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de teelt
van
asperge

cultivation of asparagus

I r. A. A. F R A N K E N en anderen

PROEFSTATION VOOR DE GROENTETEELT IN DE VOLLEGROND IN NEDERLAND

Deze publikatie is tot stand gekomen door de samenwerking van onderstaande specialisten,
die ieder op hun eigen vakgebied één of meer hoofdstukken hebben samengesteld.
C. T. G. Backus (Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland te Alkmaar)
voor het hoofdstuk „teelt".
Drs. J. M. M. van Bakel (door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen gedetacheerd bij het Proefstation te Alkmaar) voor het hoofdstuk „ziekten en plagen".
P. H. Baptist (Rtc. Roermond) voor het hoofdstuk „mechanisatie".
J. Derckx (Proeftuin Noord-Limburg te Venlo) voor het hoofdstuk „chemische onkruidbestrijding".
Ir. A. A. Franken (Proefstation te Alkmaar) voor de hoofdstukken „algemeen gedeelte, plantkundige beschrijving, veredeling en rassenkeuze, het vervroegen van asperge, bemesting".
J. A. Hulshof (Stichting voor Bodemkartering te Wageningen) voor het hoofdstuk „bodem".
J. A. Schoneveld (Proefstation te Alkmaar) voor het hoofdstuk „arbeid".
G. J. M. Versieyen (Rtc. Roermond) voor de hoofdstukken „economie" en „het vervroegen
van asperge".

in leiding

Wanneer de teelt van een bepaald gewas alleen regionaal van betekenis is, bestaat het gevaar dat een dergelijk gewas bij het onderzoek te weinig aandacht krijgt. Bij asperge is dit
gelukkig niet het geval. Hieraan werd namelijk reeds tientallen jaren geleden onderzoek verricht, in hoofdzaak op en rondom de proeftuin te Venlo.
Niettemin is het van grote betekenis geweest dat vanaf 1957 alle instellingen die hiervoor
een bijdrage konden leveren, bij het onderzoek werden betrokken en dat een speciale onderzoeker van het PGV (Ir. A. A. Franken) met een vaste medewerker (C. T. G. Backus)
zich in het belangrijkste aspergecentrum geheel aan dit onderzoek konden wijden. Dit was
mogelijk dankzij de instelling van een asperge-adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de belangrijkste aspergeveilingen. Via deze commissie kwam niet alleen een belangrijke financiële bijdrage van de aspergetelers voor het onderzoek beschikbaar, maar
bovendien vormde deze commissie, samen met het Rtc. te Roermond, een uitstekend klankbord voor de betreffende onderzoekers, waardoor een hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en diverse instellingen werd gerealiseerd.
Deze samenwerking heeft er toe geleid dat allerlei adviezen kunnen worden gegeven inzake
bodemgeschiktheid en grondbewerking voor de aanleg van aspergevelden, teelttechniek zoals
plantafstanden en vervroeging, ziekte- en onkruidbestrijding en het velingklaar maken van
het produkt. Daarnaast zullen er over enkele jaren sterk verbeterde rassen voor de praktijk
beschikbaar komen. Bovendien werd nagegaan hoe het verloop is van de aspergeteelt en
de afzet in de ons omringende landen, op grond waarvan een beter beeld kan worden gevormd ten aanzien van het perspectief van de aspergeteelt in Nederland.

inleiding

De hiergenoemde factoren maakten het wenselijk deze publikatie samen te stellen. Hierdoor
wordt getracht alle belanghebbenden en vooral de telers, op overzichtelijke wijze zo volledig
mogelijk te informeren inzake de teelt en de nieuwste resultaten van onderzoek. Onder dankzegging aan allen die op één of andere wijze hun medewerking aan dit onderzoek en aan het
tot stand komen van deze publikatie hebben verleend, besluiten we met de wens dat deze
publikatie er toe zal mogen bijdragen om de concurrentiepositie van de Nederlandse
aspergeteelt te verbeteren.
G. THIELEN,

Ir. J. VAN KAMPEN

(voorzitter asperge-adviescommissie)

(directeur PGV te Alkmaar)

SAMENSTELLING ASPERGE-ADVIESCOMMISSIE

G. Thielen, voorzitter

bestuurslid van de veiling te Grubbenvorst

H. Bongaerts

bestuurslid van de veiling te Roermond

M. Ciaessen

bestuurslid van de veiling te Breda

J. Franken
J. Jacobs
P. M. M. Jacobs
J. C. van Lokven
J. Selen

bestuurslid van de veiling te Bergen op Zoom
bestuurslid van de veiling te Eindhoven
bestuurslid van de veiling te Nijmegen
medewerker van het Rtc. te 's-Hertogenbosch
bestuurslid van het PGV te Alkmaar

Bovendien hebben in de commissie zitting de rijkstuinbouwconsulent voor de provincie Limburg en Deurne, de rijkstuinbouwconsulent voor Noord-Brabant en de directeur van het
Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland te Alkmaar.

algemeen gedeelte

TEELTGEBIEDEN EN OPPERVLAKTE
De aspergeteelt komt voornamelijk voor in de provincies Limburg en Noord-Brabant. In andere
streken o.a. Wychen vindt men nog wat asperges, maar dit is niet van betekenis. In tabel
1 vindt men voor de jaren 1960 t/m 1966 de totale oppervlakte in Nederland en de oppervlakte
voor de provincies Limburg en Noord-Brabant.
Uit de tabel blijkt, dat het areaal tot en met 1963 is toegenomen en daarna is verminderd.

algemeen

Nederland

Limburg

Noord-Brabant
802 (21,8%)

1960

3680

2814 (76,5%)

1961

4260

3246 (76,2 % )

957 (22,5%)

1962

4860

3650 (75,1 %)

1100 (22,6%)

1963

5010

3773 (75,3 %)

1154 (23,0%)

1964

4810

3567 (74,2 %)

1133 (23,6%)

1966

4310

3189 (74,2%)

1054 (24,5%)

1965

4018

2979 (74,1 %)

965 (24,0 %)

tabel J. oppervlakte

gedeelte

in ha en in procenten (area under asparagus in ha and in

percentages)

Van 1964 tot 1966 is het areaal vooral in de provincie Limburg sterk verkleind. Dit werd
enerzijds veroorzaakt door een vermindering van het aantal aangeplante percelen, anderzijds
door het feit dat in 1964 door de lage veilingprijzen veel percelen werden uitgeploegd. Dit
betrof vooral die velden, waarvan de opbrengst gering en de kwaliteit slecht was. Onderstaand
volgt een beknopte beschrijving over de belangrijkste teeltgebieden.
limburg

Uit tabel 1 is reeds gebleken dat Limburg de belangrijkste aspergeprovincie is, maar momenteel over z'n hoogtepunt heen is. Dit blijkt niet alleen uit de afname van het areaal in de
laatste jaren, maar ook uit de daling van het percentage van 76,5 tot 74,1. De provincie
Limburg is door de volgende factoren voor de aspergeteelt zo belangrijk geworden.
1. Er komen zeer vele gronden voor die uitermate geschikt zijn voor de teelt.
2. De aanwezigheid van voldoende personeel om het zeer arbeidsintensieve oogsten te kunnen verrichten. In centra waar de industrie meer tot ontwikkeling is gekomen, gaf de arbeidsvoorziening soms enige moeilijkheden.
3. De aanwezigheid van enkele krachtige veilingen in de nabijheid van het dichtbevolkte
Westduitse industriegebied.
De aspergeteelt komt voornamelijk voor op de gemengde bedrijven, waar nog voldoende
grond en arbeidskrachten zijn. De gemiddelde oppervlakte is 0,5- 1 ha. Ook vindt men in Limburg, o.a. te Grubbenvorst, enkele grote aspergekwekers die soms een oppervlakte van 10
ha betelen. In tabel 2 is voor de belangrijkste gemeenten de ontwikkeling van het areaal in
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0/

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

Beesel

80

81

84

74

65

50

42

/o
50,0 %

Bergen

244

269

286

272

242

229

213

74,5 %

Grubbenvorst

338

379

384

376

351

329

320

83,3 %

Helden

252

302

352

358

332

284

250

69,8 %

Horst

332

377

401

421

365

293

271

64,4 %

87

95

102

101

100

103

95

93,3 %

Maasbree

217

241

288

280

252

233

Meerlo

130

158

279
180

184

172

161

154

80,9 %
83,7 %

Kessel

Melick

33

47

61

68

71

68

65

91,5%

Meyel

41

58

82

89

93

84

74

79,6 %

Roggel

32

38

45

56

58

52

45

77,6 %

136

149

170

166

156

129

115

67,6 %

Sevenum
Venlo

136

139

135

122

117

105

91

65,5 %

Venray

258

331

382

416

395

348

331

79,6 %

tabel 2. belangrijkste gemeenten voor de aspergeteelt in limburg (the main municipalities for
asparagus growing in limburg).
ha weergegeven. In de laatste kolom is de oppervlakte van 1966 uitgedrukt in een percentage
van de grootste oppervlakte in de jaren 1960 t/m 1966.
Uit tabel 2 blijkt dat het areaal in alle gemeenten is afgenomen. De afname is echter niet
overal even groot. Uit het percentage (laatste kolom) blijkt de oppervlakte asperge vooral te
zijn afgenomen in die gemeenten, waar de tuinbouw zich meer geïntensiveerd heeft (kassenbouw). Zo ziet men in Beesel, Helden, Horst, Sevenum en Venlo een sterke afname, in gemeenten met gemengde bedrijven (Meerlo en Venray) is de afname niet zo sterk. In midden
Limburg o.a. Melick en Roggel is de afname zeer gering. In dit gebied bestaat er nogal
veel belangstelling voor de teelt.
noord-brabant
De oppervlakte is tot 1963 toegenomen, daarna is van een geleidelijke daling sprake. Deze
afname is echter niet zo sterk geweest als in Limburg. De betekenis van Noord-Brabant is
landelijk iets toegenomen, gezien de stijging van het percentage van 21,8 tot 24,0. Het
8
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1960
Asten
Bergen op Zoom

1961

1962

1963

1964

1965

1966

%
92,3 %
64,9%

24

34

46

52

52

49

48

127

137

174

171

156

143

113

65

108

123

129

120

117

106

82,2 %

8

11

17

21

26

29

30

103,4%

Deurne
Erp
Gemert

30

33

39

43

47

44

39

83,0 %

Halsteren

86

100

81

82

78

76

71

Maashees

12

20

26

34

41

36

36

71,0%
87,8 %

Someren

20

27

30

34

37

32

27

73,0 %

Vierlingsbeek
Wouw

43

52

55

60

65

60

55

84,6%

32

39

43

44

39

33

32

72,7 %

Woensdrecht

48

55

70

72

66

64

61

84,7 %

tabel 3. belangrijkste gemeenten voor de aspergeteelt In noord-brabant (the main municipalities
for asparagus growing in north-brabant).
oude centrum is Bergen op Zoom en omstreken, waar de teelt op de tuinbouwbedrijven
werd uitgeoefend. De percelen waren vaak klein. Van hieruit heeft de teelt zich uitgebreid
naar de gemengde bedrijven in de onmiddellijke omgeving van Bergen op Zoom en naar
het oostelijk gedeelte van Noord-Brabant. Op deze bedrijven zijn de oppervlakten groter.
In tabel 3 is van de belangrijkste gemeenten de ontwikkeling van het areaal in ha weergegeven.
Uit de tabel blijkt dat in 1966 het areaal in alle gemeenten, behalve in Erp, is afgenomen.
Drukt men de oppervlakte van 1966 uit in een percentage van de grootste oppervlakte gedurende de jaren 1960 t/m 1966, dan ziet men dat vooral voor de oude gebieden Bergen op
Zoom, Halsteren en Wouw de afname groot is. Elders was de afname slechts gering. De
teelt verplaatst zich van het westen naar het oosten van Noord-Brabant.
PRODUKTIE EN AFZET
Tabel 4 geeft een overzicht van de veilingaanvoer, de afzet en de omzet. De hoeveelheden
worden vermeld in tonnen.
De aanvoer vertoont tot en met 1964 een stijgende lijn, in 1962 onderbroken door ongunstige weersomstandigheden. In 1964 steeg de aanvoer tot een record van 10,8 miljoen kg
9
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Aanvoer exclusief ondereinden

1961

1962

1963

1964

1965

6 690

5 680

7 100

9 260

9100

670

800

1 320

1 560

570

80

130

80

100

40

228

231

208

173

271

Ondereinden
Invoer
Prijs in guldens per 100 kg
Binnenlands verbruik

1 220

980

1 300

2240

980

Export vers produkt

3 560

2 560

3 570

4870

5 780

Industrie
Doordraai

2 640

3 100

3 620

3 580

2870

20

30

10

230

80

15 360

13210

15010

16310

24 770

Omzet x 1000 gulden

tabel 4. aanvoer- en afzetgegevens, hoeveelheden x 1000 kg (supply and marketing data,
quantities in '000 kilos).
door de uitzonderlijk mooie weersomstandigheden tijdens de oogst. Ondanks het geringe
areaal is de aanvoer in 1965 nog hoog. In 1964 zijn vooral de oude produktievelden met
een slechte opbrengst gerooid.
De invoer is praktisch van geen betekenis en kan verwaarloosd worden.
De gemiddelde veilingprijs is van 1961 t/m 1965 goed geweest. In 1964 benaderde de prijs
zeer dicht de kostprijs en was de teelt voor vele ondernemers economisch niet interessant.
In 1965 is de prijs vooral door de sterke vraag uit West-Duitsland tot een hoog niveau
gestegen.
Het binnenlands verbruik loopt praktisch parallel met de prijs. In 1964 (lage prijs) was het
verbruik hoog. In 1965 (hoge prijs) was het verbruik daarentegen zeer laag; slechts 980000 kg
op een bevolking van 12 miljoen.
De export van het verse produkt is zeer belangrijk. Tabel 5 geeft hiervan een indruk .
tabel 5. export van het verse produkt, x J 000kg (export of the fres product, in '000 kilos).

West-Duitsland

1961

1962

1963

1964

1965

3 400

1 980

2960

4 020

5130

210

240

490

320

300

365

360

325

Denemarken
België

10

150

algemeen

Ingeblikt vers

1961

1962

1963

1964

1965

1 780

1960

2030

2 180

1 860

3

Export Zweden
België
West-Duitsland

tabel 6. industriële

verwerking

gedeelte

56

29

73

92

36

1 090

1 030

1 020

1 010

930

en export verwerkt produkt, x 1000 kg (industrial

processing

and

export of the processed product, in '000 kilos).

West-Duitsland is de belangrijkste afnemer van het verse produkt, vooral in 1965 was de
export naar dit land zeer hoog. Denemarken en België zijn niet zo belangrijk, Denemarken neemt
vooral de fijnste sortering af.
De industrie is eveneens een goede afnemer. In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de
verwerking in blik. Niet alle asperge wordt in blik verwerkt. Een klein gedeelte (speciaal de
ondereinden) wordt tot soepen verwerkt.
De helft van het ingeblikte produkt wordt geëxporteerd, voornamelijk naar West-Duitsland.
produktiegegevens van west-duitsland en van naar west-duitsland exporterende landen

Daar Nederland voor de export van verse en verwerkte asperge grotendeels op West-Duitsland is aangewezen, is het van belang te weten hoe de teelt zich gedraagt in West-Duitsland
en in andere landen die naar West-Duitsland exporteren.
west-duitsland

In tabel 7 zijn enkele gegevens over areaal, produktie en verwerking in West-Duitsland
vermeld.
tabel 7. gegevens van de teelt in west-duitsland

1961
Areaal in ha
Produktie x 1000 kg
Verwerkt in blik x 1000 kg

(data of asparagus growing in west

1962

1963

1964

germany).

1965

5 380

5 570

5 230

5 390

5120

14 600

14100

16 300

18 300

12 900

4658

3 615

3 524

4 124
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algemeen

gedeelte

Het areaal in West-Duitsland is vrij constant, ofschoon uit een bezoek in 1965 de indruk
w e r d verkregen dat de teelt enigszins op z'n retour is. Na de record-opbrengst van 18 300
ton in 1964 volgde een slecht jaar van 12 900 ton. De hoeveelheid ingeblikte asperge schommelt rond de 4 000 ton.

frankrijk,

belgië en denemarken

D e gegevens uit deze landen zijn gezamenlijk v e r w e r k t in tabel 8.
De produktie in Frankrijk is tamelijk constant. De oppervlakte is ongeveer 22 000 ha, de
juiste gegevens over de verschillende jaren zijn echter niet bekend. De ingeblikte hoeveelheid is slechts gering. De Belgische areaalcijfers zijn verkregen uit officiële bron, in werkelijkheid is de oppervlakte echter groter. Er is een verkleining van het areaal en het ziet er
naar uit dat deze tendens zich in 1966 heeft voortgezet. De ingeblikte hoeveelheid is te
verwaarlozen. De gegevens van Denemarken zijn zeer onvolledig, alleen de produktie is ons
bekend. Deze is dalende, slechts in 1964 was er een kleine stijging merkbaar. De hoeveelheid ingeblikte asperge varieert van 1700 tot 1800 ton.
Na het bovenstaande overzicht volgt nu een korte bespreking over de export van het verse

tabel 8. gegevens van de teelt in frankrijk,

belgië en denemarken

(data of asparagus

growing

in france, belgium and denmark).

1961

1962

1963

1964

63 400

67000

67000

65 440

3600

4 930

4570

3250

605

591

1965

frankrijk
Produktie
Verwerkt in

blik

65 160 ton
ton

belgië
Areaal
Produktie
Verwerkt in
denemarken
Produktie

12

blik

100

260

574

513

4 800

5 240

424 ha
3 406 ton

280

ton

1958

1959

1960

1963

1964

5 300

6 200

5600

3 700

4 000 ton

algemeen

1961

1962

1963
710

gedeelte

1965

1964

510

430

België

2380

1060

Frankrijk

2310

3680

2940

2370

3330

Nederland

3400

1980

2960

4020

5130

of the fresh product

into

tabel 9. invoer vers produkt

in

x 1000 kg (import

west-duitsland,

west germany, In '000 kilos).

en ingeblikte produkt vanuit deze landen naar West-Duitsland. Tabel 9 betreft het verse
produkt.
De invoer vers produkt vanuit België neemt af, wat gezien de afname van het areaal niet
verwonderlijk is. De invoer vanuit Frankrijk is na 1964 weer wat toegenomen. Gezien de
grote produktie is de export naar West-Duitsland echter slechts van geringe betekenis. Na
een inzinking in 1962 en 1963 is de invoer vanuit Nederland belangrijk gestegen.
De totale hoeveelheid ingevoerde asperge in blik is in 1962 en 1963 enorm toegenomen,
daarna in 1964 weer gedaald. Een verklaring hiervoor is niet bekend, het kan niet volledig
worden toegeschreven aan het verschil in produktie in West-Duitsland gedurende deze jaren.
De invoer uit Nederland is elk jaar praktisch gelijk en neemt slechts een bescheiden plaats
in. De invoer vanuit België is te verwaarlozen.

tabel 10. invoer blik-asperge

in west-duitsland,

x 1000 kg (import

of canned asparagus

into

west germany, in '000 kilos).

1961

1962

1963

1964

Totaal

6570

26600

24900

19400

Nederland

1090

1030

1020

1010

België

40

30

30

30

1965

930
110

De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland en van de Directie Tuinbouw, afd. Statistiek.
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Zoals bij elk gewas heeft ook de aspergeteelt zijn voor- en nadelen. De praktijk weegt deze
bewust of onbewust regelmatig tegen elkaar af. Aan de hand hiervan ziet men de teelt
uitbreiden of inkrimpen. Daar de aspergeteelt geen nieuwe teelt is, behoeven de voor- en
nadelen in het bestek van een economische becijfering niet opnieuw te worden besproken.
De bedoeling is de teler inzicht te verschaffen in de opbrengsten- en kostenzijde van
deze teelt.

DE OPBRENGSTENKANT VAN DE TEELT

Het bepalen van de bruto-opbrengst van een teelt is meestal een vrij gemakkelijke zaak.
Het is het produkt van het aantal geleverde kg x de veilingprijs. Als alle asperge aan de
veiling wordt afgeleverd kan men van de veilingafrekeningen zo aflezen voor welk bedrag
er aan asperge is verkocht. De uitbetaalde bedragen zijn netto-veilingopbrengsten. De afzetkosten en soms ook de sorteerkosten zijn hiervan reeds afgetrokken. Telt men deze bij de
netto-opbrengst, dan heeft men de bruto-opbrengst. Van deze bruto-opbrengst moet de teler
alle gemaakte kosten betalen. Verder wil hij zijn eigen arbeid beloond zien en liefst ook nog
wat overhouden. Of dit laatste tot zijn recht komt is afhankelijk van de verhouding tussen
de opbrengsten en kosten van deze teelt.

