geringe gebreken van deschil.

Voorschriftenvoor klasseIII
Totdeze klasse behoren augurken die niet in
een hogere klasse kunnen worden ingedeeld,
maar nog geschikt zijn voor industriële verwerking. Zij moeten praktisch vrij zijn van
aarde en andere zichtbare vreemde stoffen.

Sorteringsvoorschriften
Sorteringsmethode
De sortering moet geschieden naar gewicht.

Homogeniteit
Augurken moeten overeenkomstig de volgende schaalworden gesorteerd:

aantal perkg*

sortering/code

80 of meer
43-80
25-43
17-25
11-17
8-11
5- 8
3- 5

A
B
Cfijn
Cgrof
Dfijn
Dgrof
E fijn
E grof

Tolerantievoorschriften
Toleranties in kwaliteit:
Klasse I
10%van het aantal of het gewicht. Van deze
tolerantie dient tenminste zeventiende gedeelte te voldoen aan de voorschriften voor
klasse II en behoeft ten hoogste drietiende
gedeelte slechts geschikt te zijn voor consumptie.
Klasse II
10%van het aantal of hetgewicht, mits deze
augurken geschikt zijn voor consumptie met
dien verstande dat ten hoogste de helft
bestaat uit augurken metverharde zaden.

Toleranties in grootte

* =van nagenoeg gelijke grootte
Deverhouding tussende maximale lengte en
de maximale diameter vandegrootstedwarsdoorsnede mag niet meer bedragendan:

Klasse Ien II
10% van het aantal of het gewicht voor zover het de verhouding tussen de maximale
lengte endiameter betreft.

Cumulatievan toleranties
15%voor de klassen IenII.
lengte
minimum
Klasse I
Klasse II

2,5:1
2 :1

dikte verhouding
maximum
3,5 :1
3,5 :1

In de klasse II mogen de sorteringen E fijn
en E grof bijeengevoegd worden tot de sortering EII.
In de klasse III mogen de volgende sorteringen bijeengevoegd worden:
sortering/code
A/BUI
C/D III

EIN

voor augurken van de
sortering/code
Aen Btezamen
C fijn,
C grof en
Dfijn
tezamen
D grof en
E IItezamen

Verpakkingsvoorschriften
Uniformiteit
De inhoud van iedere verpakkingseenheid
moet uniform zijn; zij mag slechts augurken
van dezelfde kwaliteit en sortering bevatten.
Augurken van genetisch parthenocarpe rassen dienen gescheiden van andere augurkenteworden verpakt.

Verpakking
De gebruikte verpakkingsmiddelen moeten
schoon en solide zijn.
Augurken mogen los in het vervoermiddel
worden verladen, mits het vervoermiddel
schoon is en de klassen en sorteringen
deugdelijk van elkaar zijn gescheiden. Binnen de verpakkingseenheid gebruikt papier
en ander hulpmateriaal moeten nieuw zijn
en mogen geen voor menselijke consumptie
schadelijke invloed op het produkt hebben.
Verpakkingsmateriaal mag slechts aan de
buitenkant bedrukt zijn; de bedrukking mag
niet met het produkt inaanraking komen.De
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verpakkingseenheden mogengeenvreemde
substantiesbevatten.
Indefasevandedetailhandel mogenaugurkenlosuitgestaldzijn.

klasse;
sorteringdoorvermeldingvandecode;
nettogewicht;
parthenocarpe augurken, voorzover van
toepassing.

Aanduidingsvoorschriften

Bijzondere voorschriften

Op of in iedere verpakkingseenheid moeten
duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn vermeld:

Augurken van de klasse III mogen uitsluitend voor de industriële verwerking worden
verhandeld.

Organisatieenbedrijfseconomie
Arbeidsbehoefte
Bijdeteeltvanaugurkenwordeninhetalgemeen twee meest gangbare teeltwijzen onderscheiden,namelijkvlakvelds enaantouw.
Tabel 13 geeft een saldo- en arbeidsbehoeftebegroting voor deze teeltwijzen, ontleend aan Kwantitatieve Informatie voor de
akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond1989-1990.
Bij deze begrotingen is er vanuitgegaan dat
het plantmateriaal wordt aangekocht. Het
opbrengstniveau evenals aantal en niveau
van de uit te voeren teeltmaatregelen en
hieraanverbonden kostenzijngebaseerdop
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gegevens en schattingen van deskundigen
uitonderzoekenvoorlichting.Alsopbrengstprijs isdegemiddelde veilingprijs overdejaren1984t/m1988gehanteerd.Voorde toegerekendekistenprijspeil1989.Uitdetabelblijkt
dat de teelt aan touw per oppervlakte-éénheid bijna tweemaal zo arbeidsintensief is
als de vlakveldsteelt en het saldo ongeveer
anderhalf maal zo hoog is begroot. Bovenstaande begrotingen moeten gezienworden
als een globale indicatie vanwat gemiddeld
haalbaargeachtwordtdoordeskundigen.
Perbegrotingssituatie kunnenerechterredenenzijnomhieraanzienlijkvanaftewijken.