KOSTENBEREKENING

In de hiernavolgende berekeningen zullen verschillende facetten worden behandeld die bepalend zijn voor een antwoord op de vraag bij welke kg-opbrengst en veilingprijs de teelt
van asperge nog lonend is. Het aanplanten van een ha asperge is niet goedkoop. De eerste
twee jaar kan er niet worden geoogst, terwijl er toch hoge kosten worden gemaakt.
Zie de hierna volgende berekening.
15
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aanlegkosten 1 ha asperge over de twee eerste jaren
1. Kosten van de grond: f 8000,— per ha, 5 % rente X 2

f

800,—

2. Afschrijving, rente en onderhoud duurzame produktiemiddelen: loods, spuitmachine, traktor, wagen, enz. Getaxeerde waarde f 16000,— bij een bedrijfsgrootte van bv. 8 ha. Afschrijving 1 5 % , gemiddelde rente 3 % , onderhoud
f 320,—. Dit is 3200 : 8 = f 400,— per jaar per ha. Over 2 jaar dus 2 X 400 = f

800,—

3. Bemesting
1e jaar
100 ton stalmest

2e jaar
500 kg thomasslakkenmeel

4000 kg dolokal

250 kg kalizout 40 %

1000 kg thomasslakkenmeel

300 kg kalkammonsalpeter

250 kg kalkammonsalpeter

f 2000,—

4. Plantmateriaal: 16000 stuks à 5 cent

f

5. Chemische middelen voor ziekte- en onkruidbestrijding

ƒ 300,—

6. Diepploegen en voren trekken
7. Arbeid: planten, onderhoud Ie en 2e jaar 325 uur à f 4,—

800,—

f

175,—

f 1 300,—

8. Overige kosten in 2 jaar

ƒ 325,—
Totaal

f 6500,—

Uit vorenstaande berekening blijkt dat op een bedrijf van b.v. 8 ha het aanleggen van 1 ha
asperge volgens de opgezette berekening ƒ 6500,— kost. Goedkopere grond, stalmest uit
eigen bedrijf of het zelf telen van planten kan de investering belangrijk verlagen. Men moet
er echter wel rekening mee houden dat de stalmest en ook de planten verkocht hadden
kunnen worden. Ook het bedrag aan arbeidsloon wordt meestal niet uitgegeven. Het zijn
echter kosten van eigen arbeid, die wel berekend moeten worden. Het bedrag van f 400,—
per ha per jaar aan afschrijving, rente en onderhoud van duurzame produktiemiddelen zal
ook van bedrijf tot bedrijf verschillen.
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de afschrijving van eenasperge-aanplant

Het investeringsbedrag van f 6500,— in de aanplant moet terugkomen uit de afschrijvingen
op de aanplant in de produktiejaren. Per jaar of per kg geoogste asperge zal er dus een
afschrijvingsbedrag berekend moeten worden. Er van uitgaande dat een perceel 8 jaar geoogst kan worden, is dit per jaar f 6500,— : 8 = f 812,50. Wordt er gemiddeld over deze
8 jaar 4000 kg asperge geoogst, dan is dit f 6500,— : (8 x 4000) = f 0,20 per kg.
Hogere of lagere aanlegkosten beïnvloeden de kostprijs slechts met enkele centen per kg.
Meestal zal een duurdere aanleg ook een hogere kg-opbrengst geven, zodat het afschrijvingsbedrag per kg niet hoger, maar wellicht zelfs lager wordt. Bij de verdere berekeningen
zal worden uitgegaan van f 800,— per ha per jaar aan afschrijving.

produktiekosten van 1 ha asperge zonder oogst-, sorteer- en afzetkosten

1. Kosten van de grond f 8000,— à 5 %

f

400,—

2. Kosten van de duurzame produktiemiddelen. Waarde ƒ 16000,—. Afschrijving
15%; gemiddelde rente 3%; onderhoud f 320,—; totaal f 3200,— : 8 ha =

f

400 —

3. Afschrijving aanplant ƒ 6500,— : 8 (afgerond)

ƒ 800,—

4. Bemesting

f

5. Chemische middelen voor ziekten- en onkruidbestrijding

f

6. Loonwerk, opploegen, enz.

200,—

150,—
ƒ 200,—

7. Afschrijving + rente oogstapparatuur. Bakjes, wasmachine, weegschaal, messen
enz. f 1200,—. Afschrijving 12y2 %, gem. rente 3 % , onderhoud f 14,—
8. Arbeid zonder oogst en afzet 50 uren à f 4,—

ƒ 200 —
ƒ 200,—

9. Overige kosten
Totaal

ƒ 250,—
f 2800 —
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oogst- en afzetkosten
De kostprijs van de asperge wordt hoog door de oogst-, sorteer- en afzetkosten. Dit komt
omdat er dagelijks met de hand geoogst moet worden. In een normaal aspergejaar wordt
er ± 50 keer geoogst. Het geoogste produkt moet dan worden afgesneden, gewassen, gesorteerd en tot het vervoer naar de leveringsplaats in water worden bewaard. Deze handelingen zijn arbeidsintensief. Het oogsten gebeurt veel in akkoordloon. Ook het sorteren
wordt soms overgelaten aan centrale sorteerplaatsen. Daar er echter 13 sorteringen zijn, vraagt
dit veel arbeid.
kosten per kg asperge aan oogsten, sorteren en afzet
Oogsten

40 cent per kg

Afsnijden, wassen, koelen

4 cent per kg

Sorteren (centraal)

15 cent per kg
59 cent

afzetkosten
Kistenhuur per kist
Papier
Vrachtkosten
Per 10 kg

7

cent

5,5 cent
16

cent

28,5 cent

=

2,8 cent per kg

Provisie afzetorganisatie f 2,25 à 6 %

= 1 3 , 5 cent per kg

Totale oogst-, sorteer- en afzetkosten

75,3 cent per kg

kostprijs per kg asperge inclusief alle kosten bij verschillende kg-opbrengsten per ha
Bij deze berekening is er van uitgegaan dat bij een hogere of lagere kg-opbrengst geen
meer of minder kosten gemaakt zijn bij de verzorging of de aanleg. Een betere verzorging
vraagt slechts weinig hogere kosten en wordt veelal gecompenseerd door een hogere opbrengst. Een slechte verzorging verlaagt de kosten weinig, maar is meestal zeer nadelig voor
de kg-opbrengst (zie tabel 11).
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3 000 kg

4 000 kg

5 000 kg

Kosten/ha zonder oogst- en afzetkosten

f 2 800 —

f 2800,—

f 2800,—

Kostprijs per kg zonder oogst- en afzetkosten

f

0,93

f

0,70

f

0,56

Oogst-, sorteer- en afzetkosten

f

0.75

f

0,75

f

0,75

Kostprijs per kg

f

1,68

f

1.45

f

1,31

tabel 11. kostprijs per kg asperge bij produktie van resp. 3 000, 4000 en 5000 kg per ha (cost price
per kg asparagus with a production

of 3000, 4 000 and 5 000 kg per ha resp.)

Uit de berekening in tabel 11 blijkt dat vooral bij lage opbrengstprijzen gestreefd moet w o r d e n
naar hoge kg-opbrengsten per ha. Bij hoge opbrengstprijzen kan ook een lagere k g - o p brengst per ha nog verantwoord zijn. Het moet echter worden afgeraden zich hierop in te
stellen, daar men het kosten- en opbrengstenverloop in de toekomst niet kan bekijken.

Tabel 12 geeft aan de winst, respectievelijk het verlies per kg, in tabel 13 is dit vermeld per
ha. In beide tabellen zijn de vermelde bedragen het netto-overschot.

tabel 12. winst of verlies per kg bij verschillende

kg-opbrengsten

en prijzen (profit or loss per

kg with different yields and prices per kg).

kg per ha
3 000

Veilingprijs per kg

4000

5 000

kostprijs per kg
f 1,68

f 1,45

f 1,31

f 1,40

— 0,28

— 0,05

+ 0,09

f 1,60

— 0,08

+ 0,15

+ 0,29

f 1,80
f 2,00

+ 0.12

+ 0.35

+ 0,49

+ 0,32

+ 0,55

+ 0,69

f 2,20

+ 0,52

+ 0,75

+ 0,89

f 2,40

+ 0,72

+ 0,95

+ 1,09

verlies

winst
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kg per ha
3000

Veilingprijs per kg

f 1,68
_ 840
— 240
+ 360
+ 960
+ 1 560
+ 2 160

f 1,40
f 1,60
f 1,80
f 2,00
f 2,20
f 2,40

— = verlies - +

4000

5000

kostprijs per kg
f 1,45
—
+
+
+
+
+

200
600
1 400
2200
3000
3800

f 1,31
+
+
+
+
+
+

450
1 450
2450
3450
4450
5450

winst

tabel 13.winst of verlies per ha bij verschillende kg-opbrengsten en prijzen (profit or loss per
ha with different yields and prices per kg).

INKOMENSBEREKENING
Het inkomen van een zelfstandige ondernemer bestaat uit loon eigen arbeid, rente eigen
vermogen en netto-overschot. Veel arbeid bij de aspergeteelt wordt echter verricht door vreemd
personeel. Van het vermogen is meestal een gedeelte geleend. Om tot een inkomensberekening te komen, moeten er dus enige uitgangspunten worden vastgesteld.
Bij onderstaande inkomensberekening wordt uitgegaan van:
a. Opbrengst 4000 kg per ha.
b. Gemiddelde veilingprijs f 2,— per kg.
c. Oogsten, wassen en sorteren gebeurt met 50% vreemde arbeid. De overige werkzaamheden zijn eigen arbeid.
d. Voor de rente-berekening wordt aangenomen dat op dit bedrijf ƒ 6000,— per ha aan
eigen vermogen is geïnvesteerd (inclusief gebouwen, machines, werktuigen, enz.)
e. Kostprijs ƒ 1,45 per kg.
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Het inkomen bedraagt dan per ha:
1. Loon eigen arbeid
a. arbeid buiten de oogstperiode
b. arbeid in de oogstperiode 2000 kg à ƒ 0,59
2. Rente eigen vermogen f 6000,— à 5 %

f

200,—

f 1180,—
f

300,—

3. Netto-overschot
Veilingprijs ƒ 2,00; kostprijs f 1,45; 4000 kg x f 0,55
Inkomen per ha bij 5 0 % vreemde arbeid

ƒ 2200 —
f 3880,—
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Asperges worden in Nederland op zandgronden van uiteenlopende kwaliteit geteeld. Slechts
een kleine oppervlakte is zeer geschikt voor de teelt. De opbrengst varieert bij een goede
verzorging van de grond en het gewas van minder dan 3000 tot meer dan 6000 kg per
ha per jaar. Het aantal jaren dat een aanplant in volle produktie is, loopt uiteen van vijf
tot meer dan tien jaar. Het is dus van groot belang dat bij de aanplant geschikte grond
wordt gekozen of dat de grond van tevoren wordt verbeterd door bijvoorbeeld diepe bewerking en zware stalmestgiften.
EISEN AAN DE GROND
De grond moet een gemakkelijk bewerkbare, lichte, doch rulle bovengrond hebben. De bedden,
waarin tijdens de steekperiode dagelijks gaten worden gemaakt, mogen bij droogte niet uit
elkaar vallen of verstuiven. Evenmin mogen ze hard worden of ernstige korstvorming vertonen. Leemarme zandgronden die tevens humusarm zijn, geven losse bedden die gemakkelijk
22
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uiteenvallen of verstuiven. Van deze gronden worden vooral in zonnige perioden veel stengels met blauwe koppen geoogst. Op sterk lemige zandgronden groeit vaak een groot
percentage stengels krom, doordat de bedden te vast zijn.
In de ondergrond mogen tot grote diepte, liefst meer dan 100 cm, geen dichte of vaste lagen
voorkomen. De mate van openheid van de ondergrond bepaalt de diepte en de intensiteit
van de beworteling. Hoe dieper de grond bewortelbaar is, des te groter is het grondvolume
dat de plant ter beschikking heeft voor de opname van vocht en voedsel. Een diep open
grond biedt bovendien langer de mogelijkheid tot vervanging van versleten wortels in andere,
nog niet bewortelde delen van de grond. Uit onderzoek is gebleken, dat een gewas met een
ondiepe beworteling ondanks zeer goede verzorging vroeg versleten is.
De grond moet tijdens het hele groeiseizoen het gewas van de juiste hoeveelheid vocht
kunnen voorzien. Periodiek hoge waterstanden in het voorjaar en een tijdelijk vochttekort in
de zomer veroorzaken oogstreductie. Wateroverlast kan ontstaan door periodiek hoge waterstanden, door een te sterke capillaire opstijging vanuit het grondwater en door een te groot
vochthoudend of vochtbindend vermogen van de grond. In het laatste geval kan ook bij zeer
diepe grondwaterstanden de grond in het voorjaar te lang nat blijven. Dit komt voor in
zandgronden met een hoog leem- en humusgehalte.
De grond moet in het voorjaar snel opwarmen. Het aspergegewas heeft elk jaar een zekere
bovengrondse groeiperiode nodig om op peil te blijven en voldoende reservevoedsel te
vormen voor de oogst van het volgende jaar. Op de meeste gronden zal men in verband
hiermee omstreeks 21 juni met het oogsten moeten ophouden. Maar voor een goede opbrengst is een zeker aantal steekdagen nodig. Op gronden die in het voorjaar gemakkelijk
opwarmen, kan het steken vroeg beginnen. Daar is de steekperiode dus het langst. Het
warm worden van de grond houdt nauw verband met de vochtigheidstoestand. Hoge grondwaterstanden en een groot vochthoudend vermogen van de grond door een hoog humusof leemgehalte beïnvloeden de vroegheid nadelig.
VERSCHIL IN BODEMTYPEN
Elke grondsoort bestaat uit een groot aantal bodemtypen. De zandgronden onderscheiden
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afb. 7. sterk verschillende
worteling.

midden:

bodemprofielen

heterogeen

profiel

in zandgrond, links: homogeen profiel

met vaste lagen en ondiepe

gelaagd profiel met zeer vaste ondergrond

en ondiepe beworteling

met diepe be-

beworteling.
(foto

rechts:

(greatly different soil profiles on sandy soil, left: homogeneous profile with a deep root
middle: heterogeous

profile with firm layers and an undeep root system, right: heavily

profile with a very firm subsoil and undeep root

sterk

stiboka).
system,
layered

system).

zich voornamelijk van elkaar door verschil in fijnheid van het zand, percentage slib en leem,
dikte van de humeuze bovenlaag en het gehalte aan humus in deze laag en aard van de humus.
V o o r t s is er variatie in de opbouw van het profiel. Bepaalde profielen hebben vanaf de
oppervlakte tot op grote diepte dezelfde samenstelling, zoals bijvoorbeeld sommige stuifzandgronden. Andere profielen zijn opgebouwd uit een aantal lagen die sterk van elkaar
verschillen. Bij vele zandgronden is van boven naar beneden een uitspoelingslaag, een inspoelingslaag en een nagenoeg onveranderde ondergrond aanwezig. Ze w o r d e n respectievelijk
A-, B- en C-horizonten genoemd.
De A-horizont is over het algemeen los en gemakkelijk bewortelbaar. De B- en C-horizont
kunnen vrij los, doch ook zeer dicht en vast zijn. Soms komen nog meer lagen boven elkaar
voor. De diverse lagen gaan soms geleidelijk in elkaar over, soms ook zijn ze scherp
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begrensd. De gelaagdheid op zich en de vastheid van de verschillende lagen zijn van
invloed op de doorlatendheid van de grond en op de mogelijkheid tot beworteling.
Genoemde factoren als de fijnheid van het zand, het slib-, leem- en humusgehalte, de gelaagdheid en de dikte van de verschillende lagen, de vastheid van de grond en de vochtigheidstoestand kunnen sterk variëren en in alle mogelijke combinaties met elkaar voorkomen.
Hierdoor vindt men bij elke grondsoort, dus ook bij de zandgronden, een groot aantal duidelijk
van elkaar te onderscheiden bodemtypen met sterk uiteenlopende geschiktheid voor de
verschillende gebruiksdoeleinden.

BODEMTYPEN DIE VAN BETEKENIS ZIJN VOOR DE TEELT VAN ASPERGE

In Limburg en Noord-Brabant komen leemarme, lemige en sterk lemige zandgronden voor,
die ieder voor zich verschillend kunnen zijn ten aanzien van het humusgehalte en de dikte
van het humeuze dek. De lemige en sterk lemige zandgronden zijn niet of slechts zwak
gepodzoleerd.
De humusarme gronden hebben over het algemeen een zeer diepe grondwaterstand. De gronden met een humeuze bouwvoor hebben vaak een sterk wisselende grondwaterstand, die
periodiek hoog kan zijn. Tijdens hoge waterstanden kan het grondwater de bewortelde zone
of zelfs de oppervlakte bereiken. De gronden met een dik humeus dek hebben voor het
merendeel diepe grondwaterstanden. Sommige hebben echter in een natte winter en in een
natte lente hoge grondwaterstanden.
De hoogste en regelmatigste opbrengsten worden verkregen op zandgronden met:
a. een profiel zonder vaste lagen tot meer dan 100 cm diepte,
b. een humeuze bovengrond van 50 tot 80 cm dikte met een humusgehalte van 2 tot 4 %,
c. een leemgehalte van 15 tot 2 0 % ,
d. een grondwaterstand die te allen tijde ten minste 80 cm beneden de oppervlakte blijft.
Deze gronden zijn diep bewortelbaar, nooit te nat, ook in droge jaren niet te droog, gemakkelijk bewerkbaar en vroeg warm in het voorjaar. Zij geven een hoge kilogramopbrengst per
ha van een goede kwaliteit en bieden de mogelijkheid tot een lange levensduur van het gewas.
Afbeelding 2 toont een bodemprofiel en een wortelbeeld van een lemige enkeerdgrond zonder
invloed van grondwater. Dit profiel voldoet geheel aan bovenstaande eisen. De kg-opbrengst
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afb. 2. bodemprofiel en wortelbeeld van een lemige enkeerdgrond zonder invloed van grondwater (foto stiboka). (soil profile and root on loamy „enk" earth soil (old arable land) without
the influence of ground water).
was op deze grond gedurende de eerste 4 volle oogstjaren gemiddeld 5944 kg per ha per
jaar. De gemiddelde geldopbrengst bedroeg per jaar ƒ 17109,—.
zandgronden met een dik humeus dek
De lemige zandgronden met een dik humeus dek en een diepe grondwaterstand - enkeerdgronden, in Limburg veldgronden genoemd - voldoen geheel aan vorengenoemde eisen.
Bij een onderzoek naar de opbrengst van asperge, uitgevoerd door de Stichting voor Bodemkartering in samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Roermond, gaven de
proefplekken op de enkeerdgronden met altijd diepe grondwaterstanden de hoogste opbrengsten. Deze bedroegen gedurende de eerste vier volle oogstjaren - 1963 tot en met
1966 - gemiddeld 5630 kg per ha per jaar.
26

bodem

De lemige enkeerdgronden, waarin af en toe hoge grondwaterstanden voorkomen, gaven in
dezelfde vier jaren gemiddeld een opbrengst van 4840 kg per ha, dus ongeveer 800 kg per
ha per jaar minder. Door een betere ontwatering zou op deze gronden, die overigens een
uitstekend profiel hebben, een hogere produktie kunnen worden verkregen.
Op de velden waar de proefplekken liggen, is het aspergegewas in het voorjaar van 1960
aangeplant. Het voorjaar van 1961 en ook dat van 1966 was zeer nat en bracht abnormaal
hoge waterstanden mee. De zomer en de herfst van 1964 waren daarentegen zeer droog.
Na het natte voorjaar van 1961 kwam het jonge gewas op gronden met hoge waterstanden
aanvankelijk moeilijk op gang. Na de droge zomer en herfst van 1964 was in 1965 de
opbrengst op deze gronden gemiddeld 410 kg hoger dan in het vorige seizoen. Uit deze
opbrengstgegevens kan worden afgeleid dat de enkeerdgronden aanzienlijke opbrengstverschillen geven ten gevolge van het al of niet periodiek te nat zijn van de grond. Opbrengstderving ten gevolge van vochtgebrek is op de lemige gronden met een dik humeus dek ook na
zeer droge jaren niet waargenomen.

humusarme zandgronden en zandgronden met een humeuze bouwvoor
Bij de leemarme, humusarme zandgronden en bij de lemige, humusarme zandgronden moet
ten aanzien van de geschiktheid voor de aspergeteelt onderscheid worden gemaakt in stuifzand, dekzand en rivierzand. Stuifzand en dekzand zijn door de wind afgezet, rivierzand
uiteraard door water.
Stuifzandgronden hebben een losse pakking zonder dichte, vaste lagen. Als het zandpakket
voldoende dik is, zijn deze gronden diep bewortelbaar. Het dekzand heeft veelal een
podzolprofiel, dat wil zeggen een profiel met een min of meer harde B-horizont en een
vaste, dichte ondergrond. Het profiel van rivierzand is opgebouwd uit een aantal sterk lemige
en slibhoudende laagjes, afgewisseld door dunnere of dikkere lagen grof zand. De ondergrond is dan wisselend losser en vaster, hetgeen ook in het wortelbeeld tot uiting komt.
stuifzandgronden
De stuifzandgronden - vaaggronden - hebben over het algemeen een zeer diepe grondwaterstand. De lemige, humusarme stuifzandgronden zijn in normale jaren door de fijnheid en het
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leemgehalte van het zand voldoende vochthoudend om een goede vochtvoorziening van
een aspergegewas te verzekeren. Proefplekken op de lemige, humusarme stuifzandgronden
gaven in de eerste vier volle oogstjaren gemiddeld een opbrengst van 5 170 kg per ha. In de
eerste twee oogstjaren waren na vochtige zomers de opbrengsten gelijk aan die van de
goede enkeerdgronden. Na de droge zomer en herfst van 1964 viel de opbrengst in 1965
op de proefplekken gemiddeld met 670 kg per ha terug. Naargelang het leemgehalte van de
lemige, humusarme stuifzandgronden minder was, was de opbrengst meer gedaald. De opbrengst van de drogere enkeerdgronden bleef echter in 1965 gelijk aan die in het voorgaande
jaar; de opbrengst van de enkeerdgronden met periodiek hoge grondwaterstanden nam zelfs
nog aanzienlijk toe.
De opbrengst van de leemarme, humusarme stuifzandgronden was na voorafgaande vochtige
zomers de eerste twee volle oogstjaren goed. Na het droge jaar 1964 was de opbrengst
op de proefplekken in 1965 echter gemiddeld 1300 kg per ha minder dan in het voorgaande
jaar. Deze gronden hebben een te gering vochthoudend vermogen om in droge zomers een
goede vochtvoorziening van het gewas te waarborgen. In droge jaren zal op deze gronden
met beregening de groei van het gewas en daarmee de opbrengst voor het volgend jaar
verbeterd kunnen worden. De opbrengst op de in het onderzoek betrokken leemarme, humusarme stuifzandgronden was gemiddeld over de eerste vier volle oogstseizoenen 4 130 kg per ha.