Tabel 13. Saldo en arbeidsbehoefte begroting augurken.
Saldoberekening perhaAUGURKEN
Teeltwijze

Aan touw

Vlakveld
2ehelft mei
in perspot
200x40
283
ca. 90%
10% juli-55% aug -35% sept.

Plantperiode
Plantmaleriaal
Plantverband perspot
Aantal planten per pot
Grondbenutting
Verloop kg-opbrengst

Opbrengsten
Hootdprodukt: juli
aug.
sept.

2ehelft mei
i n perspot
140x40
2
ca. 90%
10% juli-55% aug.-35% sept

hoev.

prijs

bedrag

hoev.

prijs

bedrag

3500
19 250
12.250

0.87
1.06
1.52

3.045
20.405
16.620

6000
33.000
21.000

0.87
1.06
1.52

5220
34 980
31.920

Bnilo-opbrengst(a)
Toegerekende kosten
Uitgangsmateriaal: planten (st.)')

35.000

42.070

60 000

12.500

0.30

3.750

17 850

0.30

5.355

Bemesting: K A S . 27%N
Tripelsuper 46% P,0,
Patentkali 30% K,0
Kieseriet 27% MgO
Kalksalpetar 15.5%N
Magnesamon 22% MgO

60
75
150
50
2 «40
40

1.12
1,04
1.54
1.13
2.97
1.32

67
76
231
56
238
53

60
75
150
50
2«60
55

1.12
1.04
1.54
1.13
2.97
1.32

67
78
231
56
356
73

1.5

31.00

47

0.5

31,00

16

3x0.5
2x0.5
5 x 10
3x3

49.00
223.00
0.50
42.00

74
223
25
378

3x0.5
2x0.5
5x10
3x3

49.00
223.00
0.50
42.00

74
223
25
378

7%
2.7%
1

2 050
42 070
200.00

143
1.136
200

7%
2.7%
1

3 429
72 120
200.00

4.OO0

0.30

460
1.184

7100

0.30

240
1.947
200
428
1.820")
2.130

70

5.25

368

70

26.50

1.855

350
5%

0.50
42.070

175
2 104

120
60000
120
60.000
600
5%

5.25
009
26.50
0,01
0,50
72.120

Onkruidbestrijding:
cyanazin')
Gewasbescherming:
mevintos
fenbutatinoxide 50%
magnesiumsulfaat
chloorthalonil50%
Diversen: Rente
Verzekering
Bijenhuur
Touw + krammen8)
steunmat.+ windscherm')
Zwart folie')
Atzet:*) Huur palletbox (500kg)
Sorteerkosten
Vrachtkosten
Koelmg-cond
Hellingen(100kg)
Veitingprovisie

72 120

630
5.400
3.180
600
300
3606

Tot to«g.kosten(b)

12843

27.413

Saldoper haE.M. (a-b)

29 227

44 707

Indianuitgevoerd
meteigen mechanisatie

WerkWerkbreedte snelheid

Perceelsopp.:1.0ha
Kunstm.str. PjO s /K,0
N/MgO
N
Plantkl maken/spitfrezen
Plastic leggen
Palen zetten
Draadspannen
Wmdscherm pi.
Planten
Touw aanbrengen
Spuiten: onkruid
ziekten
Wieden
Indraaien
Ranken uitleggen
Oogsien:
- plukken
- transport
Veldopr. gewas,plastic, etc.
Ploegen voorjaar

12
12

6
6

2

2

12
12-1,25

6
6

Opbr.
of gift
kg/st
x 10O0
0.2+0.4
0.3+0.2
3x0.15

2.4
3.4
4,5
5.3
L.W.