dekzandgronden

De lemige en leemarme dekzandgronden die voor de aspergeteelt worden gebruikt, hebben
een dikkere of dunnere humeuze bouwvoor. Het zijn oudere of jongere heideontginningsgronden, waarbij de dikte van de humeuze bovengrond varieert van 20 tot 40 cm; dit is
mede afhankelijk van de ouderdom van de ontginning. Onder de humeuze bouwvoor komt
bij deze gronden nagenoeg altijd een dikkere of dunnere B-horizont voor, die vaster is dan de
bovengrond, doch nog wel bewortelbaar. De daaronder liggende C-horizont is vrijwel steeds
zeer vast en niet of slechts enkele centimeters bewortelbaar. De diepte van de beworteling
wordt dus bepaald door de dikte van de humeuze bovengrond, de B-laag en eventueel
de bovenste centimeters van de C-laag. Deze zijn samen vaak niet dikker dan 40 à 60 cm.
Het aspergegewas wortelt op deze gronden dus veel ondieper dan op de enkeerdgronden en
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op de stuifzandgronden, waar wortels voorkomen tot een diepte van meer dan 100 cm en
in sommige gevallen zelfs tot meer dan 150 cm.
De dekzandgronden met een humeuze bouwvoor hebben bovendien vrijwel steeds een wisselende grondwaterstand, waarbij de wortels periodiek in het grondwater komen. De in het
voorjaar binnen de bewortelde zone op en neer gaande grondwaterstand, die zomers ook
diep onder de bewortelde zone kan zakken, maakt dat het gewas op deze gronden periodiek
van wateroverlast en watertekort te lijden heeft. Vooral bij de leemarme dekzandgronden zal
in droge zomers vochttekort optreden.
De op deze gronden ondiep wortelende asperge kan de eerste oogstjaren nog een goede
opbrengst geven. Er doen zich echter al spoedig slijtageverschijnselen voor in de vorm van
uitvallen van planten en fijner worden van het gewas. In extreem droge of natte jaren treedt
dit verschijnsel in ergere mate op. De opbrengst over de eerste vier volle oogstseizoenen
was op de proefplekken gemiddeld 4 100 kg per ha per jaar. Zonder grondverbetering in de
vorm van waterbeheersing en het diep losmaken van de ondergrond zal op deze bodemtypen het gewas vroeg versleten zijn.
rivierzandgronden
De lemige, humusarme rivierzandgronden worden in Limburg vrij veel voor de aspergeteelt
gebruikt. Ze zijn echter maar matig geschikt. De opbrengst over de eerste vier volle oogstjaren was op een aantal proefplekken gemiddeld 3920 kg per ha per jaar. De meeste van
deze gronden hebben een leemgehalte van bijna 25%. Het hoge leemgehalte in het overigens
grove zand veroorzaakt bij droog weer sterke korstvorming op de bedden, waardoor veel
stengels krom groeien.
Wanneer de lemige rivierzandgronden een, zij het slechts dunne, humeuze bouwvoor hebben,
is de opbrengst aanzienlijk hoger. Op een proefplek op lemig rivierzand met een dunne
humeuze bouwvoor was de gemiddelde opbrengst over de eerste vier volle oogstseizoenen
4650 kg per ha per jaar.
De sterk lemige rivierzandgronden - dit geldt ook voor dekzandgronden - zijn minder aantrekkelijk voor de aspergeteelt. Door het grote vochthoudend vermogen van de bovengrond
worden zij in het voorjaar laat warm, zodat de steekperiode steeds kort is. In droge perioden
tijdens het steekseizoen worden de bedden door korstvorming zeer hard, waardoor een aan29
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zienlijk minder goede kwaliteit stengel ontstaat. Hebben deze gronden een humeuze bovengrond, dan bestaat het gevaar voor hard worden van de bedden minder of niet.
Waarnemingen hebben aangetoond dat alle gronden met een leemgehalte van meer dan 25 %
en een humusgehalte van 5% in het voorjaar lange tijd enige graden kouder zijn dan de
veel gebruikte aspergegronden. De bodemtemperatuur waarbij de asperge gaat uitlopen en
vlot gaat groeien, wordt daardoor acht tot veertien dagen later bereikt dan op de drogere
enkeerdgronden en de stuifzandgronden.
De opbrengst op een proefplek op een sterk lemige enkeerdgrond met 5 % humus in de
bovengrond was gemiddeld over de eerste vier oogstjaren maar 3840 kg per ha. Dit voor
overige gewassen en met name voor tuinbouw onder glas zeer goede bodemtype is dus
voor aspergeteelt minder geschikt.
VERBAND TUSSEN BODEMTYPE EN PRODUKTIE
De bodemtypen waarvan door middel van proefplekkenonderzoek opbrengstgegevens zijn
verzameld, zijn in tabel 14 gerangschikt naar de grootte van de opbrengst. De opbrengstcijfers zijn, zoals in het voorgaande reeds is vermeld, gemiddelden van de eerste vier jaren
met een volledig oogstseizoen.
tabel 14. produktie van asperge bij verschillende bodemtypen (asparagus production on different soil types).

Produktie in kg

Bodemtype
Lemige enkeerdgronden zonder invloed van
Lemige, humusarme stuifzandgronden

per ha per jaar
grondwater

5 630
5 170

Lemige enkeerdgronden met af en toe hoge grondwaterstanden

4840

Lemige rivierzandgronden met een humeuze

4650

bouwvoor

Leemarme, humusarme stuifzandgronden

4130

Podzolgronden met een humeuze bouwvoor en wisselend hoge en

lage grondwaterstander 4100

Lemige, humusarme rivierzandgronden
'Sterk lemige enkeerdgronden met meer dar
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3 920
5 % humus in de

bovengrond

3 840

bodem

Het grote verschil in jaarlijkse opbrengsten van deze bodemtypen geeft uiteraard een groot
verschil in kostprijs van de asperge en in de geldelijke opbrengst per ha. Ook de levensduur
van de plant is belangrijk. In 1966, dus in het zevende groeijaar, vertoonden de gewassen op
de bodemtypen met de hoogste opbrengsten de beste stand. Van deze betere bodemtypen
zal dus bovendien een groter aantal jaren geoogst kunnen worden.
BODEMVERBETERING
Het aantal en de oppervlakte van de bodemtypen dat zeer geschikt is voor de teelt van
asperges is beperkt. Aangezien de teelt op gronden waar al eerder asperges hebben gestaan
minder goede resultaten geeft, is het van belang dat ook andere bodemtypen, die van
nature minder goed voldoen, beter geschikt gemaakt worden. Op de eerste plaats moet
hierbij worden gedacht aan een betere ontwatering van de, overigens zeer geschikte, periodiek
te natte lemige enkeerdgronden. Het areaal van deze gronden is echter vrij beperkt.
Een veel grotere oppervlakte beslaan de lemige podzolgronden met een humeuze bouwvoor.
Deze gronden hebben voor de aspergeteelt over het algemeen twee gebreken, namelijk
een grondwaterstand die periodiek te hoog en te laag is en een te vaste ondergrond. Een
betere waterbeheersing zou de geschiktheid van deze gronden voor de aspergeteelt reeds zeer
ten goede komen. Verder hebben kleine proefobjecten aangetoond dat de wortels snel in de
ondergrond doordringen indien deze wordt losgemaakt. En een goede beworteling biedt
weer de mogelijkheid tot diepere ontwatering zonder dat in droge perioden vochttekort optreedt.
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Aangezien de bemestingsnormen voor asperge niet elk jaar gelijk liggen, maar afhankelijk
zijn van het stadium waarin een aanplant zich bevindt, zal de bemesting voor de verschillende stadia afzonderlijk worden behandeld.
ZAAIVELD
De bemesting van het zaaiveld geeft weinig problemen. Vóór het zaaien kan men tijdens het
klaarmaken van de grond 3 ton stalmest, 30 kg kalizout 40 % en 45 kg thomasslakkenmeel
per 10 are geven. Als de planten in de zomermaanden eenmaal goed aan het groeien zijn,
kan men een lichte overbemesting geven met 25 kg kalkammonsalpeter. Te veel stikstof geeft
te weke planten, die na het uitplanten slecht aanslaan.
BEMESTING VOOR DE AANLEG VAN HET PERCEEL
Uit potproeven is gebleken dat asperge zeer sterk reageert op de pH van de grond. De
optimale pH voor een goede ontwikkeling was pH KCl = 7,5. Daar het enerzijds onmogelijk
is om in de praktijk de pH op voor asperge geschikte percelen zo hoog op te voeren en
anderzijds na de aspergeteelt nog een andere teelt mogelijk moet zijn, heeft men besloten
de pH slechts te verhogen tot pH-KCI = 5,5. In Duitse onderzoekingen is geconstateerd dat
de ontwikkeling van de aspergeplant sterk afhankelijk is van het magnesiumgehalte van de
grond. Bij een laag gehalte groeide het gewas slecht en werd het voortijdig geel.
Als men van plan is een aspergeveld aan te leggen moet men een jaar van te voren een
grondmonster nemen, zodat pH, magnesiumgehalte, fosfaatgehalte enz. bepaald kunnen
worden. Over het algemeen zijn pH en magnesiumgehalte van de zandgronden te laag, zodat
meestal een flinke kalkgift geadviseerd wordt, waarvan een gedeelte in de vorm van dolokal
supra. Uit proeven in de praktijk is eveneens gebleken dat asperge gunstig reageert op een
flinke stalmestgift, mits deze op de juiste wijze in de grond gewerkt is.
De beste methode van werken is aldus. In de herfst wordt aan de hand van het analyserapport de opgegeven hoeveelheid kalk en thomasslakkenmeel gegeven en goed door de
bovenlaag gewerkt. Als het perceel reeds in de zomer vrij gekomen is, kan men beter direct
de kalk en thomasslakkenmeel geven en de resterende maanden nog gebruiken voor het telen
van groenbemesting. Deze wordt in de herfst stuk gesneden. Daarna wordt 70-100 ton
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stalmest gestrooid, waarna de grond 40 cm diep wordt geploegd. Belangrijk is dat stalmest en
kalk goed in de ondergrond gemengd worden, omdat uit bewortelingsstudie gebleken is dat
de meeste wortels in de laag 20-40 cm voorkomen.
Men kan, indien nodig, ook gebruik maken van compost i.p.v. stalmest. In 1959 is een
proefveld aangelegd, waarbij vóór het diepploegen 0, 50 en 100 ton compost per ha is
gegeven. In 1960 zijn de planten uitgeplant. Van 1962 t/m 1964 is de opbrengst van de proef
nagegaan. Zonder compost werd over de jaren 1962 t/m 1964 gemiddeld 11 100 kg asperge
per ha geoogst. Bij 50 ton compost was de produktie 12500 kg en bij 100 ton compost
12600 kg. Hieruit kon de conclusie worden getrokken dat compost wel degelijk werkt en
dat de optimale hoeveelheid ongeveer 50 ton per ha bedraagt.
BEMESTING EEN- EN TWEEJARIGE VELDEN
Voor de aanleg is veel mest gegeven, zodat de planten daarop goed kunnen weggroeien.
In de zomermaanden kan daarom met een lichte overbemesting van 250 kg kalkammon per
ha worden volstaan.
In het tweede jaar is meer nodig, bv. 300 kg kalkammon, 500 kg thomasslakkenmeel en 250
kg kalizout 40 %. Men kan uiteraard ook een mengmest gebruiken; men zorgt er dan voor
dat ongeveer 60 kg stikstof, 80 kg fosfaat en 100 kg kalium per ha wordt gegeven. Het is
aan te bevelen in de loop van de zomermaanden een groenbemesting in te zaaien. Dit voorkomt dat de grond tussen de rijen het gehele jaar zwart blijft en in structuur achteruit gaat.
Dit geldt vooral voor de wat zwaardere gronden.
BEMESTING TIJDENS DE PRODUKTIE-JAREN
Voor zijn onderhoud stelt de aspergeplant weinig eisen. Dit is verklaarbaar als men bedenkt
dat de plant een uitgebreid en diepgaand wortelstelsel heeft en dat de produktie per ha
slechts gering is. Een goed produktieveld kan 5000 kg asperges opbrengen. Het drogestofgehalte is ± 5 %, zodat de produktie aan drogestof slechts 250 kg per ha is. Het loof
in de wintermaanden weegt ongeveer 5000 kg en heeft een drogestofgehalte van 50 %.
Als men het loof van het perceel verwijdert, wordt dus 2500 kg drogestof geoogst. De
totale drogestofproduktie bedraagt dan 2750 kg. In een produktieveld kan men dus volstaan
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met een geringe bemesting van 500 kg kalkammonsalpeter, 500 kg thomasslakkenmeel en
250 kg kalizout 40% per ha. Fosfaat en kali moet in de herfst worden gegeven. Het heeft
geen zin om vóór de aanvang van het steekseizoen stikstof te geven, daar uit Deense en
Nederlandse proeven gebleken is, dat dit tot oogstreductie leidt. Het best kan men de
stikstof geven tegen het eind van het oogstseizoen. Daarna wordt de grond in de looppaden
losgemaakt en vervolgens kan men de aspergebedden afploegen. Op deze manier is de
stikstof goed in de ondergrond gekomen en kan door de wortels worden opgenomen. Gedurende de zomermaanden kan men een groenbemesting geven. Als het loof in de wintermaanden verwijderd of ondergefreesd is, kan men nog 30 ton stalmest per ha toedienen.
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De aspergeplant is meerjarig en overwintert in de vorm van een wortelstok met wortels en
knoppen. In het voorjaar lopen de knoppen uit en vormen stengels, die zich gaan vertakken
en schubvormige bladeren bezitten die tegen de stengels aanliggen. Ze vertakken zich en
zijn voorzien van naaldvormige zijtakjes. Tijdens de zomermaanden assimileert de groene
bovengrondse massa. Dit assimilaat wordt gedurende de herfstmaanden naar beneden afgevoerd en in de wortelstok met bijwortels als reservevoedsel opgeslagen. Bovendien worden tijdens de zomermaanden aan de wortelstok nieuwe knoppen gevormd. In de wintermaanden sterft het bovengrondse gedeelte af. Met behulp van het reservevoedsel kunnen
de nieuwe knoppen in het voorjaar uitlopen en weer stengels vormen.
36

plantkundige beschrijving

De wortelstok bezit talrijke knoppen en wordt regelmatig vernieuwd d.w.z. er komen nieuwe
knoppen bij en de oude knoppen waaruit de stengels ontstaan zijn, verdwijnen. De jonge
knoppen ontstaan vóór en iets boven de oude knoppen. Hierdoor verplaatst de plant zich in
de loop der jaren en komt bovendien zeer langzaam omhoog.
Aan weerszijden van en onder de wortelstok ontspringen talrijke dikke vlezige bijwortels,
die de bodem in alle richtingen doorkruisen en een grote lengte kunnen bereiken. Deze
wortels dienen voor het opslaan van reservevoedsel. Bij de aanleg van nieuwe knoppen
worden tevens nieuwe bijwortels onder deze knoppen gevormd. Het oude gedeelte van de
wortelstok met de daaraan verbonden bijwortels sterft af. Deze dode bijwortels kunnen zeer
lang in de grond achterblijven. De bijwortels hebben zeer vele zijwortels die tot taak hebben
de plant van water en voedsel te voorzien.
Bij het oogsten wijzigt de ontwikkeling van de plant zich enigszins. De in het voorjaar uitlopende knoppen vormen stengels, die in het aspergebed groeien en daardoor wit blijven. Deze
witte stengels worden geoogst. Na het oogstseizoen kunnen de stengels weer normaal
uitgroeien.
De asperge is tweehuizig. Er zijn mannelijke en vrouwelijke planten, die ongeveer in gelijke
aantallen in het veld voorkomen. De mannelijke planten dragen talrijke bloemen die 6 bloemdekbladen en 6 meeldraden bezitten. Vaak komt in de bloem een klein slecht ontwikkeld
vruchtbeginsel voor. Een enkele maal komt het voor dat bij enige van deze talrijke bloemen
het vruchtbeginsel volledig uitgegroeid is. Zo'n bloem bezit dus zowel goed ontwikkelde meeldraden als een goed ontwikkeld vruchtbeginsel. Door zelfbestuiving kan deze bloem uitgroeien tot een bes. Men krijgt dan een mannelijke plant met enkele kleine bessen.
De vrouwelijke planten dragen bloemen bestaande uit 6 bloemdekbladen en 1 stamper, die
een bovenstandig driehokkig vruchtbeginsel en een stijl met 3 stempels bezit. Na bevruchting
dragen deze planten bessen die aanvankelijk groen zijn, maar later in de herfst rood verkleuren. Vooral in het tweede en derde jaar kunnen de vrouwelijke planten veel bessen
dragen. De produktie aan bessen neemt af naarmate de planten ouder worden. De bessen
bevatten 3-6 zwarte zaden. Zolang de bes groen is, zijn de zaden nog niet rijp; pas als
de bessen rood gekleurd zijn, zijn de zaden goed. De mannelijke en vrouwelijke planten
zijn alleen gedurende de bloeitijd en in de periode van bessenproduktie van elkaar te
onderscheiden.
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VEREDELING

Het doel van de veredeling is het verkrijgen van een produktief ras van goede kwaliteit
over een reeks van jaren. De verhoging van de opbrengst kan men verkrijgen door het
vergroten van het aantal stengels per plant en door het verhogen van het gemiddeld stengelgewicht of een combinatie van beide. Onder een goede kwaliteit wordt verstaan dat men
moet streven naar stengels met een hoog gemiddeld stengelgewicht. De kop van de stengels
moet goed gesloten zijn, zodat ook bij een periode van warm weer geen stengels met een
losse kop geoogst worden. Bovendien moeten de stengels glad zijn en vlak tegen de stengel
aanliggende schubben bezitten. Afbeelding 3 toont stengels van goede kwaliteit. Het onderzoek is nog niet zo ver gevorderd dat resistentie tegen o.a. topverwelking, Fusarium
culmorum en oxysporum op korte termijn mogelijk is.

De aspergeveredeling kent vele moeilijkheden, waarvan als belangrijkste genoemd kunnen
worden: de heterogeniteit van het gewas, de meerjarigheid van de teelt en het langdurige oogstseizoen.
De heterogeniteit wordt veroorzaakt door het feit dat er in dit gewas mannelijke en vrouwelijke planten voorkomen. Gedurende vele generaties is kruisbevruchting opgetreden. De
heterogeniteit valt direkt op als men in een produktieveld loopt. Men ziet dan een groot
verschil tussen de planten onderling in aantal stengels, dikte en vorm van de stengels,
hoogte van de vertakking enz.
De teelt is meerjarig; een aspergeveld kan 7 tot 10 jaar geoogst worden. Wil men nu bepaalde rassen of kruisingen met elkaar vergelijken in opbrengst en kwaliteit, dan moet men
na het uitzaaien 3 jaar wachten voordat de eerste opbrengstgegevens bekend zijn. Om enig
idee omtrent de produktiviteit van het ras te krijgen is men wel verplicht ongeveer 3 jaar
de opbrengstgegevens te bepalen. Alles bij elkaar duurt het dus 6 à 7 jaar alvorens men
een ras of selectie kan beoordelen.
Het langdurige oogstseizoen: als het gewas zover is dat geoogst kan worden, moet dit in
de periode van 1 mei tot 24 juni dagelijks gebeuren. Wil men van een ras produktie en
kwaliteit weten, dan zal men dagelijks de opbrengst moeten bepalen. Uit proeven van 1961
t/m 1963 is echter gebleken dat, indien de opbrengst driemaal per week wordt gecontroleerd,
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men toch een betrouwbare indruk krijgt van de produktie van een bepaald ras. Het oogsten
en noteren van een proefveld kost tweemaal zoveel werk als het oogsten van een evengroot praktijkveld.