4'-5'
4'-5'
7'-8'
5'-5'

0.2+0,4
0.3+0,2
3x0.2

0
13.8
0.6
10 x

10

35.0

5'-5'
5>

0.6
10 x

P.M.
8.0
20.0

5'
6'-9'
6'-7'

50.0

6'-7'

945.0
18.0
25.0
6.7

7'-9'
7'-9'
10'
3M'

2x

0,4

Opbr.
of gift
kg/st
X10O0

Taak- Periode
van
tijd
uitv.
in u/ha

6

Teelturen
Oogsturen

160.3
963.0

Uren totaal

1.123,3

1) 5cm perspot. incl. 10% herinplant.
2) Alleende nietmetplastic bedekte oppervlaktewordt somsgespoten.
3) De prijs van de plastic folie is inclusief de loonwerkkosten van het
leggen

Taak- Periode
Itjd
van
in u/ha
uitv.
2.4
3.4
4.8
5.3
L.W.
42.0
18.0

4'-5'
4'-5'
7'-8'
5'-5'

53.0
40.0
P.M.
65.0
35.0
430.0

5'-5'
5'-5'
5'-5'
5'
6'
5'
6'-9'
6'-7'
6'-7'

1.632.0
33.0
40.0
6.7

?'-9'
7'-9'
10'
3'-4'

745.6
1.665.0
2 410.6
4) Dejaarkosten vanhetsteunmatenaalo.a.palenendraad zijn
hierinopgenomen en bedragenf 1.260, - .
5) Jaarkosten.
6) Fusthuur en vrachtkosten sterk variërend.

Bron: Kwantitatieve Informatie '89/'90
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Produktschap Groenten en Fruit. Kwaliteitsvoorschriften verse groenten en vers fruit
1977,DenHaag.
Roelands, C. 1985. Rondom de oogst van
augurken.Boerentuinder,juli 1,p.55.
CT Limburg en Noord-Brabant. Augurkenteeltinde Vollegrond.
Zweep, F.van der. et al. 1984. Nog steeds
overwegend vrouwelijke augurken rassen
van de handpluk. Groenten en Fruit (39)43
april27,p.52-53.
Zweep, F.vander.etal. 1985. Bijparthenocarpe augurken eindelijk conservenkwaliteit.
GroentenenFruit(40)41,april 19,p.68-69.

Nogverkrijgbare PAGV-uitgaven1)
Verslagen
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen; ing.
Th. Huiskamp, september 1982
ƒ 10,6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C.A.A.A. Maenhout et al,januari 1983
ƒ 10,7. Epipré-evaluatieverslag 1982;ing.H. Drenth en ir. K. Reinink, december 1982
ƒ 10,8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in
het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir.
D.W. de Hoop (LEI),februari 1983
ƒ 10,10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing.H. Drenth,april 1983
ƒ 10,13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de opkomst,
opbrengst en kwaliteit van suikerbieten;ing.Th. Huiskamp, september 1983
ƒ 10,14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen;
G.J. Bom,september 1983
ƒ 10,15. Epipré-evaluatieverslag 1983;ing.H. Drenth en ir. KReinink,januari 1984
ƒ 10,16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer,
januari 1984
ƒ 10,18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op
het proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984
ƒ 10,19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand, april
1984
/ 10,20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing. J.
Alblas en B.v.d.Spek,januari 1984
/ 10,21. Epipré 1984-instructieboekje. Ir.K. Reinink en ing.H. Drenth,maart 1984
ƒ 10,22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982.
Ing. J.Alblas, april 1984
ƒ 10,23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984
ƒ 10,24. Oogstplanning van bloemkool in"de Streek". Ir.R. Booij,oktober 1984
ƒ 10,25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der
Schans en ir.A.J.Hellings, oktober 1984
/ 10,26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena.
Ing.J.Alblas, november 1984
ƒ 10,27. Spruitkool bewaren aande stam. Ing.J.A. Schoneveld, november 1984
ƒ 10,28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing.W. Stol,januari 1985
ƒ 10,30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en opde bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 -1982. Ir.J.J. Schröder,
maart 1985
ƒ 10,31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974 -1984.
Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ 10,32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs
enop de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976-1980. Ir.J.J.Schröder, maart 1985
ƒ 10,33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir.A. Darwinkel,maart 1985
ƒ 10,35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanurn nigrum). Ir. W.G.M, van den
Brand, maart 1985
ƒ 10,36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir.K. Reinink, april 1985
ƒ 10,37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M.
Aarts,april 1985
ƒ 10,-

1

) Eenvolledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uwaanvraag graag toegezonden.
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38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing.J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong
(PAGV), maart 1985
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veldbeemdgras en roodzwenkgras. Ir.C.L.M,de Visser,juni 1985
40. Chemische onkruidbestrijding indeteelt van uien en sjalotten. Ir.C.L.M,de Visser, juni
1985
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt,juli 1985
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M, de Visser,
augustus 1985
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir.
C.L.M,de Visser, augustus 1985
45. Chemische onkruidbestrijding inde teelt van wortelen. Ir.C.L.M, de Visser, september