Niettegenstaande bovengenoemde moeilijheden zijn er in het verleden reeds enkele resultaten bereikt, o.a. met de Proeftuinkruising Limburgia, die sinds enkele jaren in de handel
verkrijgbaar is. Het is een kruising van het Amerikaanse ras Mary Washington en een
selectie uit het Nederlandse ras Roem van Brunswijk, selectie Beeren genaamd. Voordat
het zaad onder de naam Proeftuinkruising Limburgia in omloop kwam, is door het Rtc. te
Roermond vanaf 1958 reeds zaad van deze kruising aan de tuinders verstrekt.
De basis van deze kruising is veertig jaar geleden gelegd. In 1927 is men begonnen uit het
ras Roem van Brunswijk een produktievere selectie te winnen ni. de selectie Beeren. In
1940 is een proefveld aangelegd met o.a. de selectie Beeren en het Amerikaanse ras Mary
Washington. Na enige oogstjaren bleek dat de selectie Beeren produktief was. De kwaliteit
van de stengels was echter slecht en het gemiddeld stengelgewicht laag. Het ras Mary
Washington was niet produktief, de kwaliteit van de stengels was echter prima en het gemiddeld stengelgewicht hoog. Vandaar dat men destijds besloot deze twee rassen met
elkaar te kruisen. Uit proefvelden, aangelegd in 1949 met planten van het ras Mary Washington, de selectie Beeren en de kruising tussen beide, bleek dat de kruising zowel produktief
als goed van kwaliteit was.
In 1955 is te Herkenbosch een veld aangelegd om van deze kruising zaad te produceren.
De vrouwelijke planten waren van het ras Mary Washington en de mannelijke planten van
de selectie Beeren. In 1965 is de zaadproduktie overgegeven aan een zaadfirma. Men is niet
bij de resultaten van de Proeftuinkruising blijven stilstaan, maar vanaf 1958 is getracht om
nog verbeteringen aan te brengen. Het veredelingswerk kan gesplitst worden in de volgende
twee richtingen: verbetering van de Proeftuinkruising en telen van een mannelijk ras.

verbetering van de proeftuinkruising

In de zomermaanden van 1958 zijn van het zaadproduktieveld te Herkenbosch een groot
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afb. 4. ten behoeve van vegetatieve vermenigvuldiging wordt een ouderplant in meerdere stukken gedeeld, (parent plant divided into several pieces for vegetative propagation).

aantal goed ontwikkelde mannelijke en vrouwelijke planten gemerkt. In de oogstmaanden van
1959 en 1960 is van deze planten dagelijks geoogst, waarbij per plant opbrengst, gewicht
per stengel, vroegheid en kwaliteit van de stengel werd genoteerd.
Aan het einde van het oogstseizoen 1960 zijn 24 planten (nl. 17 vrouwelijke en 7 mannelijke)
voor verdere selectie aangehouden. Deze 24 planten werden geïsoleerd door er een kooi
omheen te bouwen. De vrouwelijke werden geïsoleerd om ongewenste bestuiving tegen te
gaan; de mannelijke planten om te voorkomen dat door insektenbezoek vreemd stuifmeel
op de meeldraden zou komen. Gedurende de bloeitijd is het perceel dagelijks bezocht en
werden de 17 vrouwelijke planten door de 7 mannelijke bestoven. De bloemen van de mannelijke planten werden eraf geplukt en met het stuifmeel werden de vrouwelijke bloemen
bestoven.
Van elke vrouwelijke plant werd de eerste stengel bestoven met de mannelijke plant 1, de
tweede stengel met de mannelijke plant 2 enz., zodat per vrouwelijke plant 7 kruisingen
gemaakt werden. Met de 17 vrouwelijke planten werden zodoende 119 kruisingen gevormd.
In 1961 zijn de kruisingen uitgezaaid en in 1962 op de proeftuin te Horst in tweevoud uitgeplant, zodanig dat elke kruising tweemaal voorkwam. Eenmaal op het voorste en eenmaal op het achterste gedeelte van het proefveld. In 1964, 1965 en 1966 is het proefveld
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afb. 5. scheurlingen van ouderplanten, buiten uitgeplant. (divisions of the parent plants, planted
outside).

geoogst. Tijdens het oogstseizoen is dagelijks de ene dag van het voorste gedeelte, de
andere dag van het achterste van elke kruising het aantal geoogste stengels gesteld en gewogen. Op het einde van elk oogstseizoen weet men dus de opbrengst en het aantal stengels
van iedere kruising. De kg-opbrengst per ha en het gemiddeld stengelgewicht zijn dan te
berekenen. De totaalopbrengst van 1964 t/m 1966 liep uiteen van 7600 tot 21400 kg per ha.
Het gemiddelde van de 119 kruisingen was 14300 kg per ha. Dertig kruisingen hebben in
deze drie jaren meer dan 16000 kg per ha opgebracht.
Voor de teler zijn deze opbrengstgegevens wel interessant, maar hij vindt het belangrijker
om zaad van deze produktieve kruisingen te krijgen. Aan de toekomstige zaadproduktie van
deze kruisingen is reeds begonnen. In 1961 zijn van het veld te Herkenbosch de 17 vrouwelijke en 7 mannelijke planten opgegraven en gescheurd met als doel van elke plant meerdere planten te maken (vegetatieve vermenigvuldiging, zie afbeelding 4). Van de vrouwelijke
en mannelijke planten die produktieve kruisingen gegeven hebben, zijn momenteel 890 resp.
250 scheurlingen aanwezig. Zodoende kan binnen enkele jaren op grote schaal zaad van de
verbeterde Proeftuinkruising Limburgia geteeld worden.
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telen van een mannelijk ras
Uit buitenlandse en Nederlandse proeven is gebleken dat de mannelijke en vrouwelijke planten
zich verschillend gedragen. De mannelijke planten onderscheiden zich van de vrouwelijke
door een grotere produktiviteit (een verschil van 25-30 % is geconstateerd), zijn vroeger in
produktie, geven meer stengels per plant, hebben dunnere stengels en blijven langer leven
(in een oud veld vindt men meer mannelijke dan vrouwelijke planten).
Deze grote verschillen zijn gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de vrouwelijke planten
bessen produceren, waarin een groot gedeelte van de assimilaten wordt opgeslagen en
zodoende verloren gaat voor de wortelstok. Vooral twee- en driejarige planten kunnen veel
bessen dragen. Men heeft geconstateerd dat deze bessenproduktie een ernstige terugslag
betekent voor de ontwikkeling van de plant. Vandaar dat men graag een veld wil aanleggen
met uitsluitend mannelijke planten. Bij de huidige rassen is dit niet mogelijk omdat selectie
op geslacht op het zaaiveld niet uitvoerbaar is. De laatste jaren is echter een methode ontwikkeld om een mannelijk ras, met alleen mannelijke planten, te telen.
Bij het hoofdstuk plantkundige beschrijving op blz. 37 is reeds vermeld, dat er soms mannelijke planten voorkomen waarvan enkele bloemen niet alleen meeldraden, maar ook een
goed ontwikkeld vruchtbeginsel dragen. Bij bestuiving kunnen deze bloemen uitgroeien tot
een besje, dat meestal een paar kleine zaadjes bevat. Het zaad van deze planten is nu het
uitgangspunt tot het kweken van een mannelijk ras. Het ontstaan van dit ras kan men als
volgt verklaren. Vrouwelijke planten bezitten de geslachtschromosomen „mm", mannelijke
planten de geslachtschromosomen „Mm". Als een vrouwelijke plant mm bestoven wordt
door een mannelijke plant Mm, dan is de helft van de nakomelingen mm (vrouwelijk) en de
andere helft Mm (mannelijk). Een mannelijke plant die bessen draagt, is ontstaan uit een
kruising van Mm met Mm. Indien men het zaad van deze bessendragende plant uitzaait,
ontstaan er planten die de volgende geslachtschromosomen kunnen bezitten: MM, Mm en
mm. Ze komen voor in de verhouding 1:2 : 1. De mm planten zijn vrouwelijk, de Mm planten
mannelijk en de MM planten worden supermannelijk genoemd, daar ze gekruist met een
vrouwelijke plant nakomelingen geven die allemaal Mm, dus mannelijk, zijn.
De werkwijze om snel tot een mannelijk ras te komen is als volgt. Men verzamelt zaad van
bessendragende mannelijke planten. Het volgende voorjaar wordt dit zaad in een kas uitgezaaid. Hetzelfde jaar nog gaan alle planten bloeien. Tijdens het bloeiseizoen merkt men
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de mannelijke en vrouwelijke planten. Indien alle planten gebloeid hebben, blijkt dat 75 %
van het aantal planten mannelijk is en 25 % vrouwelijk. De mannelijke planten zijn van het
type Mm en MM (supermannelijk). Om deze laatste gaat het.
Helaas kan men aan de plant niet zien of hij Mm of MM is. Hiervoor zijn kruisingen nodig.
Men geeft alle mannelijke planten een nummer en kruist ze hetzelfde jaar nog in de kas
met vrouwelijke planten. In het najaar worden de kruisingen geoogst. Het volgende jaar
afb. 6. jonge planten in een tabletkas, bestemd voor selektie. (young plants in a stage,
meant for selection).
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worden alle kruisingen in een kas apart uitgezaaid. Tijdens de bloei in de zomermaanden
wordt het geslacht van de planten nagegaan. Als in kruising nr. 1 vrouwelijke planten voorkomen, dan had mannelijke plant nr. 1 de geslachtschromosomen Mm. Indien bv. kruising nr. 2
alleen uit mannelijke planten bestaat, dan had mannelijke plant nr. 2 de geslachtschromomen MM. Op deze wijze kan men dus de MM planten opzoeken.
Met behulp van een MM plant kan men dus een mannelijk ras telen. Afgewacht moet worden
of dit ras ook produktief zal zijn. Om dit na te gaan zijn er in 1963 8 MM planten gekruist
met één produktieve vrouwelijke plant. De 8 mannelijke kruisingen zijn in 1964 uitgezaaid en
in 1965 op een proefveld te Grubbenvorst tegelijk met andere rassen uitgeplant. In 1965
en 1966 was de stand van de mannelijke kruisingen t.o.v. de andere rassen goed. Dit rechtvaardigt de veronderstelling dat het mogelijk is om een vruchtbaar mannelijk ras te telen.
Vandaar dat er momenteel door ons aan gewerkt wordt om het aantal MM planten uit te
breiden.

RASSENKEUZE

De keuze is slechts beperkt. In Nederland kent men Roem van Brunswijk en de Proeftuinkruising Limburgia.
Roem van Brunswijk is het vanouds geteelde ras in Nederland. In het verleden zijn er door
het selectiewerk van diverse kwekers verschillende typen ontstaan, die onderling kunnen
verschillen in aantal en dikte van de stengels. Deze typen zijn de laatste jaren weer sterk
gemengd. Men kan niet meer spreken van een ras maar het is meer een populatie van aan
elkaar verwante typen. De vruchtbaarheid is matig, de stengels zijn licht en hebben vaak
een slechte kwaliteit.
Proeftuinkruising Limburgia is ontstaan uit de kruising van het ras Mary Washington met
selectie Beeren. De produktie is hoger dan die van Roem van Brunswijk. Op goede gronden
is een opbrengst van meer dan 6000 kg per ha mogelijk. Het gemiddeld stengelgewicht
is hoog en de kwaliteit van de stengels beter dan die van Roem van Brunswijk.
De vraag kan nu gesteld worden of er in het buitenland voor Nederland geschikte rassen
zijn. Vanuit Frankrijk is het ras Vroege van Argenteuil in Nederland geprobeerd. De resultaten vielen tegen, daar in de loop der jaren vele planten niet of zeer slecht oplwamen.
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In Duitsland worden met succes Huchels Leistung Auslese en Schwetzinger Meisterschuss
gekweekt.
Huchels Leistung Auslese is een zeer produktieve en kwalitatief goede selectie uit Roem
van Brunswijk. In Nederland is in 1966 een zaadmonster

uitgezaaid.

Schwetzinger

Meisterschuss is ontstaan in Zuid Duitsland. Deze selectie is niet alleen produktief, maar ook
resistent tegen roest. In 1964 is in Nederland een monster uitgezaaid. In 1965 zijn de planten
op een proefveld te Grubbenvorst uitgeplant. De stand van het gewas was in 1965 en
1966 goed.
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PLANTENTEELT

Om een goed produktieveld te verkrijgen zal men met uitstekend plantmateriaal moeten
beginnen. Daarom zal er aan de teelt van aspergeplanten veel zorg besteed moeten worden.
Een goede grond voor het zaaiveld is dus een eerste vereiste. Hierbij moet gelet worden
op de zuurgraad en de ligging ten opzichte van het grondwater. Van belang is ook, dat de
planten gemakkelijk te rooien zijn. Daarom niet zaaien op te zware gronden.
Voor een vlotte ontwikkeling vragen de zaailingen een grond met een pH-KCI van ongeveer
5,5. Op zure gronden ontwikkelen de planten zich zeer slecht. Om te kunnen zorgen voor
een goede kalktoestand, is het raadzaam tijdig een grondmonster te laten nemen. Ook de
ligging ten opzichte van het grondwater is belangrijk. Te natte gronden blijven in het voorjaar
te lang koud, waardoor een slechte groei van de planten ontstaat. Ook is de kans op mislukking zeer groot als wordt uitgegaan van een perceel waarop de afgelopen 4 à 5 jaar
reeds een keer aspergeplanten zijn geteeld.
De benodigde hoeveelheid zaad is afhankelijk van de grootte van het toekomstige produktieveld en van de zaaimethode. Eén kg zaad geeft voldoende planten om 1 ha asperge
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aan te leggen. Bij een rijenafstand van 35 cm en een plantafstand van 7 cm is hiervoor 10
are zaaiveld nodig. De zaaitijd is eind maart - begin april. Het is aan te raden om het
zaad vóór het uitzaaien te ontsmetten met TMTD poeder, waardoor het beter opkomt en er
na de opkomst minder plantjes wegvallen. Om een afstand van 7 cm in de rij te realiseren
moet zeer dun gezaaid worden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.
zaaien met gewonezaaimachine
De machine moet zo afgesteld worden dat er weinig zaden tegelijk uitvallen. Als de asperge
eenmaal boven de grond staat, moet er gedund worden om de plantjes op de goede afstand
te krijgen. Dit dunnen moet tijdig geschieden. Gebeurt het te laat, dan trekt men meestal
het stengeltje af en blijft het zaadje met de wortels in de grond achter. Hierop komen weer
nieuwe stengels tot ontwikkeling.
zaaien met deprecisiezaaimachine
Deze machine is zo ontwikkeld, dat alle zaadjes afzonderlijk op afstand komen te liggen.
Elk zaadje krijgt nu de kans om tot een stevige plant uit te groeien. Bij deze methode heeft
men ook minder zaad nodig dan bij de eerste manier, terwijl het dunnen overbodig is. In 1966
werd met deze machine een zaaiveld aangelegd. Hiertoe werd — 4 kg zaad van Proeftuinkruising Limburgia in verschillende fracties gezeefd om een indruk te krijgen over de
spreiding van de korrelgrootte. Tabel 15 geeft hiervan een overzicht.

tabel 15.spreiding van de korrelgrootte (spreading of the grain size of the seeds).

Fractie
groter dan 4,0 mm

Gewicht

Gewicht per 1000 korrels

86 gram

24,5 gram

3,4 - 4,0 mm

1 681 gram

20,0 gram

2,8 - 3,4 mm

2098 gram
65 gram

11,5 gram

3 gram

— gram

2,4-2,8 mm
kleiner dan 2,4 mm

15,5 gram
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Hieruit blijkt dat ± 53,5 % (gewichtsprocenten) uit de fractie 2,8 - 3,4 mm en ± 42,5 % uit
de fractie 3,4 - 4,0 mm bestaat. Onder fractie 2,8 mm kwam veel loos zaad voor, dat niet
w e r d uitgezaaid. Het zaaien gebeurt door middel van een band waarin gaatjes van een
bepaalde diameter zitten. V o o r elke fractie w o r d t een andere band gebruikt, waarvan de gaten
overeenkomen met de grootte van het zaad. De zaadafstand in de rij w o r d t bepaald door de
afstand van de gaten op de band. Is dit bv. 7 cm, dan komen de zaden ook 7 cm uit
elkaar te liggen. De kiemkracht van het zaad is hierbij echter een zeer belangrijke factor.

afb. 7. jonge planten op het zaaiveld, gezaaid op afstand, (young plants on the sowing
sown at regular
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Een minder goede of slechte kiemkracht leidt bij zaaien op eindafstand onherroepelijk tot
open plekken.
zaaien met de hand
Hierbij wordt vooraf een geultje gemaakt van ± 1 cm diepte, waarin men de zaadjes op een
afstand van 7 cm met de hand uitlegt. In feite dus ook een vorm van precisiezaai. Het zaad
kan bij deze methode eerst voorgeweekt worden, om het kiemen te versnellen. Daartoe wordt
het 48 uur bij een temperatuur van 25-30° C vochtig gehouden. Deze wijze van zaaien vraagt
wel veel arbeid, maar ook hierbij heeft elk zaadje de kans om tot een krachtige plant uit te
groeien en behoeft er niet meer gedund te worden.
zaaien onder platglas
Omstreeks 20-25 maart wordt het zaad breedwerpig onder platglas uitgezaaid. Onder elk
raam kan ± 40 gram gezaaid worden. De grond wordt voldoende vochtig gehouden door
regelmatig te gieten. Als de plantjes opgekomen zijn, moet er zoveel mogelijk gelucht
worden om ze goed af te harden. Omstreeks half mei worden de zaailingen buiten uitgeplant,
waarbij een plantafstand van 7 cm en een rijenafstand van 35 cm wordt aangehouden.
rooien en sorteren van de planten
Zodra er enige werking in de planten te zien is - als de knoppen gaan uitlopen - dient
men ze te rooien. Dit is eind maart- begin april het geval en moet zodanig gebeuren dat er
zo min mogelijk wonden ontstaan. De beste manier is om de planten rij na rij uit te ploegen,
waarbij precies tussen twee rijen geploegd wordt. Daarna worden ze voorzichtig met een
riek opgeschud en verzameld, gesorteerd en uiteindelijk uitgeplant.
Bij het sorteren worden alle planten met minder dan 8 - 1 0 dikke, vlezige wortels verwijderd,
evenals beschadigde planten. Ook mogen ze geen zachte of dode wortels hebben. Planten,
die aangetast zijn door kroonrot, moeten eveneens verwijderd worden. Ze zijn heel goed
te herkennen, omdat er een groenachtig schimmel op de knoppen voorkomt. Ook op bebeschadigde wortels kan deze schimmel zitten. Kroonrot wordt in de hand gewerkt door
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afb. 8. opgerooide planten, links goede, rechts te kleine planten, (asparagus plants, left: good
ones; right: too small plants).
beschadiging van de planten op het plantenveld en door een zeer strenge winter, waardoor
de knoppen kunnen bevriezen.
Planten, die veel dunne wortels bezitten met veel kleine knoppen, moeten eveneens verwijderd worden. Dit kunnen „bossige" planten zijn, die voor de produktie totaal geen
waarde hebben. Afbeelding 8 toont enkele planten van verschillende kwaliteit.
Dat plantenselectie belangrijk is, werd aangetoond in een proef te Horst. In 1964 werd daar op
de proefboerderij een plantgewichtproef indrievoud aangelegd,waarbij de planten in 4 klassen
werden verdeeld. Het gemiddelde gewicht bedroeg respectievelijk 5,3 - 11,2 - 26,4 en 50,5
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Gem. plantgewicht

Kg-opbrengst per ha
1966

1967

Gem. stengelgewicht
1966

1967

5,3 gram

2 280

3280

30,8 gram

37,5 gram

11,2 gram

2330

3780

33.6 gram

37,4 gram

26.4 gram

2 720

3780

32.7 gram

39,6 gram

50.5 gram

3130

4 560

32,6 gram

36,8 gram

tabel 16.resultaten plantgewichtproef (results of the plant-weight test).
gram per plant. In 1966 werd voor de eerste maal geoogst en wel van 30 april tot 1 juni.
In 1967 van 6 mei tot 24 juni. De resultaten hiervan worden vermeld in tabel 16. Uit deze
tabel blijkt dat de zware planten beide jaren een beduidend hogere produktie gaven dan
de lichte planten.
Na het rooien moeten de planten niet te lang boven de grond staan. Ze drogen dan sterk
uit, waardoor ze moeilijker aanslaan. Het beste is, om direct na het rooien te planten.
Moeten ze om een bepaalde reden bewaard worden, dan is het aan te raden ze op een
koele plaats dun uit te spreiden en te zorgen dat ze niet in de wind liggen. De planten
op een grote hoop bewaren is verkeerd, daar ze dan gaan schimmelen en na het uitplanten
wegrotten.
Alleen goed gezonde en zware eenjarige planten gebruiken. Deze groeien het best door.
Met tweejarige planten zijn de resultaten over het algemeen zeer slecht. Deze komen minder
gemakkelijk aan de groei, met het gevolg dat er veel dood gaan. Omdat zulke planten veel
zwaarder zijn dan eenjarige, worden ze bij het rooien veel meer beschadigd. De kans op
infectie door schimmels is dan veel groter.
AANLEG VAN HET PERCEEL
Een belangrijk onderdeel van de aspergeteelt is de aanleg. Worden hierbij fouten gemaakt,
dan kunnen ze niet meer hersteld worden. Bij een gewas, dat 8-10 jaar geoogst moet
worden, kan dat fatale gevolgen hebben voor de produktie. Als de grond in orde is kan
er geplant worden. De planttijd is, afhankelijk van de weersomstandigheden, eind maart - begin
april. De geulen worden op een afstand van 1,60 m getrokken en dienen recht te zijn.
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Als de geulen bij de aanleg al krom zijn, heeft men elk jaar opnieuw last met het opploegen
van de bedden. Ook bij het planten moet men recht blijven, dus niet de ene plant links en
de andere rechts in de geul plaatsen. Om uitdroging te voorkomen moeten de geulen zo
kort mogelijk vóór het uitplanten worden getrokken.
ontsmetten van het plantmateriaal
Het verdient aanbeveling de planten vlak voor het uitplanten te ontsmetten met TMTD. Uit
proeven is gebleken, dat de opkomst door deze behandeling veel beter en het aantal uitvallers geringer is. Hiervoor gebruikt men 1 kg TMTD-spuitpoeder 80%

en

l ° s t dit op in

50 liter water. In deze oplossing worden de planten 5 tot 10 minuten ondergedompeld en
daarna direct uitgeplant. Korter dan 5 minuten geeft onvoldoende resultaat; langer dan
10 minuten geeft grote kans op beschadiging.
uitplanten
De diepte van de geulen is afhankelijk van de grondsoort en bedraagt op zware gronden
25 cm, op lichte, gemakkelijk verstuivende gronden 28 cm. Vooral op zwaardere gronden
niet te diep planten, omdat ze in het voorjaar te lang koud en nat blijven. Daardoor kunnen
de planten zich niet voldoende snel ontwikkelen en zal er dus laat met oogsten worden
begonnen.
De plantafstand in de rij bedraagt in het algemeen 35-40 cm, omdat men aanvankelijk
tabel 77. resultaten

Afstand
in de rij
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plantafstandenproef

(results of the plant -

Kg-opbrengst per ha
1966

1967

distance

test).

Gem. stengelgewicht
in grammen
1966

1967

20 cm

2910

4 670

29.1

34,4

30 cm

2 660

4290

30,4

35,6

40 cm

2330

3 950

31,7

37,2

50 cm

2080

3430

30.2

36,7

teelt

meende dat de planten bij een nauwere afstand te veel in elkaar zouden groeien. In 1964
werd een plantafstandenproef aangelegd bij een rijenafstand van 1,60 m en afstanden in de
rij van 20, 30, 40 en 50 cm. In 1966 werd de proef voor de eerste keer geoogst en wel
tot 1 juni. In 1967 was 24 juni de laatste oogstdatum. Voor de resultaten, zie tabel 17.
Uit tabel 17 blijkt dat de produktie per ha aanzienlijk hoger wordt, naarmate nauwer wordt
geplant. De verschillen in gemiddeld stengelgewicht zijn slechts gering. Aangezien in deze
proef vrijwel geen hinder werd ondervonden van het door elkaar heen groeien, kan een
nauwere afstand in de rij dan de tot nu toe gebruikte, zeker worden overwogen.

afb. 9. het uitplanten van asperge, (planting out asparagus).
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Het gemakkelijkst wordt geplant als men in de geul een klein walletje maakt, waarop de
plant met gespreide wortels neergezet wordt. Zie afbeelding 9. Er moet wel op gelet worden
dat de knoppen van de plant in het verlengde van de rij komen te staan, anders bestaat
de kans dat de stengels na enkele jaren aan beide zijden uit het bed groeien. Heeft men
de plant met gespreide wortels op het walletje gezet, dan wordt er een laagje grond van
± 7 cm opgebracht. Dit laagje moet iets aangedrukt worden om uitdroging te voorkomen.
Er wordt nog wel eens de fout gemaakt dat er te weinig grond op de planten komt. In jaren,
dat er in het voorjaar en de zomermaanden weinig regen valt, droogt zo'n laagje sterk uit,
waardoor de planten veel te lijden hebben.
Men kan op de heuvels een aantal reserveplanten zetten om begin juli de opengevallen
plaatsen mee op te vullen. Dit kan het best gebeuren als de grond goed vochtig is, zodat
er met een behoorlijke kluit verplant kan worden. De planten groeien dan gemakkelijk door.
VERZORGING EERSTE JAAR
Deze bestaat hoofdzakelijk uit het onkruidvrij houden van het perceel en uit ziektebestrijding.
Als hier onvoldoende aandacht aan wordt besteed, krijgen de planten al direct het eerste
jaar zo'n achterstand in groei, dat ze zich daarvan niet goed meer zullen herstellen.
Dikwijls ziet men dat tussen de rijen nog wortelen, witlof, aardappelen, enz. verbouwd
worden. Het bezwaar is dat deze gewassen zich ten koste van de asperge ontwikkelen en
dat de onkruidbestrijding lastiger wordt. Aangeraden wordt dan ook om de tussenteelt
weg te laten.
In het najaar, als het aspergeloof helemaal afgestorven is, wordt het afgemaaid. Eenjarige
percelen kunnen lang groen blijven en zo lang dat nog het geval is, wordt er reservevoedsel
naar de wortelstok getransporteerd. Maait men dus een groen gewas af, dan gaat er veel
reservevoedsel voor de plant verloren. Na het maaien van het loof kunnen de geulen
dichtgemaakt worden.
VERZORGING TWEEDE JAAR
Het tweede jaar bestaan de belangrijkste werkzaamheden eveneens uit onkruidbestrijding
en ziektebestrijding. Alles wat gedaan wordt om de groei van het gewas te bevorderen, komt
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ten goede aan de opbrengst in de volgende jaren. Als het perceel verwaarloosd wordt, kan
er een grote vertraging in de groei ontstaan.
Het tweede jaar kan er uitstekend een groenbemesting worden ingezaaid. Het moet wel
overal en gelijkmatig opkomen, anders bestaat de kans dat het hele perceel onder het
onkruid schiet. Ook dit najaar het aspergeloof pas afmaaien als het helemaal afgestorven is.

VERZORGING DERDE EN VOLGENDE JAREN

In het derde jaar kan voor het eerst worden geoogst. Dit brengt verschillende andere
werkzaamheden met zich mee, die onderstaand zullen worden besproken.

opploegen

In het voorjaar worden de bedden met een speciale ophoogploeg opgemaakt. Het opploegen
moet niet te vroeg gebeuren, daar er dan zoveel koude grond op de planten gebracht wordt,
dat de temperatuur bij de wortelstok te langzaam zal stijgen en men pas laat met oogsten
kan beginnen. Ook mag men niet te laat beginnen, omdat er dan teveel stengels uitgelopen
zijn, zodat vooral de eerste dagen asperge van slechte kwaliteit geoogst wordt. Het beste
tijdstip is het moment waarop er enkele stengels boven de grond staan, zodat de ploeger
zich kan oriënteren. Door elke rij eerst af te sloffen, gaat het opploegen veel gemakkelijker
en komen de aspergeplanten ook goed in het bed te staan. Het is aan te raden de bedden
in twee keer op te ploegen. Vooral als het perceel uit natte of zware grond bestaat, verdient
het aanbeveling eerst met een gewone ploeg een laag grond op de planten te brengen.
Hierdoor komt de grond vlugger op temperatuur, waardoor men eerder kan oogsten en
er minder wortelbeschadiging optreedt.
Afhankelijk van de weersomstandigheden moeten de bedden tijdens het seizoen nog 1 of 2
maal opgeploegd worden, om ze weer in vorm te brengen. De opkomende stengels zijn weer
beter te zien, als de bedden glad gemaakt zijn. Ook wordt het vaak gedaan, als er veel
klein onkruid op de bedden staat. Verder zal men regelmatig de bedden moeten aanaarden
om voldoende losse grond beschikbaar te hebben bij het dichten van de gaten tijdens
het steken.
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oogsten
Het derde jaar wordt voor de eerste maal gestoken. De oogsttijd mag niet langer dan
3-4 weken duren, daar men anders de planten te veel uitput. Te lang doorgaan met steken
kan ten koste gaan van de opbrengst in de volgende jaren. Vanaf het vierde jaar wordt er
tot ongeveer 24 juni geoogst. Deze einddatum wordt bijna elk jaar aangehouden. Het zou
echter verstandiger zijn om dat tijdstip afhankelijk te stellen van het moment waarop het
oogstseizcen begint en van de opbrengst, die het perceel gegeven heeft.
In Limburg zijn in 1962 op twee plaatsen proefvelden aangelegd, waarbij op drie verschillende tijdstippen werd geëindigd met oogsten; namelijk op 17 juni, 24 juni en 1 juli. Deze
velden liggen in Baexem (bij Roermond) en Helden (bij Venlo). De resultaten over 1965,
1966 en 1967 zijn vermeld in tabel 18.
Hoewel deze proeven nog worden voortgezet, kan men uit tabel 18 reeds concluderen dat
een uitputting van het gewas in het ene jaar, een opbrengstreductie in het volgende jaar
geeft. Tijdig ophouden is dus wel gewenst.
Het steken gebeurt in Noord-Brabant en Limburg met een beitelvormig aspergemes. In Wychen
daarentegen worden de stengels nog veel met de hand uit de grond getrokken. Daarbij wordt
de aspergestengel eerst bloot gegraven en daarna boven de wortelstok afgedraaid. Bij deze
tabel 18. invloed lengte oogstseizoen op de produktie (the influence of the length of the
season on the production).

Produktie in kg per ha

Object
1965

1966

1967

gem.

Baexem
geoogst t.m. 17 juni

4020

5 470

3030

4173

t.m. 24 juni

4 530

5400

3110

4 347

t.m. 1 juli

5 630

5 450

3400

4 827

geoogst t.m. 17 juni

Helden
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3720

3 870

2440

3 343

t.m. 24 juni

4320

4 270

2 800

3 797

t.m. 1 juli

4 920

4 030

2740

3 897
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afb. 10. links: de grond breekt open, het juiste
zo wordt

de stengel

geoogst,

(left:

moment om de stengel

the soil bursts;

the right

moment

te oogsten,
to cut the

rechts:
spear,

right: this is how the spear is cut).

methode is de gemiddelde oogstprestatie veel lager dan bij steken, terwijl men meer gebroken
asperges krijgt.
Het oogsten moet zodanig gebeuren, dat er weinig blauwe stengels gestoken w o r d e n . Bij
het blauw worden van asperge spelen verschillende factoren een rol, namelijk: te weinig
personeel om tijdig te kunnen oogsten, oogstbare stengels worden over het hoofd gezien,
waar een stengel gestoken is w o r d t de grond niet genoeg aangedrukt, bij groeizaam weer zal
er tweemaal per dag geoogst moeten w o r d e n en als de bedden erg droog zijn gaan de
stengels reeds verkleuren voor ze boven de grond staan.
Als een stengel oogstbaar is zal de grond op die plaats scheuren vertonen. Zie afbeelding 10.
Bij het steken zal dus goed op deze scheuren gelet moeten worden.

afsnijden

Na het oogsten moeten de stengels op goede lengte worden afgesneden. Ze mogen niet
langer dan 22 cm en niet korter dan 17 cm zijn, terwijl ze recht moeten worden afgesneden.
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Heel handig wordt gewerkt met bakjes van 22 cm lengte, waarop een behoorlijke partij
asperge ineens op de goede lengte afgesneden wordt.
bewaren
Licht en warmte doen de asperge snel in kwaliteit verminderen. Na het steken moet het
produkt dus zo snel mogelijk donker en koel worden weggezet. Kwaliteitsverlies kan optreden
in de vorm van verkleuren van de stengels en het zuur worden van de asperge. Het verkleuren is voor de fabrikant niet zo bezwaarlijk, omdat bij de verwerking de asperge geblancheerd wordt. Veel erger is het zuut worden, want een dergelijk produkt heeft geen
waarde meer. Het wordt veroorzaakt door melkzuurbacteriën, die zich bij hoge temperatuur
snel kunnen ontwikkelen. Dit is te vergelijken met het zuur worden van melk. Daarom moet de
asperge na het steken in koelbakken met koud water gedompeld worden. Het water mag
geen onreinheden bevatten, daar dit aanleiding kan geven tot bederf.
Ook te sterk ijzerhoudend water is ongeschikt, omdat het produkt hierdoor een onooglijk
aanzien krijgt. Gewoon leidingwater voldoet nog het best. Het heeft een voldoende lage
temperatuur en bevat geen onreinheden. De asperge wordt in de koelbakken met zakken
afgedekt, zodat de stengels goed onder water blijven. Voor ze in de koelbakken gebracht
worden, moeten deze goed gereinigd worden. Ook moet het water bij warm weer, vooral
tijdens de weekeinden, geregeld ververst worden. Men moet er naar streven het produkt
zo vers en fris mogelijk op de veiling te krijgen. Wat op een bepaalde dag geoogst is, zal
's avonds gesorteerd en daags daarna op de veiling moeten zijn. Het is beslist af te raden
de asperge enkele dagen vast te houden om bv. betere prijzen af te wachten.
Is het perceel geoogst en zijn de stengels op de goede lengte afgesneden, dan wordt de
asperge gewassen. In de hoofdstukken „mechanisatie" en „arbeid" zal hier nader op worden ingegaan.
afploegen
Na de oogst worden eerst de paden losgemaakt, waarna de bedden worden afgeploegd.
De beste methode is, om aan beide kanten een smalle voor af te ploegen. Dit kan uitstekend
met een schijvenploeg gebeuren. In het midden blijft dan wel een smal ruggetje van ± 25 cm
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staan, maar dat zakt na verloop van tijd wel weg. Het hele bed in één keer afploegen moet
ernstig worden ontraden. Hierdoor worden alle in het bed aanwezige stengels afgesneden, wat
op hetzelfde neerkomt als een week langer oogsten. Wordt deze methode elk jaar toegepast,
dan kan verzwakking van de planten het gevolg zijn, waardoor het perceel eerder versleten is.
aanploegen
Als de stengels zich gaan vertakken kan er wat grond tegenaan geploegd worden. Hierdoor
krijgt het gewas meer steun, waardoor de stengels niet zo gauw meer omvallen. Bovendien
gaat het afmaaien van het loof in het najaar dan gemakkelijker, omdat men het mes onder
het heuveltje door laat gaan, waardoor alle stengels afgesneden worden. In het voorjaar
gaat het opploegen van de bedden ook gemakkelijker, omdat de planten zich precies onder
het heuveltje bevinden.
werkzaamheden na de oogst
Deze bestaan weer hoofdzakelijk uit onkruid- en ziektebestrijding. Vooral driejarige percelen
zullen nog een keer bespoten moeten worden tegen de aspergevlieg. Ook moet het gewas
regelmatig gecontroleerd worden op aantasting van aspergekevers, aardrupsen enz. Deze kunnen in sommige jaren veel schade aan het gewas toebrengen.
Voor een groenbemesting na de oogst zal elk perceel dankbaar zijn. De structuur van de
grond kan er belangrijk door verbeteren. In het najaar kan het loof weer afgemaaid worden.
Hierbij geldt dezelfde opmerking als bij de een- en tweejarige percelen: wachten tot het
loof goed afgestorven is.
De laatste jaren wordt door middel van freezen het loof door de grond gewerkt. Dit voldoet
goed, mits het serieus gedaan wordt. De stengels rotten goed weg, zodat er geen harde
gedeelten in de grond achterblijven. Dit infrezen kan alleen gebeuren op percelen waar geen
aantasting van de aspergevlieg heeft plaats gevonden. Is er wel een aantasting, dan moet het
gewas verzameld en verbrand worden. Dit dient om poppen van de aspergevlieg, die zich
in de stengels bevinden, te vernietigen. Zulke stengels mogen ook niet boven de grond
worden afgemaaid, maar moeten onder de grond worden afgestoken. De maden van de
vlieg verpoppen zich namelijk net onder de grond in de stengel.
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Nadat het loof is opgeruimd kan met de grondbewerking worden begonnen. Als dit met een
trekker gebeurt is het verstandig om niet dwars over het veld te rijden. De wielen zouden
dan te veel op de koppen van de asperge drukken, waardoor beschadiging optreedt.
VERVROEGEN VAN ASPERGE
Uit proeven in 1965, 1966 en 1967 is gebleken dat het zeer goed mogelijk is asperges te
vervroegen. Om een idee te geven van de mogelijkheden zullen de proefresultaten zeer
beknopt besproken worden.
proefopzet en resultaten
In het najaar van 1964 werd een goed produktieveld uitgezocht, bestaande uit 22 rijen van
109 m lengte. Besloten werd 12 rijen te verwarmen en de resterende rijen als controle te
gebruiken. Het ITT te Wageningen maakte een tekening van het aan te leggen warmwatercircuit en berekende de diameters van de leidingen. De ketel werd in het midden naast het
veld geplaatst. Van hieruit werd een hoofdleiding naar de voor- en achterkant van het veld
gebracht. Aan deze leiding werden de twee aanvoerleidingen gekoppeld. De retourleiding
werd in het midden van het veld geplaatst.
Zowel aanvoer- als retourleidingen werden bovengronds gehouden. (Later is gebleken dat
in verband met de bewerkbaarheid van het veld het beter is deze leiding in te graven).
Aan de retour- en aanvoerleidingen werden de kunststofleidingen met een diameter van 2,1
cm gekoppeld en ter hoogte van de wortelstok op ± 5 cm van de jonge knoppen ingegraven.
Bij elke rij asperges werd een leiding gelegd. Het is echter beter de leiding in de plantvoor
te leggen en daarna de planten uit te zetten. Dit bespaart veel arbeid en voorkomt veel
schade aan de planten. Het nadeel is echter dat het circuit van leidingen dan enkele jaren
renteloos in de grond ligt.
Het water in de aanvoerleiding had een temperatuur van 40° C, dat in de retourleiding
was slechts enkele graden kouder. In 1965 is op 16 maart met het verwarmen begonnen,
in 1966 op 4 maart en in 1967 op 28 februari. Het eerste jaar werd het geforceerde gedeelte geoogst van 31 maart tot 10 mei, in 1966 van 20 maart tot 4 mei en in 1967 van 17
maart tot 6 mei. Tabel 19 geeft het oogstverloop aan, alsmede de financiële opbrengst.
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Geoogst

1965

1966
70

217

t.m. 10 april

200

431

391

t.m. 20 april

450

708

666

t.m. 30 april
t.m. 10 mei

750

1 045

810

1 147

1 075

860
f 9,41
f 8 000

t.m. 30 maart

Gem. veilingprijs per kg

f 6,28

f 8,80

Financiële opbrengst

f 7 210

f 9 460

1967

tabel 19. produktie en opbrengst geforceerde asperge in kg per 20 are (the production and yield
of forced asparagus in kg per 20 ares).
In 1967 was de produktie beduidend lager dan in de voorgaande jaren. Ten aanzien van
het prijsverloop kan nog het volgende worden opgemerkt: In 1965 nam de prijs van 1 tot
13 april toe van f 5,50 tot ƒ 7,— per kg. Op 14 en 16 april (vlak voor Pasen) was de
veilingprijs zelfs ƒ 1 1 , — per kg en bleef ook na Pasen aanvankelijk op een hoog niveau.
Zodra er asperge van de vollegrond kwam, zakte de prijs tot ƒ 3,— per kg.
In 1966 bracht de eerste asperge f 14,— per kg op. Daarna steeg de prijs zelfs tot f 16,—
vlak voor de Paasdagen, om na deze feestdagen ineens te zakken tot f 8,—. Daarna
volgde een afbrokkeling tot f 3,— per kg.
In 1967 was de aanvangsprijs f 8,—, liep snel op tot f 16,— voor de Paasdagen; viel
daarna terug tot f 8,— om tenslotte weer geleidelijk op te lopen tot ƒ 10,— in het eind
van april. Begin mei was er weer een daling en wel tot f 4,— à f 5,— per kg.
Als brandstof werd HBO-I gebruikt. Het verbruik was voor de jaren 1965, 1966 en 1967
respectievelijk 13000, 14200 en 17000 liter. Vooral het laatste jaar is er veel olie verstookt,
hetgeen veroorzaakt is door slechte weersomstandigheden in april.
forcéerkosten
Gebruikmakend van de gegevens van de proef is een berekening van de forceerkosten
opgesteld. Bij de berekening zijn dan twee gevallen te onderscheiden:
A. er moet voor de verwarming een verwarmingsinstallatie worden aangeschaft.
B. voor de verwarming kan gebruik worden gemaakt van een bestaande installatie.
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Geval A

Geval B

f

3 900

—

f

4000

—

Installatiekosten

f

1 500

Ketelhuis

f

600

Totaal

f 10 000

Tweedehands ledenketel

+

brander

3500 m kunststofleiding, 320 m aanvoer- en retourleiding, pomp en expansievat
3500 m kunststofleiding, 320 m aanvoer- en retour-

—

leiding, pomp en handbediende mengregeling

tabel 20. investering
under

voor het forceren

van 50 are asperge (investment

for forcing

f

5100

f

1 400

f

6 500

—

50 ares

asparagus).

Uitgaande van een oppervlakte van 50 are, komt men tot de gegevens van tabel 20. Doordat
de installatie maar korte tijd behoeft te worden gebruikt en er bij tijdelijk uitvallen van de
installatie geen gevaar bestaat v o o r het verloren gaan van de oogst, kan met een tweedehands ketel en brander worden volstaan. De lengte van de aanvoer- en retourleiding is
uiteraard afhankelijk van de afmetingen van het veld. V o o r de aansluiting van oliebrander
en pomp moet elektriciteit aanwezig zijn. De kosten van deze aansluiting kunnen afhankelijk van plaats en afstand sterk variëren.
tabel 21. jaarkosten
under asparagus).

voor het forceren

van 50 are asperge (annual costs for forcing

Geval A

50 ares

Geval B

Afschrijving 1 5 % met restwaarde van f 2000,
resp. f 1000

f 1200

f

825

Rente, gemiddeld 3 %

f

f

195

300

Brandstofverbruik:
32 ton HBO à f 107,50

64

—

f 3 440

—

25 ton zware olie à f 65,—

f 1 625

Elektriciteitsverbruik

f

120

f

80

Arbeid

f

140

f

75

Totale jaarkosten

f 5200

f 2 800
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Kg-opbrengst
per 50 are

Forcée rkosten in guldens
A

per kg
B

1 500

3,47

1,87

1 750

2,97

1,60

2000

2,60

1,40

2 250

2,31

1,25

2500

2,08

1,12

3 000

1,73

0,93

tabel 22.forceerkosten bij verschillende kg-opbrengsten (forcing expenseswith different kg yields).
Uitgaande van de investering, het olieverbruik en de verdere kosten, kunnen de jaarkosten worden berekend. Zie tabel 21.
De verwarmingskosten per 50 are zijn onafhankelijk van de kg-opbrengst. De kosten per kg
zullen lager worden naarmate de opbrengst stijgt. In tabel 22 zijn de forceerkosten per kg aangegeven bij verschillende kg-opbrengsten. Voor een juist beeld dient men de in deze tabel
vermelde kosten te vermeerderen met de kostprijs van asperge die op normale wijze,
dus zonder verwarming, is geteeld.
Uit het bovenstaande blijkt dat het zeer goed mogelijk is asperge 6 weken vroeger dan
normaal aan te voeren. De financiële resultaten zijn zodanig geweest, dat het economisch
verantwoord is. Meer nog dan bij de gewone teelt wordt de kostprijs zeer sterk beïnvloed
door de kg-produktie per ha. Indien men gaat forceren, zal men dus goede voorbereidingen
moeten treffen bij de aanleg.
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ASPERGEVLIEG (Platyparaea poeciloptera SCHRANK)
Van deze vlieg verschijnt slechts één generatie per jaar. Spoedig na het uitkomen van de
vliegen (eind april tot half juli) leggen de wijfjes eieren in de jonge stengels, meestal in de
koppen. De eieren zijn wit en ongeveer 1 mm lang. Na 3 - 1 0 dagen komt uit het ei een
made, die aanvankelijk vrij dicht onder de opperhuid vreet, maar al spoedig dieper in de
stengel in het merg een gang naar beneden maakt. Deze vreterij gaat door tot dicht bij
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de wortelstok, daarna keert de made zich om en vreet een gang naar boven. De gehele
ontwikkelingsduur bedraagt 30-40 dagen. Onder invloed van deze vreterij treden storingen
op in de sapstroom, als gevolg waarvan de stengel krom groeit. Deze krommingen zijn zeer
typisch voor de aspergevlieg-aantasting. Dikwijls sterven de stengels af, vooral als er
meerdere maden in vreten
De schade door deze vlieg kan vooral in twee- en driejarige percelen zeer groot zijn, omdat
de stengels de gehele of een groot deel van de verschijningsperiode van de vlieg aan de
aantasting zijn blootgesteld. De produktievelden staan veel korter bloot aan de vlieg (vanaf
24 juni tot half juli), toch kan de aantasting ook in deze percelen nog aanzienlijk zijn.
Op de één- en tweejarige velden moet men beginnen te spuiten zodra de eerste stengels
boven de grond komen. Aangezien de meeste stengels in de eerste 3 weken verschijnen,
is het raadzaam om in deze periode tenminste 4 maal te spuiten. Na deze periode van
drie weken moet afhankelijk van de weersomstandigheden toch nog eenmaal in de 7 - 1 0
dagen worden gespoten. Men moet met spuiten doorgaan tot de eerste week van juli. Na
de oogst op de produktievelden is het noodzakelijk om binnen 14 dagen tweemaal te spuiten.
Het meest gebruikte middel is DDT pasta 50 %. Zeer goede ervaringen zijn er met de middelen dimethoaat 40 % en endothion 75%. De concentraties bij spuiten zijn:
DDT pasta 50%,
Dimethoaat 40 %,
Endothion 75%,

1600 gram in 1000 liter water per ha
750 gram in 1000 liter water per ha
1000 gram in 1000 liter water per ha