1985

ƒ 10,ƒ 20,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 20,-

ƒ

46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, september 1985
ƒ
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den
Brand,december 1985
ƒ
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P.Versluis,december 1985
ƒ
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr.
J.G.H. Stassen,december 1985
ƒ
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W.Stol, april 1986
ƒ
51. Studiedag kluitplanten. Ir.R. Booijen N.J.Snoek,juli 1986
ƒ
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den
Brand,juli 1986
/
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samenhangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir.W.G.M, vanden Brand,oktober 1986
ƒ
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en
roodzwenkzaadgewassen. Ir.W.J.M.Meijer, oktober 1986
ƒ
57. Benuttingafvalwarmte bijvollegrondsteelten.Ing.J.A.Schoneveld,november 1986
ƒ
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november

1986

ƒ

60. Stikstofbemesting vanwintertarwe. Ir.K. Reinink, december 1986
ƒ
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in NoordNederland. S.Vreeke ,maart 1987
ƒ
66. Bewaren envoorkiemen bij pootaardappelen. Ing.J.K. Ridder, mei 1987
ƒ
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir.W.G.M, van den Brand,september 1987
ƒ
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne
hapla). Ing.A.A.W.Zondervan,november 1987
ƒ
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december
1987
ƒ
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C. van
Wijk, ir.C. Kramer, ing.G. Schroën en ir. R. Booij,januari 1988
ƒ
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988
ƒ
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir.
C.L.M,de Visser e.a., mei 1988
ƒ
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 fm
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988
ƒ
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, december
1988
ƒ
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80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari
1989
ƒ
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV),
ir. H. Niers (IB) endr. ir.J.van der Boon (IB),februari 1989
ƒ
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV), J.J.
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989
ƒ
85.Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir.J. Schroder (PAGV)
en ir. L.C.N,de laLande Cremer (IB), mei 1989
ƒ
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
ƒ
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. Drs.
S.Cupersus,oktober 1989
ƒ
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. J. Schroder, A.G.M. Ebskamp, K. Schölte, oktober
1989
ƒ
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir.G.H. Horeman, november 1989
ƒ
95. Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der
Boon,januari 1990.....
ƒ
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januari
1990
ƒ
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing.W. Stol, maart 1990
ƒ
98. Zuiveringsslib inde akkerbouw. Ing.A.de Jong,april 1990
ƒ
99.Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof
en ir.C. Bus,mei 1990
/
100.Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir.A.L.Smit,mei 1990
ƒ
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L. Kanters, ir. C.F.G.
Kramer en ing.J.Jeurissen,mei 1990
ƒ
102. Stikstofbemesting bijspruitkool. Ing.J.J.Neuvel,mei 1990
ƒ
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bijdeteelt van pootaardappelen inrelatie tot
de verspreiding van het aardappelvirus yn. Ir.C.B. Bus,mei 1990
/
104 Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing.J.K. Ridder,juni 1990
ƒ
105 Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold, ing.J. Boerma,juni 1990
ƒ