Ten aanzien van het opruimen van aangetaste stengels geldt nog steeds de wettelijke regeling:
In het tijdvak van 15 juni tot 1 december alle aangetaste stengels, ook van produktievelden,
geheel verwijderen en verbranden. Vóór 1 april de verwaarloosde percelen grondig opruimen.
ASPERGEKEVERS
Onderscheiden worden de blauwe aspergekever (Crioceris asparagi L.) en de rode aspergekever
(Criocer/s duodecimpunctata L.)
De blauwe aspergekever heeft een metaalblauwe kop met zwarte antennen. Het borstschild is rood, met op de bovenkant twee vage donkere vlekjes. De dekschilden zijn vuilwit
en afgezoomd met een rode rand. Op de naad een brede metaalblauwe lengtestreep en
twee dwarsbanden van dezelfde kleur. De poten zijn zwart.
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Van de rode aspergekever is het lichaam oranjerood, de antennen zijn zwart. Op de dekschilden bevinden zich 2 x 6 donkere vlekjes. De poten zijn roodoranje.
Beide keversoorten zijn 5 - 6 mm lang en overwinteren als volwassen insekt in de grond
en onder allerlei afval. Ze maken bij aanpakken een zacht scherp krassend geluid. De
blauwe kever verschijnt eind april, de rode in de loop van mei. De blauwe begint zich,
na een rijpingsvraat van ongeveer twee weken, de rode kever als de planten beginnen te
bloeien, voort te planten. De eieren van de blauwe kever worden in groepjes van 3 - 1 0
stuks loodrecht op het loof afgezet. De eieren van de rode kever liggen afzonderlijk en met
de lange zijde tegen de takken of naalden. De larve van de blauwe kever is grijsgroen
met zwarte kop, die van de rode kever is grijsgeel met een gele kop. Als de larven
volwassen zijn, kruipen ze langs de stengel naar beneden en verpoppen in de grond.
De tweede vlucht begint begin juni voor de blauwe kever en midden juli voor de rode kever.
De derde generatie komt respectievelijk begin augustus en begin september tevoorschijn.
Deze kevers planten zich niet meer voort, maar overwinteren. De schade die door kevers
en larven wordt aangericht, bestaat uit vreterij aan loof en takken. De naalden worden
geheel weggevreten, terwijl van takken en takjes de opperhuid en schors als het ware
worden afgeschaafd. Hierdoor sterven de toppen van de takken af en verliest de plant een
deel van het assimilerend oppervlak. De larve van de rode kever ontwikkelt zich in hoofdzaak in de bes en verbruikt de inhoud van verschillende bessen. Deze rode kever is dus
veel minder schadelijk dan de blauwe.
De bestrijding van deze kevers en larven bestaat uit het spuiten met 800 gram DDT pasta
50% in 1000 I water per ha, zodra ze worden waargenomen.
ASPERGEMINEERVLIEG (Ophiomyia simplex (LOEW.) SPENCER.)
Dit vliegje is in tegenstelling tot de aspergevlieg erg klein. Het is ongeveer 3 mm lang en
geheel zwart met heldere doorschijnende vleugeltjes. De kop is in verhouding groot met
grote ogen. Als het vliegje zit, lijkt het alsof het voorover zal vallen.
Volgens Duitse en Franse gegevens verschijnt de eerste generatie eind mei. Na paring
leggen de wijfjes de eitjes vlak onder de opperhuid van de stengel Na 12-17 dagen komen
deze eitjes uit. De larven mineren onder de opperhuid. Op de stengel zijn dan ook de iets
lichtergroen gekleurde uitgevreten gangetjes te zien, deze zijn ongeveer 1-2 mm breed.
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Deze ontwikkeling duurt ongeveer drie weken, daarna volgt verpopping. De poppen zijn
klein, ± 3 mm, en afgeplat. Na 10-20 dagen komen de vliegjes uit, dit is dus de tweede
generatie. Het is dan eind juli-begin augustus. De wijfjes van deze vliegjes gaan na paring
weer eitjes afzetten. Rond 1 september zijn er weer poppen. Deze overwinteren en leveren
in het volgend voorjaar weer vliegjes.
De schade als gevolg van het mineren is in ons land nog niet van economische betekenis.
In Amerika is wel ernstige schade geconstateerd, doordat de stengels vroegtijdig gingen
afsterven bij ernstige aantasting. De bestrijding is nog onbekend.

ROEST (Puccinia asparagi DC.)

De levenscyclus van de aspergeroest speelt zich, voorzover bekend geheel af op de
aspergeplant. Hiertoe moet de schimmel van april tot ongeveer september aspergegewas
ter beschikking hebben. Hieruit blijkt dus dat de plantenvelden en de pas aangelegde percelen een zeer belangrijke rol spelen, omdat die vanaf april tot juni het enige aanwezige
groene aspergegewas vertegenwoordigen. Een eventuele aantasting van produktievelden gaat
altijd uit van dergelijke jonge percelen. De plaats waar de sporidiën de plant binnendringen is te zien als een klein geelachtig vlekje, waarin na enige tijd een bruin puntje
ontstaat. De uitbreiding kan zeer snel gaan.
Deze aantasting kan zo hevig zijn dat het gewas voortijdig afsterft. Bovendien wordt aan
het wortelstelsel ernstige schade toegebracht, waardoor het volgende jaar een zeer
ernstige oogstreductie optreedt die gemakkelijk 30% kan bedragen. Vooral warme zomers,
met tijdens de nacht veel dauwvorming, bevorderen het optreden van de ziekte. Dit komt
omdat de sporen voordat ze gaan kiemen, eerst minstens 3 uur in water moeten liggen.
Naast asperge kunnen ook ui, sjalot en bieslook worden aangetast. Als bestrijding worden
de volgende punten geadviseerd.
Resistente rassen kweken.
Voldoende afstand tussen plantenvelden, jonge aanplant en produktievelden aanhouden.
Vanaf het eerste voorkomen van de roodbruine sporenhoopjes spuiten met zineb. Bespuitingen om de 10-12 dagen herhalen tot half september.
Met sporenhoopjes (teliën) aangetast aspergestro op het veld verbranden.
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afb. 11.drie verschillende ziekten in de aspergestengel, links: aantastingsbeeld van aspergevlieg (platyparaea). midden: mineergang van de asperge-mineervlieg (ophiomya). rechts: aantasting door fusarium roseum ,,culmorum". (foto ipo). (three different diseases in the asparagus
stem, left: infestation by the asparagus fly (platyparaea). middle: burrow of the asparagus
miner (ophiomya). right: infestation by fusarium roseum (,,culmorum").
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VOETZIEKTE
a. Fusarium roseum LK. EMEND. SN ET HN. „Culmorum"
Deze schimmel is beter bekend als Fusarium culmorum. In de loop van de zomer treffen
we, vooral op de lichtere gronden, planten aan waarvan één of meerdere stengels geel
worden of reeds afgestorven zijn. Bij het bekijken van de stengel valt direct een bruinachtige
vlek op, met heel dikwijls rose-achtig schimmelpluis. De stengel is bovendien op die plaats
zacht en vertoont bij opensnijden een paarsrode verkleuring. De schade schijnt zich te beperken tot een of enkele afgestorven stengels en zou verder van geen economische betekenis zijn. De schimmel dringt via wonden binnen, die vooral op de lichtere gronden door
stuivend zand veroorzaakt kunnen worden. Naar de juiste betekenis van deze schimmel
wordt onderzoek verricht. De bestrijding is onbekend.
b. Fusarium oxysporum SCHLECHT EMEND. SN ET HN. f. asparagi COHEN AND HEALD.
Voetziekte is het op een of andere wijze slechter groeien van planten op bepaalde plekken
in het perceel of soms ook het sneller teruglopen in produktie van een perceel in vergelijking met andere velden van gelijke ouderdom. Zeer dikwijls zijn op de stengelvoet van deze
slechter groeiende planten bruinachtige langwerpige vlekken en vlekjes te zien, die ook
aanwezig kunnen zijn op de vlezige wortels. Uit deze vlekjes kan bijna altijd de schimmel
Fusarium oxysporum worden geïsoleerd. In een aantal gevallen kunnen met een aantal
van deze Fusarium schimmels jonge planten ziek gemaakt worden, die dan ook deze bruine
vlekjes krijgen.
Het is dus wel zeker dat Fusarium een rol kan spelen bij het optreden van voetziekte. Het
is ook zeker dat vele andere omstandigheden eveneens van invloed zijn op het minder
goed groeien van aspergeplanten, waarbij vooral opvalt dat bij minder goed verzorgde en op
minder geschikte gronden deze voetziekte meer optreedt. Volgens Belgische onderzoekers
zou vooral de Ca/Mg verhouding een zeer belangrijke rol spelen.
BOTRYTIS CINEREA PERS. EX FR.
Vooral op zaaivelden en velden die in de luwte liggen kan deze schimmel ernstige schade
geven. De aantasting begint in de herfst als het gewas overdag niet meer geheel droog
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wordt. Bij het begin van de aantasting worden de naaldpuntjes geel en sterven af, zeer
spoedig gevolgd door het afsterven van de gehele plant.
RHIZOCTONIA VIOLACEA FUL.
Deze ziekte komt in ons land nog niet voor, toch is het wel nuttig om het ziektebeeld te
kennen. Op een veld sterven enkele planten af. Vanaf deze plaats breidt de ziekte zich
vrij snel uit en er ontstaat een grote plek waar alle of bijna alle planten zijn afgestorven.
Graven we nu zo'n afgestorven plant uit, dan valt in de eerste plaats op dat de vlezige
wortels als het ware hol zijn. Op de buitenkant zien we bovendien zeer veel kleine paarszwarte puntjes. Het onderste deel van de afgestorven stengel vertoont soms een paarszwart
schimmelweefsel. De ziekte wordt in de hand gewerkt door asperge te planten op zwaardere, vochthoudende gronden.
De bestrijding is zeer lastig, zo niet onmogelijk, omdat de schimmel Sclerotien vormt die
met chemische middelen niet te doden zijn. Vruchtwisseling is ook zeer moeilijk, omdat deze
Rhizoctonia zich op een groot aantal gewassen in stand kan houden o.a. biet, koolsoorten,
klaver, lucerne, lupinen, coniferen enz.
BODEMMOEHEID
Dit verschijnsel bestaat uit een achterblijven in groei. Het wortelstelsel is zwak en slecht
ontwikkeld, de kleine zijworteltjes zijn bruin verkleurd. Het treedt kortere of langere tijd
na herinplant op. Het is niet mogelijk om primaire ziekteverwekkers aan te tonen, zodat
gedacht moet worden aan een complex van factoren. Aanwijzingen omtrent oorzaak en
bestrijding zijn er nog niet.
TOPVERWELKING
Vooral op twee- en driejarige percelen vindt men in de loop van augustus veel stengels
van het zgn. tweede schot die verdroogd zijn. Men kan alle stadia van verwelken waarnemen. Vaak ziet men ook aan één plant deze verschijnselen, bv. de oudste stengel van
het tweede schot is geheel verdroogd, de tweede is reeds zwart, de derde vertoont zware
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verwelkingsverschijnselen en de vierde begint slap te hangen. Soms herstelt zich de stengel, dit is later te zien aan de typische S-vormige kromming. De oorzaak hiervan is nog
onbekend, wel is opgevallen dat het verschijnsel zeer algemeen voorkomt.
VIRUSZIEKTEN
Volgens Duitse, Franse en Deense onderzoekingen komen er in asperges twee virusziekten
voor, die beiden geen duidelijk waarneembare symptomen geven. Men kan dan via testplanten, waarop sap van de aspergeplant wordt uitgewreven, nagaan of er virus in zat of niet.
Bij aanwezigheid van virus reageren de desbetreffende testplanten met de vorming van
kleine bruine vlekjes op de bladeren die met sap zijn ingewreven. Gebleken is dat er
minstens twee virussen zijn, te weten aspergevirus 1 (Asparagus stunt virus) en aspergevirus 2
(Asparagus latent virus). In hoeverre deze invloed hebben op de produktie van asperges is
niet precies bekend. De indruk bestaat echter dat de produktie erdoor wordt verlaagd in
vergelijking met virusvrije planten.
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Op de aspergevelden komt veel onkruid voor. In het verleden kende men slechts mechanische
bestrijding. Dit is tijdrovend en wordt na het afploegen van de bedden over het algemeen
slechts 2 à 3 maal gedaan. Meestal wordt de asperge daarna aan zijn lot overgelaten en
schiet onder het onkruid. In de herfst kan men op deze velden het onkruid hoger zien
staan dan de asperge. Het gewas droogt dan niet meer op en is een gemakkelijke prooi
voor de botrytis-schimmel, waardoor het snel afsterft. Velden die onkruidvrij zijn, blijven
langer groen dan vervuilde velden. Kweek op de bedden is moeilijk mechanisch te bestrijden, omdat men niet met de gebruikelijke cultivator en eg kan werken. Kweek vormt
ondergronds een netwerk van wortels. Bij het opnieuw ploegen van de bedden kan dit grote
moeilijkheden geven. Het bed dat na het opploegen ontstaat, is zeer onregelmatig van
vorm en er kunnen stengels beschadigd worden.
Het is voor de aspergetelers een groot voordeel, dat door de industrie de laatste 10 jaren
verschillende middelen zijn ontwikkeld, die bij een juiste toepassing een goede onkruidbestrijding in asperge kunnen geven. De in asperge meest gebruikte middelen zijn: Gramoxone,
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diuron, simazin, atrazin en dalapon. Om deze middelen goed te kunnen toepassen, moet
men de werking ervan kennen. Deze zal nader beschreven worden.
Gramoxone is een contactmiddel met het z.g. scheermes-effect, d.w.z. dat het middel alle
planten, die boven de grond staan, doodt. Kiemplanten die nog onder het grondoppervlak
zitten, worden niet beschadigd, omdat het middel niet meer werkt als het de grond raakt.
Om een optimale werking te krijgen, moet men tegen de avond met droog weer spuiten.
Diuron is bij een hoge dosering een allesdodend middel. Door een lage dosering te gebruiken kan het selectief in asperge worden toegepast. Het middel werkt via de kiemwortel
van de plant. Het wordt niet opgenomen door het blad. Het is dan ook gewenst het middel
op onkruidvrije grond te spuiten. Vanaf de toepassing tot ongeveer een week daarna moet
er ± 10 mm neerslag vallen. Zelfs bij extreme regenval spoelt het middel praktisch niet
uit. De werking van diuron wordt door grote hoeveelheden neerslag niet nadelig beïnvloed.
Simazin en atrazin behoren tot dezelfde groep van chemische verbindingen. Bij het gebruik
van hoge doseringen zijn ook deze allesdodend. Door lage doseringen te gebruiken zijn
ze evenals diuron selectief tce te passen in asperge. Toch is er een groot verschil tussen
simazin en atrazin. Simazin werkt net als diuron op de kiemwortel van de plant en wordt
niet door het blad opgenomen. Er mag bij toepassing geen onkruid aanwezig zijn en tijdens
of na deze toepassing moet er voldoende neerslag vallen. In de eerste week na toepassing
± 10 mm. Bij koud weer wordt de reactie van het onkruid op het middel minder goed.
In tegenstelling tot diuron en simazin spoelt atrazin gemakkelijk in de grond. Gezien de
toepassing van dit middel tegen kweek in asperge is dit een groot voordeel, daar de
wortels van dit onkruid dieper in de grond zitten. Tijdens het toepassen van atrazin is
neerslag niet vereist, omdat dit middel ook door het blad van het onkruid wordt opgenomen.
Dalapon is een goed oplosbaar middel. Het is daarom gewenst dat het tijdens en na het
spuiten droog weer is. Het middel wordt door het blad en de wortels van kweek opgenomen.
Bij hoge luchtvochtigheid en donker weer is het beste resultaat te verwachten. Daarom
geniet een toepassing na het afploegen de voorkeur boven een toepassing op de bedden.
Onder het aspergeloof is de luchtvochtigheid hoger en de lichtintensiteit lager dan op de
bedden. Men mag dalapon niet over de asperge spuiten, het veroorzaakt dan groeistofachtige
beschadiging. Wel mag men tussen het gewas spuiten en de stengels aan de voet raken.
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Om een goed overzicht te krijgen van de verschillende toepassingen van de middelen,
moeten we de onkruidbestrijding in de verschillende teeltstadia apart behandelen.
plantenvelden
Als — 4 weken na het zaaien van de asperge onkruid aanwezig is, moet men 30 ml Gramoxone per are spuiten om dit onkruid te doden. Dit middel heeft geen nawerking. Staat
de asperge op een grond met een humusgehalte hoger dan 3%, dan kan men aan de
Gramoxone 10 g diuron per are toevoegen voor een langere werkingsduur. Als er zich na
enige maanden weer onkruid ontwikkelt, kan nadat het veld is schoongemaakt, nog eens
worden gespoten met 10 g diuron per are. Deze laatste bespuiting mag over het gewas
plaats vinden.
eenjarige velden
De eerste maanden na het uitplanten is chemische onkruidbestrijding vaak riskant, zodat
in deze periode mechanische bestrijding de voorkeur verdient. Als er klein onkruid in de
geulen staat, moet dit worden afgedekt met een laagje grond. Dit wordt bereikt door over
de heuvels met een cultivator of eg te werken; de grond rolt dan naar beneden tussen de
planten. Als op deze manier een flinke laag grond op de planten is gebracht, kan men
10 g diuron per are spuiten. Het middel mag het gewas raken.
tweejarige velden
Na de winter wordt het v/eld bewerkt met cultivator en/of eg om de grond los te maken.
Is er nog onkruid aanwezig, dan wordt vóór de opkomst van de asperge met 30 ml Gramoxone per are gespoten. Voor een goede nawerking verdient het aanbeveling om aan de
Gramoxone 10 g diuron en 10 g simazin per are toe te voegen. De onkruidbestrijding van
dit mengsel is beter omdat meer soorten onkruid bestreden worden.
Na enige maanden wordt het gewas aangeploegd, om het omwaaien tegen te gaan. Na het
aanploegen kan men opnieuw het mengsel van 10 g diuron en 10 g simazin per are spuiten.
Als de teler een groenbemester tussen het gewas zaait, moet hij alleen de heuvels spuiten
en er rekening mee houden, dat de hoeveelheden middel per are voor de te spuiten oppervlakte gelden. Als op een perceel asperge van 1 ha de teler alleen de rijen wil behandelen,
moet hij 250 g diuron en 250 g simazin gebruiken.
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produktievelden tijdens de oogst
Op niet stuivende gronden kan men 5 à 10 dagen na het opploegen spuiten met 10 g diuron
en 10 g simazin per are. Deze behandeling is op stuivende gronden niet mogelijk, omdat
het middel met het zand kan wegwaaien en dan op de aspergebedden niet meer werkzaam
is. Op deze manier kan het zelfs een gevaar vormen voor belendende percelen met andere
gewassen. Op alle gronden kan men, als het onkruid hinderlijk begint te worden, spuiten
met 30 ml Gramoxone per are. Veel aspergevelden worden tijdens de oogst opgeploegd
om de bedden weer goed te maken. Staat er klein onkruid op, dan wordt dit goed bestreden.
Als men opploegt is het spuiten met Gramoxone niet noodzakelijk. Komt er veel kweek op de
bedden voor, dan is het moeilijk deze opnieuw aan te ploegen. Het is beter eerst te spuiten
met 30 ml Gramoxone per are. De kweek wordt niet voor 100% bestreden, maar is niet
hinderlijk meer. Als men alleen de bedden spuit, heeft men net als bij de tweejarige velden
slechts de helft van het middel per are nodig.
produktievelden na de oogst
Veel aspergevelden hebben een dichte kweekbezetting. De schade, die daardoor ontstaat,
is moeilijk te schatten. Wel is bekend dat dit enorm groot kan zijn. Door nu direct na het
afploegen te spuiten met 50 g dalapon en 40 g atrazin per are, bestrijdt men de kweek voor
100%. Als deze middelen gespoten worden, mag er geen asperge boven de grond uitkomen.
Het beste kan men op dezelfde dag afploegen en spuiten.
Als de asperge na het afploegen is volgroeid, wordt hij dikwijls weer aangeploegd om het
omvallen tegen te gaan. Na dit aanploegen spuit men weer het mengsel van 10 g diuron
en 10 g simazin per are over de heuvels en paden. Wordt er niet aangeploegd, dan moet
3 à 10 dagen na het afploegen van de bedden gespoten worden met het mengsel 10 g
diuron en 10 g simazin per are. De hoeveelheid water, die nodig is om de middelen goed
te verdelen, kan variëren van 2 tot 10 liter per are.
Om een indruk te geven over de kosten aan middelen per bespuiting, worden ze per are
hieronder weergegeven.
30 ml Gramoxone