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,-

Publikaties
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resultaat; ing. M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld (IMAG), januari
1980
ƒ 6,50
7. Virusziekten inpootaardappelen; ing.A. Schepers en ir.C.B. Bus,februari 1980
ƒ 3,50
11. 15jaar "De Schreef"; ing.O. Hoekstra,februari 1981
ƒ 12,50
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers, februari 1981
ƒ 10,17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, oktober 1981
ƒ 10,19. Jaarverslag 1981,mei 1982
ƒ 15,21. Werkplan 1983,februari 1983
ƒ 10,22. Jaarverslag 1982,juli 1983
:
ƒ 15,23. Kwantitatieve informatie 1983-1984; september 1983
ƒ 20,24. Werkplan 1984,februari 1984
ƒ 10,25. Jaarverslag 1983,juni 1984
ƒ 10,26. Kwantitatieve informatie 1984-1985, september 1984
ƒ 20,27. Jaarverslag 1984,februari 1985
ƒ 10,28. Werkplan 1985,februari 1985
ƒ 10,29. Kwantitatieve informatie 1985-1986; september 1985
ƒ 20,-
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30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schroder, september 1985
ƒ 10,31. Werkplan 1986, maart 1986
ƒ 10,32. Jaarverslag 1985,april 1986
ƒ 15,33. Kwantitatieve informatie 1986-1987, september 1986
ƒ 20,34. Werkplan 1987,maart 1987
ƒ 10,35. Jaarverslag 1986,april 1987
ƒ 15,36. Informatiemodel 'OpenTeelten'-bedrijf,juni 1987
ƒ 10,37. Kwantitatieve informatie 1987 -1988; augustus 1987
ƒ 20,38. Jaarboek 1986;november 1987
ƒ 30,39. Werkplan 1988, maart 1988
ƒ 10,40. Jaarverslag 1987,april 1988
ƒ 15,41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989, augustus 1988
ƒ 20,42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon
enJ.F.Houwing januari 1989
ƒ 20,43. Jaarboek 1987/'88;februari 1989
ƒ 35,44. Bouwplan envruchtopvolging. Ir.T.G.F.M.Aerts en ir.W.A.M.Kromwijk, maart 1989 .... ƒ 20,45. Werkplan 1989,april 1989
ƒ 10,46. Jaarverslag 1988,april 1989
ƒ 15,47. Handboek voorde akkerbouw ende groenteteelt inde vollegrond,augustus 1989
ƒ 35,48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing. W.P.Noordam en ir. L.A.J. vande Wiel,oktober 1989
ƒ 20,49. Jaarboek 1988/'89,oktober 1989
ƒ 35,50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P.Vereijken en ir. F.G.Wijnands
ƒ 15,51. Werkplan 1990,april 1990
ƒ 10,52. Jaarverslag 1989,juni 1990
ƒ 15,53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991,september 1990
ƒ 25,Themaboekjes
2. Vruchtwisseling;februari 1981
3. Consumptie-aardappelen; december 1982
4. Snijmaïs;maart 1984
5. Zomergerst; november 1985
6. Kwaliteitszorg bijde teelt 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

ƒ 7,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

OBS-uitgaven
1. Verslag over 1980 (mei 1983)
2. Verslag over 1981 (december 1983)
3. Verslag over 1982 (mei 1984)
4. Verslag over 1983 (augustus 1985)
5. Verslagover 1984 (augustus 1986)
6. Verslag over 1985 (mei 1988)

ƒ 25,ƒ 25,ƒ 25,ƒ 20,ƒ 20,ƒ 20,-

Teelthandleidingen
1. Blauwmaanzaad,april 1977
2. Zaaiuien,maart 1985
4. Bleekselderij, september 1977
5. Bos- enwaspeen,april 1982
9. Plantuien,maart 1979*

ƒ 5,ƒ 10,ƒ 5,ƒ 10,ƒ 6,-
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11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Prei,december 1985
Voederbieten,april 1983
Doperwten, augustus 1983
Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplanten ƒ 15,-"),maart 1985
Knolvenkel,maart 1984
Sluitkool,mei 1985
Bloemkool,oktober 1985
Sla,oktober 1985
Suikerbieten,december 1986
Andijvie, augustus 1987
Wintertarwe, september 1987
Kroten,juli 1988
Luzerne, september 1988
Graszaad,oktober 1988
Stamslabonen, november 1988
Teelt van droge erwten,maart 1989
Teeltvan augurken,november 1990
Teelt van knolselderij, november 1990
Teeltvan spruitkool,november 1990

ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 12,50
ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 10,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,ƒ 15,-

* Deze teelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bij de SNUiF in Middelharnis, postbankrekening
26233.

Korte teeltbeschrijvingen
1. Teunisbloemen,maart 1986
3. Paksoienamsoi, augustus 1996
4. Bosui,december 1986
6. Groene asperge, september 1988
7. Courgette en pompoen,december 1988
8. Chinese kool, november 1989

ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 5,ƒ 10,-

Niet opgenomen ineen reeks
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie),januari 1988
ƒ 35,Phomabij aardappelen. Ing.A. Schepers en ir.C D . van Loon,maart 1988
ƒ 5,-

U kunt eenjaarabonnement nemen opde PAGV-uitgaven. Erzijn drie mogelijkheden:
1.
Praktijk-abonnement à ƒ 100,-. U ontvangt dan alle publikaties, teelthandleidingen, korte teeltbeschrijvingen ende themaboekjes die in het betreffende kalenderjaar verschijnen.
2. Verslagen-abonnement à ƒ 100,-. U ontvangt een kalenderjaar lang alle verslagen die wij uitgeven.
3.
Eentotaal-abonnement (= 1+2) àƒ200,Bij elk abonnement zijn bovendien inbegrepen het PAGV-Jaarverslag en -Werkplan, en het OBS-Jaarverslag.
Voorts kunt u losseexemplaren bestellen door het pertitel vermelde bedrag over te maken op postbankrekening nr.2249700vanhet PAGV,Lelystad,metvermeldingvande uitgave(n) die uwiltontvangen.
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