kost ± f 0,90

10 g diuron

kost ± f 0,50

10 g diuron en 10 g simazin

kost ± ƒ 0,95

50 g dalapon en 40 g atrazin

kost ± f 2,25
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Als er ergens veel verbeterd is op het gebied van mechanisatie en de toepassing van diverse
hulpmiddelen, dan is dat in de aspergeteelt. Thans staan voor vrijwel alle werkzaamheden
ofwel uitstekende machines ofwel goede hulpmiddelen ter beschikking. Alleen de oogst moet
nog volledig in handkracht worden uitgevoerd, maar door betere hulpmiddelen en een
betere arbeidstechniek is de capaciteit per mankracht aanzienlijk opgevoerd. De toepassing
van machines, werktuigen en hulpmiddelen zullen per teeltfase worden besproken.
DE PLANTENOPKWEEK
het zaaien
Gebeurde het zaaien voorheen met de hand, thans wordt vrijwel algemeen van zaaimachines
gebruik gemaakt. Van de veel op tuinbouwbedrijven voorkomende handzaaimachines voldoet
vooral de Thilot goed. De constructie is zeer geëigend voor een regelmatige uitzaai van
het zaad. Voor het zaaien van grotere oppervlakten worden ook wel meer-rijïge precisie
zaaimachines gebruikt. Grote oppervlakten worden onder meer gevormd door combinatieplantenvelden, die door de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst of een veiling worden georganiseerd, in samenwerking met een aantal aspergetelers. Voor het zaaien van deze plantenvelden
is reeds enige malen gewerkt met de Hassia proefveldzaaimachine. Deze machine is in een
enigszins gewijzigde vorm bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in gebruik, die haar
voor dit doel ter beschikking stelde.
Daarnaast is op bescheiden schaal gezaaid met precisie-zaaimachines zoals Stanhay,
Vicon en andere. Deze machines zijn vanwege hun hoge aanschaffingskosten hoofdzakelijk in
gebruik bij loonwerkers en dan uitsluitend in een méér-rijïge uitvoering. Van sommige merken
zijn uitvoeringen als handzaaimachine in de handel, waarvan enkele thans tegen een zeer
redelijke prijs te koop zijn. In 1.967 zijn gunstige ervaringen opgedaan met „Ie Guy", een
Franse machine, die ook aan een tweewielige trekker kan worden gemonteerd. Zie afbeelding 12.
Het principe van de meeste precisie-zaaimachines berust op een roterende band of een
schijf, voorzien van gaten of holten, waarin juist één zaad van een bepaalde grootte past.
Dit systeem vraagt dus ofwel aanpassing van de grootte van de gaten of holten bij die
van het zaad, ofwel aanpassing van de grootte van de zaden door deze o.a. te omhullen
met een bepaalde stof. Voorts kan het zaad gezeefd worden om korrels van gelijke grootte
te verkrijgen. De zaden worden vanuit een reservoir door de roterende band of schijf mee-
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affa. 12. precisie-zaaimachine. (spacing seed drill).
gevoerd tot een punt waar ze vrij kunnen vallen. Door wijziging van de draaisnelheid van
de band of schijf en/of van de rijsnelheid of door een andere onderlinge afstand van de gaten
of holten te kiezen, kan de zaaidichtheid op de rij van de precisie-zaaimachines naar behoefte geregeld worden.
In de praktijk is meermalen gebleken dat de stand van aspergeplanten vrij dicht mag zijn,
mits ze niet op pollen bijeen staan. De voornaamste eis die aan een zaaimachine gesteld
moet worden is dan ook dat deze het zaad regelmatig moet verdelen. Voorts is het vereist
dat de hoeveelheid per eenheid van oppervlakte goed regelbaar is.
verzorging
Hiervan zal thans alleen de grondbewerking besproken worden. Aan de apparatuur voor
ziekte- en onkruidbestrijding wordt verderop de nodige aandacht besteed.
Veelal kan toepassing van chemische middelen een overmatige onkruidontwikkeling tegengaan. Toch is er meestal behoefte om een keer te schoffelen. Sommige gronden vormen gemakkelijk een harde korst. Bovendien zal er ondanks de chemische bestrijding toch enige
onkruidontwikkeling zijn. Een passende grondbewerking kan dan met de handschoffel uitgevoerd worden, maar zal sneller en gemakkelijker kunnen geschieden met een schoffelmachine. Bijzonder goed leent zich hiervoor het werktuig dat op veel bedrijven aanwezig is
voor de verzorging van het bieten- en aardappelgewas.
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Bij gebruik van deze machine op een plantenperceel zal voor de trekkracht de voorkeur
gegeven moeten worden aan een vierwielige trekker met goed aangepaste spoorbreedte
en smalle banden. Goed werk zal echter alleen geleverd kunnen worden als de rijenafstanden
gelijkmatig zijn. Hieraan kan het nog wel eens mankeren als met een éénrijïge machine is
gezaaid. De meest correcte werkwijze bij meer-rijïge uitzaai is het aantal regels in overeenstemming te brengen met de capaciteiten van de later te gebruiken schoffelmachine. Een
aanpassing andersom is vanzelfsprekend ook mogelijk. Beide machines zullen uiteraard
nauwkeurig op een onderlinge gelijke rijenafstand ingesteld moeten worden.
Op een plantenbedrijf in Duitsland heeft men gunstige ervaringen met een Schmotzer werktuigenraam. Hierin kunnen zaaielementen, maar ook diverse soorten grondbewerkingswerktuigen bevestigd worden.
oogst van het plantmateriaal
Het oprooien van de planten met de riek vraagt veel arbeid en geeft veel kans op beschadiging. Een goede methode is het uitploegen met de Brabantse ploeg. Deze wordt hiervoor
tamelijk breed en betrekkelijk ondiep ingesteld, zodanig dat de wortels zoveel mogelijk gespaard blijven en de ploegvoor voldoende gekeerd wordt. Vervolgens worden de planten
met een vier- of vijftandige riek uitgeschud. Voor trekkracht kan zowel een trekker als een
paard dienen.
Ook is het mogelijk de planten op te rooien met sommige typen verzamel- of voorraadrooiers.
In het buitenland zijn ervaringen opgedaan met de Lanz en de Kuxmann rooiers. De ervaringen in Nederland zijn van dien aard, dat verschillende merken rooiers geschikt lijken.
Er zullen echter vrijwel steeds wijzigingen aangebracht moeten worden. Ook de rijenafstand
vraagt soms enige aanpassing. De machine zal alleen goed werk kunnen leveren, als de
opgenomen grond voldoende snel kan worden afgevoerd. Dit wordt ondermeer beïnvloed
door de zwaarte en de vochtigheid van de grond, de onkruidbezetting en de standdichtheid
van de planten. Bij verzamelrooiers is in verband hiermee de grofheid van de eerste
opvoerketting van belang. De onderlinge afstand van de spillen moet vrij ruim zijn.
Het verzamelen van het plantmateriaal geschiedt in kisten. Deze mogen niet te vol gemaakt
worden om beschadiging bij het laden en lossen te voorkomen. Het transport van de kisten
gaat uitstekend met de vierwielige wagen.
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sorteren van de planten
Sorteren is nodig om te voorkomen dat ongeschikt materiaal uitgeplant wordt. Hierbij worden
te lichte, zieke en beschadigde planten verwijderd. Naar behoefte kan er dan tevens geteld
worden. Deze werkzaamheden kunnen plaats vinden aan een vaste sorteertafel of aan een
lopende band. Hierbij is een juiste hoogte van tafel of band van belang, zodat een goede
werkhouding mogelijk is. Eveneens moet aandacht besteed worden aan een goede verlichting.
Grote partijen kunnen alleen snel verwerkt worden met behulp van de lopende band. Bij
een normale partij kunnen dan de ongeschikte planten uitgeraapt worden, terwijl de goede
planten aan het eind van de band opgevangen worden in kisten. Een juiste combinatie van
bandsnelheid en aantal sorteerders of uitrapers wordt hoofdzakelijk bepaald door de kwaliteit van de partij planten.
AANLEG VAN HET PRODUKTIEVELD
bemesting
Voor toediening van kunstmest en stalmest zijn goede strooiers in gebruik. Sommige typen
stalmeststrooiers met enkele wals geven echter een minder goede verdeling als de mest
vast aaneen gekoekt is. Voor verwerking van een dergelijke partij mest verdient een strooier
met dubbele wals de voorkeur.
grondbewerking
Voor oppervlakkige grondbewerking is een cultivator of een schijveneg zeer geschikt. Voor
het door de bovenlaag werken van ruige mest of een groenbemesting moet de voorkeur
gegeven worden aan de schijveneg. Soms zal een dubbele bewerking met de schijveneg
noodzakelijk zijn, dat wil zeggen een keer overlangs en een keer overdwars. Voor het
inwerken van kalk is cultivateren meestal voldoende.
Om de aspergeplanten een zo gunstig mogelijke ontwikkelingskans te geven is het dikwijls
noodzakelijk de bouwvoor naar beneden te brengen. Daartoe is een ploegvoordiepte van
35 à 40 cm vereist. Een dergelijke bewerking eist zwaar materiaal. Hierover beschikt in de
regel alleen de loonwerker. Komt vlak onder deze ploegdiepte een vaste harde laag voor,
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dan moet deze tevens gebroken en zo mogelijk doorgemengd worden. Is deze laag dik, dan
zal dit breken in een aparte gang moeten gebeuren.
maken van de plantvoren
Dit geschiedt met een aanaardploeg, die op een diepte van 20 à 25 cm door de grond
getrokken wordt. Veel aspergetelers laten dit werk door de loonwerker uitvoeren. De grond
wordt gelijktijdig aan twee zijden opgewerkt. Meestal wordt de voor in één gang getrokken.
Bij sommige typen aanaardploegen is er enige ruimte tussen de beide ploegscharen, waardoor er een rugje grond op de bodem van de voor achterblijft. Dit is erg gemakkelijk bij
het planten, omdat de plant op een kleine hoogte gezet moet worden.
De plantvoor moet van onder zo breed zijn dat de wortels van de planten goed uitgespreid
kunnen worden. Het voldoende breed maken van de plantvoor en het opmaken van een
rugje op de bodem kan uitstekend in één gang geschieden met behulp van de Planetcultivator.
uitplanten
Hoewel het uitplanten op zich uitsluitend in handwerk kan worden uitgevoerd, is door toepassing van eenvoudige hulpmiddelen de werkmethode en de kwaliteit van het werk gunstig
te beïnvloeden. Mochten de voren als gevolg van ongunstige omstandigheden wat krom zijn
uitgevallen, dan kan er nog enige correctie aangebracht worden door over een strak gespannen touw te lopen. Het aldus verkregen „spoor" maakt het mogelijk de planten toch
in een betrekkelijk rechte rij uit te zetten.
Voor het op eenvoudige wijze aangeven van de plantafstand kan keurig werk geleverd worden met behulp van een fietswiel, waarop blokjes op de gewenste afstand zijn aangebracht.
Het wiel wordt bevestigd in een voorvork, of in de naaf wordt een stevige draad of een'
staaf betonijzer gestoken met aan het vrije einde een handvat.
VERZORGING VAN DE JONGE AANPLANT
Omdat ziekte- en onkruidbestrijding in de desbetreffende hoofdstukken behandeld worden, zal hier alleen aandacht aan de grondbewerking besteed worden. De meest doelmatige werkwijze bestaat in het regelmatig bewerken van de ruggen tussen de rijen met eg
of cultivator. Door deze bewerking valt telkens enige grond in de rij, waardoor het daar
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aanwezige jonge onkruid bedekt wordt. Als het na enige bewerkingen niet meer mogelijk is
voldoende grond te verplaatsen, wordt met behulp van een vorentrekker of aanaardploeg
wat grond naar de rijen gewerkt. Daarna zal door eggen weer grond in de rij gebracht
kunnen worden. Op de juiste tijd en regelmatig uitgevoerd, zal er weinig of geen handwerk
overblijven.
VERZORGING VAN HET PRODUKTIEVELD
Hiertoe kan men rekenen het bemesten, het opmaken en afploegen van de bedden, de
mechanische en de chemische onkruidbestrijding, de ziektebestrijding, het opruimen van het
loof en de oppervlakkige grondbewerking in herfst en voorjaar. Voor al deze werkzaamheden
is trekkracht nodig. Veel aspergetelers huldigen de stelregel: zoveel mogelijk de werkzaamheden uitvoeren met behulp van het paard; alleen in noodzakelijke gevallen wordt de trekker
getolereerd. In dit laatste geval dienen de volgende punten in acht genomen te worden:
Zo min mogelijk met een trekker op het perceel komen als de grond aan de natte kant is.
Nooit met de wielen van de trekker in de lengte over een rij rijden, omdat hierdoor de
koppen van de planten beschadigd kunnen worden. Als de rijen niet meer te onderscheiden
zijn, moeten de werkzaamheden overdwars uitgevoerd worden. Hierdoor is de kans op
beschadiging veel kleiner.
Zoveel mogelijk een lichte trekker gebruiken.
bemesting
In de meeste gevallen zal bij het toedienen van de bemesting gebruik gemaakt kunnen worden van een kunstmest- of stalmeststrooier. Gemakkelijk strooibare mest of compost wordt
ook wel met schop of riek vanaf de wagen over het veld uitgestrooid.
opmaken van de bedden
Gemakkelijk en prettig steken wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door kwaliteit,
losheid en zuiverheid van de grond in het aspergebed. Daartoe is het noodzakelijk dat het
produktieveld in het vroege voorjaar voldoende onkruidvrij is en enige malen bewerkt wordt
met cultivator en/of schijveneg. Bij een goede conditie kan reeds een keer van twee zijden
opgeploegd worden met de Brabantse ploeg. Het in meerdere malen opploegen heeft het
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alb. 13.schijvenploeg met ronddraaiende schijven voor het opploegen van de bedden, (rotary
disc plough to plough up beds).
voordeel dat de grond binnen in het bed sneller op temperatuur komt. Op lichte stuifzandgronden kan door veel bewerkingen vooraf de grond zijn samenhang verliezen, vooral als bij
droge weersomstandigheden gewerkt wordt.
Het opmaken van de bedden geschiedt door ze op te ploegen, liefst in twee keer. Het
aldus verkregen bed wordt vervolgens met een sleep wat aangedrukt en glad gestreken.
De loonwerkers beschikken over speciale werktuigen, die het gehele proces in één gang
kunnen uitvoeren. Hiervan zijn twee uitvoeringen. Van de ene bestaat het opploeggedeelte
uit twee paren ronddraaiende schijven. De andere is uitgerust met vaste ploegscharen.
De uitvoering met de draaiende schijven maakt de opgebrachte grond losser en is daarom
vooral geschikt voor iets vastere en zwaardere gronden. Ook als de grond wat nat is
verdient de schijvenploeg de voorkeur. Het nadeel van deze ploeg is dat er dikwijls meer
wortelbeschadiging optreedt. De ploeg met de vaste scharen is vooral aan te bevelen op
losse, minder samenhangende gronden.
afploegen van de bedden
Voor het afploegen worden zowel de gewone als de schijvenploeg gebruikt. Door de stand
van de schijven te veranderen, wordt de grond naar buiten gewerkt. Het afploegen gebeurt
meestal zodanig dat er een rug grond van 25 cm juist boven de rijen intact blijft. Sommige
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aspergetelers slepen na het afploegen het perceel geheel gelijk met cultivator of eg. Hierdoor worden echter veel stengels vernield.
mechanische onkruidbestrijding
Voor het werk tussen de rijen worden cultivator en eg gebruikt. Een veel voorkomend type
cultivator is de Planet. Wordt er een groenbemester gezaaid, dan is de eg wel het aangewezen werktuig. Als trekkracht dient dikwijls het paard. Een lichte trekker met smalspoor
is echter ook uitstekend bruikbaar.
De onkruidbestrijding op de rij kan plaatsvinden door enige malen aan te aarden. Als dit
op tijd gebeurt, blijft er als regel vrijwel geen handwerk (wieden en schoffelen) over.
chemische onkruidbestrijding
Voor een zo goed mogelijke verdeling van de spuitvloeistof moet de voorkeur gegeven
worden aan de spuitboom. Er zijn zowel paardespuiten als opbouwspuiten op trekkers die
hiermee zijn uitgerust. Spuiten of nevelen met op de rug draagbare apparaten leidt dikwijls
tot een minder goede verdeling en is daarom af te raden. Bovendien moeten sommige middelen met veel water verwerkt worden. Nevelen komt dan niet in aanmerking en de rugspuit heeft door zijn geringe inhoud te weinig capaciteit. Alleen wanneer het gewas het
niet meer toelaat om met een grote spuit te werken zal noodgedwongen van kleinere apparatuur gebruik gemaakt moeten worden.
ziektebestrijding
De ziektebestrijding kan met alle typen spuiten plaats hebben. In veel gevallen zal echter
met nevelen volstaan kunnen worden. Voor een snelle werkwijze is een spuit van behoorlijke capaciteit vereist. Voor kleinere percelen kan dan volstaan worden met de motorrugnevelspuit of een rugspuit waarbij neveldoppen gebruikt kunnen worden. Op grotere
percelen is het werken met deze apparatuur niet aantrekkelijk en is een hogedrukspuit met
een tankinhoud van tenminste 200 liter beter op zijn plaats. Hiervan zijn vele uitvoeringen: met
een wielstel of voor opbouw, met eigen motor of voor aftakasaandrijving, met slangen of
met een spuitboom.
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afb. 14. kleine vierwielige trekker met opbouwspuit. (small four-wheel tractor with mountedsprayer).
Welke uitvoering gekozen zal worden, hangt ondermeer af van de beschikbare trekkracht.
Een spuitboom is in ieder geval zeer wenselijk in verband met chemische onkruidbestrijding.
Sommige typen spuiten hebben een spuitboom waarmee ook in verticale stand gewerkt kan worden. Een dergelijke combinatie op een lichte trekker met smalspoor leent zich uitstekend voor
gebruik gedurende lange tijd in een hoogopgaand aspergegewas.
opruimen van het loof
Omdat in veel gebieden poppen van de aspergevlieg in de stengels kunnen voorkomen, is
het wenselijk het loof op tenminste 10 cm diepte af te snijden of te steken. Op deze wijze
worden vrijwel alle aanwezige poppen met het loof verwijderd. Het afsteken gebeurt veelal
met de schop. Om de stengels in de grond af te snijden wordt een stevig mes achter de
trekker geconstrueerd, dat op de gewenste diepte door de grond wordt getrokken. Een dergelijke constructie moet vrij zwaar zijn in verband met de grote krachten die op het mes
uitgeoefend worden.
Als men geen rekening hoeft te houden met de aspergevlieg kan het loof doorgefreesd
worden. Dit geeft echter gemakkelijk beschadiging aan de koppen van de planten. Schade is
vrijwel uitgesloten als eerst op de rijen grond aangeploegd wordt, waarna in een tweede
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bewerking het loof in deze opgeploegde grond wordt doorgefreesd. Door een loonwerker
werden hiervoor speciale werktuigen ontwikkeld: een dubbele ploeg, die de grond van twee
zijden bovenop de rij brengt en een frees met messen, die een draairichting hebben
tegengesteld aan de gebruikelijke. Beide werktuigen worden afzonderlijk gebruikt. Na de bewerking blijven er bedden achter, die in het voorjaar weer gelijk gemaakt kunnen worden.
Door de bijzondere constructie van de frees worden alle stengeldelen bedekt met grond,
waardoor het verteringsproces beter verloopt. Wanneer het doorfrezen in de herfst plaats vindt
zijn in het voorjaar de resten voldoende verteerd, zodat hiervan bij het oogsten geen hinder
wordt ondervonden.

grondbewerking in herfst en voorjaar

Hiervoor wordt de cultivator, de schijveneg of de ploeg gebruikt. De keuze hangt van de
omstandigheden af. Bij een forse onkruidontwikkeling voldoet vooral de schijveneg goed.
Wordt er stalmest gestrooid dan kan men deze doorwerken of onderploegen. Het is wel zaak
er voor te waken dat de bewerkingen niet te diep worden uitgevoerd, ook weer in verband
met beschadiging van de planten.

OOGST EN VERDERE VERZORGING VAN HET PRODUKT

De laatste jaren is op dit gebied reeds veel verbeterd, vooral op het terrein van de arbeidsorganisatie en de hulpmiddelen. Door doelmatiger werken en betere hulpmiddelen zijn de
prestaties verhoogd en is het werk ook dikwijls aangenamer geworden.

oogsten van de stengels

De hierbij gebruikte hulpmiddelen zijn het aspergesteekmes, het oogstkistje en soms een
strijkplankje. Steekmessen zijn er in verschillende modellen, evenals oogstkistjes. Het strijkplankje wordt gebruikt om de aangevulde grond weer glad aan te drukken of te strijken.
Deze handeling wordt door veel stekers met de bodem van het oogstkistje verricht. De
oogstkistjes kunnen van hout of metaal zijn.
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afb. 15. aspergesteekmes en oogstbakjes. (asparagus cutting knife and harvest boxes).
verzorging van het geoogste produkt
Hiertoe rekenen we het afsnijden op de juiste lengte, het wassen en het koelen van de
stengels. Voor het afsnijden gebruikt men veelal kleinere of grotere kistjes, waaraan een
zijwand ontbreekt. Vanaf de open zijde zijn deze kistjes 22 cm diep Voor een doelmatige
werkwijze zijn de kleinere kistjes met een inhoud van 1 '/2 à 2 kg stengels het meest aan
te bevelen. Het afsnijden van de ondereinden gebeurt met een flink brood- of slagersmes,
dat uiteraard goed scherp moet zijn. Ook worden zware messen gebruikt die op een vast
draaipunt aan de werktafel zijn bevestigd.
Het wassen van de stengels kan in alle mogelijke vaten of bakken plaats vinden. Op veel
bedrijven gebruikt men echter reeds een speciaal voor dit doel vervaardigde schommelbak wasmachine. Afbeelding 16 toont een dergelijke machine. De stengels maken hierin een
rollende beweging in het zich steeds verplaatsende water. De draaitijd per te wassen partij
is 10 à 20 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid vuil aan de stengels. Er zijn twee
typen van deze machine. Een uitvoering met een ronde bak met tussenschotjes, en een
type met rechthoekige bak, waarin weer losse bakjes geplaatst kunnen worden. Deze losse
bakjes met een breedte van 22 cm en aan één zijde open, kunnen vanaf het veld tot op
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de sorteertafel gebruikt worden. Hierdoor is een belangrijke arbeidsbesparing te verkrijgen.
Bij de schommelbak wasmachine moet het aantal schommelingen en de grootte van de slag
te wijzigen zijn. Om vlot te kunnen werken is het nodig dat het water snel afgevoerd
kan worden, maar ook het bijvullen moet vlug kunnen geschieden.
Een geheel andere werkwijze is mogelijk met behulp van de was- en snijmachine die door
een tuinder in Horst is ontwikkeld. De machine bestaat uit een lopende band, waarop alle
stengels met de kop naar dezelfde kant tussen nokjes komen te liggen. Eerst worden de
ondereinden afgesneden door een roterend mes. Vervolgens passeren de stengels een sproeiinrichting, waarna ze onder een aantal draaiende borstels door worden gevoerd. Daarna is de
bandlengte nog voldoende om reeds een voorsortering uit te voeren.
Het koelen van de stengels kan plaats vinden in gemetselde of metalen bakken. De laatste
zijn vanwege hun verplaatsbaarheid te verkiezen boven vaste bakken. De koelbakken moeten
gemakkelijk te reinigen en van een goede afvoer voorzien zijn. Er moeten tussenschotten
in aangebracht kunnen worden. Als een partij niet groter is dan de capaciteit van de wasafb. 16.schommelbakmachine voor het wassen van asperge, (rocking device to washasparagus).
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afb. 17.koelbakken voor het gedurende korte tijd bewaren van asperge, (coolers for shorttime storage of asparagus).
machine, kan ze na het wassen hierin gekoeld worden. Uiteraard moet het water dan
eerst ververst worden.
SORTEREN EN VEILINGKLAAR MAKEN
Sommige telers verzorgen ook dit onderdeel op eigen bedrijf. Velen laten het echter liever
op een centraal punt verzorgen, om hierdoor de op het bedrijf aanwezige arbeidskrachten
te ontlasten.
sorteren op eigen bedrijf
Het zelf sorteren op eigen bedrijf geschiedt veelal aan een vaste sorteertafel. De verschil-
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afb. 18.lopende band voor het sorteren van asperge, (conveyor belt for asparagus grading).
lende sorteringen worden in aparte kistjes gelegd, die eveneens aan één zijde open zijn. Deze
sorteerkistjes kunnen korter zijn dan 22 cm om het verpakken te vergemakkelijken. Het
aantal moet minstens even groot zijn als het aantal sorteringen. Het is van belang dat een
gemakkelijke houding aangenomen kan worden en dat er een goede verlichting aanwezig is.
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Ook is het mogelijk aan een lopende band (zie afbeelding 18) te sorteren. Er moeten dan
echter voldoende mensen beschikbaar zijn voor het verkrijgen van een goede werkverdeling.
Een goede weeginrichting moet beschikbaar zijn. Een bascule is hiervoor te tijdrovend.
Zeer doelmatig is een gemakkelijk verplaatsbare weegschaal met wijzer-aanwijzing. Een
weegvermogen van ongeveer 25 kg is voor vrijwel alle op het bedrijf voorkomende Produkten bruikbaar.
centraal sorteren
Sorteren op een centraal punt vindt meestal plaats bij een veiling-afdeling, waar één of
meer sorteerbanden of machines geplaatst zijn. De sorteerband is reeds vele jaren in
gebruik en vraagt een betrekkelijk geringe investering. Als de leiding in goede handen is,
zijn de prestaties per mankracht goed. Doordat de aandacht van de sorteerders na enige
uren enigszins verslapt, kan de kwaliteit van de onderscheidene sorteringen teruglopen.
Naar aanleiding van een gedegen arbeidskundig onderzoek is op enige afdelingen een geheel
nieuwe opstelling van mensen en hulpmiddelen geformeerd, waardoor het werk veel rustiger
verloopt en er minder mensen nodig zijn. Waren bij de oorspronkelijke opstelling 16 à 20
mensen bezig met sorteren en inpakken, bij de nieuwe opstelling kan dit aantal tot 12 à 14
worden teruggebracht. De sorteerkosten per kilogram worden daardoor lager.
De hulpmiddelen bij sortering aan de lopende band zijn een dubbel aantal sorteerkistjes voor
de onderscheidene sorteringen en een verrijdbare weegschaal met wijzer-aanwijzing. Bij het
wisselen van partij wordt de serie lege sorteerkistjes vóór de gevulde geplaatst. De laatste
worden gewogen en vervolgens overgepakt in veilingfust.
Bij enkele afdelingen is reeds enige ervaring opgedaan met de in 1965 geïntroduceerde
aspergesorteermachine „Sortair". De investering van deze machine en de daaruit voortvloeiende jaarkosten, maken dat deze machine alleen verantwoord is op de afdelingen
waar een dagaanvoer is van minimaal 1000 kg. Bij een goede organisatie kan voor sorteren
en verdere verzorging van het produkt met 10 mensen worden volstaan. Afbeelding 19 toont
het werken aan de Sortair.
Een van de meest in het oog lopende voordelen is, dat de dikte-sortering door de machine
geschiedt, waardoor de factor vermoeidheid van de sorteerders geen invloed meer heeft
op de kwaliteit van deze dikte-sortering. Een partij, gesorteerd aan de „Sortair", kan daar-
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afb. 19.machinaal sorteren van asperge met de ,,sortair". (mechanical grading of asparagus
with the „sortair").
door een wat hogere middenprijs opbrengen dan een gelijksoortige partij, die aan de band
gesorteerd wordt. Dit voordelige verschil kan de sorteerkosten ruimschoots goed maken.
Uit het voorgaande moge blijken dat bij de teelt van asperge reeds veel werk, dat oorspronkelijk met de hand uitgevoerd werd, door machines gedaan kan worden. Doordat
verschillende werkzaamheden slechts eenmaal per seizoen of zelfs éénmaal per teeltperiode
uitgevoerd moeten worden is de aanschaf van de daarvoor benodigde machines voor de individuele teler niet verantwoord. Gelukkig beschikken vele loonwerkers over een goede uit94
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rusting, waarmee zij tegen zeer redelijke prijzen de desbetreffende werkzaamheden verrichten.
Daarentegen keren de werkzaamheden voor de verzorging van het produktieveld regelmatig
terug. De aanschaf van de hiervoor benodigde werktuigen is voor vrijwel elke teler verantwoord. Of werkzaamheden die thans nog met de hand uitgevoerd moeten worden in de
toekomst machinaal verricht kunnen worden, is thans nog niet te zeggen.
Omdat hulpkrachten veelal duur zijn en soms ook moeilijk te krijgen, zal vooral veel aandacht besteed moeten worden aan de arbeidsorganisatie en aan de kleinere werktuigen en
hulpmiddelen. Het blijkt steeds weer, dat door soms vrij kleine veranderingen aanzienlijk
betere prestaties verkregen worden.
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Bij de aspergeteelt neemt de arbeid een belangrijke plaats in. Zo zelfs dat het areaal rechtstreeks samenhangt met de beschikbare hoeveelheid arbeid tijdens de oogst. Door de mechanisatie van verzorgingswerkzaamheden zoals bespuitingen tegen ziekten en onkruid, het
opmaken en afploegen van de bedden en het opruimen van het gewas, is de oogstpiek
nog scherper geworden. De zeven oogstweken verdienen voor een aspergeteler dan ook
alle aandacht, ook wat betreft het doelmatig inzetten van arbeidskrachten. Om een aantal
algemene richtlijnen en voorlichting per bedrijf te kunnen geven zijn in 1964, 1965 en 1966
gegevens verzameld.

HET OOGSTEN
de beste methode bij het steken
Wanneer we bedenken dat voor 100 stengels 75 gaten gegraven en gedicht moeten worden
en dat dit voor Nederland neerkomt op 30 à 40 ha met de hand één meter diep loswoelen en
weer dichtmaken, dan hoeft het geen betoog dat een goede steekmethode geen overbodige
luxe is. Het steken vindt momenteel overwegend éénmaal per dag plaats. Als de oogst voor
de volgende dag zeer groot belooft te worden, gaat men nog wel eens 's avonds langs de
bedden om een gedeelte alvast te steken. Uit gegevens van ons onderzoek blijkt dat men
er bij de bepaling of de oogst de volgende dag groot wordt, nogal eens naast zit.
Bij het onderzoek is een aantal werkmethoden met geringe verschillen geanalyseerd, die op
de steekprestaties een grote invloed bleken te hebben. Het resultaat wordt in tabel 23 getoond.
Bi, B2 en B3 zijn verschillende variaties van B.

tabel 23. tijd in manminutenper 100stengels voor 4 werkmethoden bij het steken van asperge;
1 ha gesteld op 140000stengels (time in man-minutesper 100stems for 4 working methods for
asparraguscutting; 1 ha is put at 140000 spears).

Methode
Totaal minuten per 100 Stengels
Uren per ha excl. lopen

A

Bi

B2

B3

C

D

9,83

12,93

15,45

16,07

10,57

11,16

230

302

361

375

246

260
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Methode A. De steker loopt met mes
en kistje langs het bed en zoekt naar
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een oogstbare stengel. Er wordt een
klein steil gaatje gegraven ( ± 7 cm diep
in 2 à 3 bewegingen) om de richting
van de stengel te bepalen. Vervolgens
wordt het mes een paar centimeter vóór
de stengel loodrecht naar beneden gestoken, achterover gehaald en met een
kort tikje de stengel opgezocht. Wanneer de andere hand, die het topje
van de stengel vasthoudt, het tikje
voelt wordt de stengel met een korte
krachtige stoot afgestoken en in het
kistje gelegd, terwijl de rechterhand
het mes in de grond zet. Met beide
handen wordt in één beweging de grond
in het gat geschoven. De linkerhand
pakt het kistje en maakt hiermee de
losse grond in één

beweging

plat.

Deze methode is snel en geeft bij
goed toepassen weinig beschadiging
(afbeelding 20-3).
afb. 20. weergave van de verschillende steekMethode B wordt duidelijk door af-

methoden. I = geen grond verwerken (blind

beelding 2 0 - 2 geïllustreerd. De grond

steken). 2 = gat graven tot de plaats van het

wordt weggegraven („gedabt") ongeveer

steken zichtbaar is (methode B). 3 = zeer klein

tot de plaats waar de stengel wordt

gaatje graven (methode A), (representation of

gesneden. Het is begrijpelijk dat hier

different cutting methods. I = no soil used(blind

vrij grote verschillen kunnen voorkomen,

cutting). 2 = digging a hole until the place of

afhankelijk van de grootte van het gat

cutting becomes visible (method B). 3 = digging

en van de grondsoort. Om een bepaal-

a very small hole (method A).
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de prestatie te bereiken wordt niet al te zachtzinnig gegraven. Vandaar dat bij deze methode
heel wat breuk voorkomt.
Methode C wordt geïllustreerd in afbeelding 2 0 - 1 . Met het mes wordt in de zijkant van
het bed gestoken en opgewipt om de grond los te maken. Ook wordt deze methode gebruikt
zonder het gat te graven (blind steken). De kans op beschadiging is hier zeer groot.
Methode D. Hierbij wordt het kistje tussen bed en benen van de steker geplaatst. De uitgegraven grond komt tegen de zijkant van het kistje te liggen. Wanneer de stengel is uitgestoken wordt het kistje omhoog geschoven, waardoor de grond in het gat komt en tegelijkertijd glad wordt gemaakt. In tijd is deze methode niet voordeliger en ook niet gemakkelijker dan A. De afstand werker tot bed wordt namelijk iets groter en wanneer het steekkistje
volraakt is het zwaar te hanteren.
Het zoeken gaat het gemakkelijkst bij glad afgewerkte bedden zonder onkruid en droogtescheuren. In het algemeen kan men daar op lichte stuifzandgronden aan voldoen. De benodigde tijd voor het lopen en zoeken is dan 92 uur per ha of bijna 2 uur per ha per dag.
De andere bedden vragen voor dit element 142 uur of bijna 3 uur per dag per ha.
Totaal kunnen we stellen dat met werkmethode A op stuifzandgrond per dag per ha ongeveer 2 uur voor lopen en 2 uur per 1000 stengels nodig is. Op veldgrond wordt dit 3 uur
voor het lopen en 2 uur per 1000 stengels.
arbeidsbehoefte per ha
Het seizoen bestaat uit ongeveer 50 steekdagen. Voor de bepaling van het aantal stekers
per oppervlakte kunnen we niet de totale oogst delen door het aantal steekdagen. Immers,
de oogst is zeer wisselvallig en men dient ook bij een topoogst rond te komen. Uit gegevens
van het onderzoek van Stiboka is voor percelen met verschillende opbrengst het aantal dagen
geteld met een bepaalde oogstgrootte zoals tabel 24 aangeeft.
Duidelijk is te zien dat bij een veld met een lage produktie (aantal stengels!) geen dagen
met hoge opbrengsten voorkomen. Wanneer we stellen dat per man maximaal 6 uur kan
worden gestoken, dan zijn 2 stekers per ha voldoende. Bij zeer hoge opbrengsten zijn 2'/ 2
man per ha nodig.
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Produkt!ecapaciteiten
per jaar x 1000 stengels

per ha

Aantal stengels x 1000 per dag
0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

totaal

aantal dagen

meer dan 150

4

7

13

12

8

5

1

124-150

5

9

15

12

6

2

1

98-124

6

13

17

11

3

—

50

12

16

13

8

1

—

50

minder dan 98

50
50

manuren per ha per dag
glad bed

3

5

7

9

11

13

15

minder glad bed

4

6

8

10

12

14

16

tabel 24. aantal dagen dat een bepaalde oogstgrootte
en de hiervoor benodigde steektijd

voorkomt

bij vier

produktie-capaciteiten

(afgerond), methode A; 1 x per dag steken (the number of

days that one certain yield size is harvested

with four production

capacities

and the

cutting

time (rounded off), method A: cutting once a day).
hulpmiddelen bij het steken
De steel van het mes moet voldoende stevig zijn (rechthoekig) en het mes zelf niet te
breed (2,5 - 3 cm) om beschadiging van andere stengels te voorkomen. Het steekkistje moet
zo licht mogelijk zijn. Momenteel zijn ze van dunne gegalvaniseerde plaat in de handel.
Om te voorkomen dat de stengels te lang worden afgestoken, kan heel goed gebruik gemaakt
w o r d e n van oude aspergekisten. Als de stengels hier dwars in kunnen, zijn ze goed van
lengte. In sommige gevallen w o r d t nog een troffel gebruikt om het gat te dichten. Uit tijdstudies blijkt dit echter niet voordeliger te zijn.
Het is van belang dat de gestoken asperges niet opdrogen, dit om het wassen te v e r g e makkelijken. Dit kan door de kisten in de schaduw te zetten. Nog beter is de kisten af te
dekken met een natte zak en/of de asperges met water te besproeien. O o k is het v o o r het
verwerken in de schuur voordelig om de stukken die bij het steken ontstaan, apart te leggen.
invloed van het aantal stengels per gat op de steekprestatie
Natuurlijk is het zo dat voor de tweede stengel uit het gat niet gelopen behoeft te w o r d e n .
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Aantal gaten per 100 stengels
Manuren per ha per seizoen

100
368

90

80

360

346

75*
343

326

* gemiddelde van onze waarnemingen

tabel 25. invloed aantal stengels uit één gat op de arbeidsduur, methode A. (the influence of the
number of spears out of one hole on the hours of work, method A).

Maar het gat moet meestal nog wat bijgegraven worden en ook het dichtmaken duurt langer.
Vandaar dat deze invloed toch niet zo groot is als men wel denkt. In tabel 25 w o r d t dit
geïllustreerd.

invloed van de opbrengst op de steekprestatie

De opbrengst heeft een tweetal factoren die invloed op de arbeid uitoefent, namelijk het
gemiddelde stengelgewicht en het aantal stengels per ha. De invloed van het gemiddeld
stengelgewicht op de steekprestaties is veel groter dan die van het aantal stengels per ha.
Het is dan ook van het allergrootste belang het gemiddeld stengelgewicht zo hoog mogelijk
te maken. Dit neemt niet weg, dat een groot aantal stengels ook belangrijk is voor de uiteindelijke kostprijs. Niet alleen de arbeid is belangrijk, maar ook de grondbenutting moet
zo hoog mogelijk zijn.

HET WERK IN DE SCHUUR

Dit bestaat uit het bepalen van het brutogewicht, afsnijden op 22 cm lengte, wassen, koelen
en sorteren. Dit laatste w o r d t op vele plaatsen centraal door de tuinbouwvereniging verricht.
De werkvolgorde (proces) is hier even belangrijk als de gevolgde werkmethode voor iedere
bewerking. Hoe het proces loopt, hangt af van de andere werkzaamheden op het bedrijf.
Het overgrote deel der asperges komt namelijk op het gemengde bedrijf voor. W e gaan
in het verdere betoog uit van de beste werkmethode per bewerking. Het kan daarbij voorkomen dat deze niet allemaal op een bepaald bedrijf kunnen worden gebruikt.
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wegen en afsnijden
Het bruto wegen wordt in sommige gevallen per steekkistje op het veld gedaan, doch dit
is onvoordelig. In de eerste plaats omdat het wegen en terugwegen per kleine hoeveelheden
gaat, ten tweede, maar nog belangrijker, omdat door de sterk wisselende oogsttijden voor
de weger wachttijden ontstaan. Het verdient aanbeveling de gewichten per steker en per datum op een lijst te verzamelen. Overschrijven en opzoeken van
gegevens is dan niet meer nodig.
De tijd voor het afsnijden bestaat voor
70% uit het leggen van stengels in de
afsnijkistjes, voor 28%

uit

net

ver-

plaatsen en leegmaken van de mal en
slechts voor 2% uit het echte snijden.
De volle aandacht moet derhalve aan
het inpakken worden besteed. Als er
geen stukken tussen de hele asperges
zitten, kan dit met beide handen snel
geschieden. Voorts moet het afsnijkistje
zo groot mogelijk zijn en zo worden
geplaatst, dat de stengels in de kist parallel liggen aan die in de mal. Het doel
van de wasmachine met losse inzetbakken (afb. 21) is het inpakken in de schuur
geheel achterwege te laten en dit alleen door de stekers te laten doen.

afb. 21.wasmachine met losseinzetbakken.
(washing machine with loose interchangeable trays).
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wassen
Asperges van zeer lichte stuifzandgronden laten zich gemakkelijker schoonmaken dan die
van zwarte gronden. Voor beiden geldt dat het opdrogen van de stengels de wastijd aanmerkelijk doet toenemen. De beste methode die we tijdens het onderzoek bij wassen met
de hand hebben waargenomen, is als volgt: na het wegen worden de asperges in een bak
met water gedompeld en wat heen en weer bewogen. Betreft het een zwarte grond, dan
vervolgens in een tweede bak. Stengels van stuifzandgronden kunnen na de eerste bak
meteen in de afsnijmal worden gelegd. Na het afsnijden wordt de mal in de laatste bak
gelegd, waar de stengels volledig schoon worden gemaakt. Door deze werkwijze komen
de stengels steeds in schoner water en het regelmatig heen en weer bewegen maakt
het vuil los.
Met de schommelmachine (zie afbeelding 16 op blz. 90) wordt de menselijke kracht vervangen
door elektrische. Voor zwarte gronden is het noodzakelijk dat na ongeveer 6 minuten het
water wordt ververst, daar anders de koppen te zwart worden. Afhankelijk van de aanvoerleiding duurt dit opnieuw vol laten lopen een aanzienlijke tijd. Gedurende de draaitijd van
de machine kan ander werk worden verricht, zoals klaarmaken van fust, wegen bruto, afsnijden voor volgende machine (extra keer overpakken). Toch moet de machine voortdurend
toezicht hebben, daar de asperges soms neiging vertonen scheef te gaan liggen. Dit kan
breuk betekenen, maar het betreffende vak wordt dan ook niet meer gewassen. Voor
veldgrond kost dit per bak (80 kg) 8 minuten voor de bediening en ± 17 minuten bezettingstijd van de machine. Voor stuifzand kan dit respectievelijk 4 en 10 minuten zijn.
Bij gebruik van losse inzetbakken hoeven de asperges vanaf het veld tot het sorteren
niet meer in de hand te worden genomen. Door de horizontale bodem is de kans op scheef
gaan groter. Bovendien moeten de bakken van metaal zijn gemaakt en niet te smal zijn om
een goede waswerking en voldoende capaciteit te krijgen.
Het lopende bandsysteem voor wassen en afsnijden kost meer arbeidstijd per 100 kg
produkt dan de schommelbak. Het kan in een bepaald proces voordeel hebben omdat met
2 personen 170 kg per uur wordt afgesneden en gewassen. De machine heeft een hogere
capaciteit, maar dan moeten meer mensen worden ingeschakeld. Per

100 kg wordt de

arbeidstijd dan ongunstiger. Er wordt momenteel achter deze band gesorteerd in 10 sorteringen.
Dit kan met 6 of 7 personen. Het voordeel is dat de gehele verzorging in één bewerking
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geschiedt. Ook hier hebben we echter met afstemmingsverliezen te maken, die door de
wisselende kwaliteiten worden veroorzaakt. Vandaar dat de tijdwinst weer sterk verloren
gaat. Voor sommige bedrijven is het bovendien moeilijk voor een korte tijd zoveel mensen
bij elkaar te hebben.

SORTEREN
Veelal wordt het sorteren in twee bewerkingen uitgevoerd. Soms direct na elkaar, meestal
afb. 22.overzicht van de sortering naar dikte (foto stiboka). (survey of grading according to
thickness).
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zit daar het koelen tussen. Uit het onderzoek is gebleken dat het wel zin heeft eerst een
voorsortering te maken, waarbij de belangrijkste sorteringen meteen veilingklaar worden gemaakt en een aantal minder belangrijke eerst nog bij elkaar gevoegd blijven. Deze kunnen
dan in de tweede bewerking worden uitgesplitst. Meestal zijn AAE, AE, III grof, BE, III fijn
en Cl de belangrijkste. Het is van belang dat de tweede bewerking meteen na de eerste
plaatsvindt en door dezelfde persoon wordt uitgevoerd. Als namelijk dezelfde persoon het geheel afwerkt, wordt voorkomen dat er door sterk wisselende kwaliteit wachttijden ontstaan.
Soms worden van sommige stengels de roestvlekjes en kromme of schuin afgesneden
einden afgesneden. Hoeveel men wil „bijwerken" hangt af van het bedrijfsbeleid. In vele
gevallen zal dit de loonkosten van vreemde arbeidskrachten wel dekken. Voor de ondernemer hangt het echter af van de vraag of hij deze tijd produktiever kan besteden aan iets
anders. Bovendien kan dit het normale proces beïnvloeden. Er moet dan immers een extra
bewerking worden tussengevoegd, die wel van het sorteren gesplitst dient te worden. Als
er wel wordt bijgewerkt maar niet tot het uiterste, kan als volgt worden gehandeld: wegen,
afsnijden-wassen, koelen, sorteren. Bij het sorteren wordt dan direct AAE, AE, III grof,
BE, III fijn en Cl in het veilingfust gelegd.
tabel 26. tijd voor het verzorgen van asperges (afkomstig van veldgrond) in de schuur,wegen
bruto, afsnijden, wassen, sorteren en afwegen op veilinggewicht, (the time needed to care for
the asparagus (from „field soil") in the shed, weighing, cutting off, washing and grading).

Manminuten per 100 kg
Omschrijving wasmethode

Wassen met de hand

centr. sort.

zelf sort.

124

216

Schommelbak vaste indeling

89*

Schommelbak losse bakken, thuis inpakken

68*

158*

Schommelbak losse bakken, veld inpakken

40*

132*

Lopende band alleen wassen

87

Lopende band incl. sorteren (6 à 7 man)

182*

179
149-171

* = exclusief 21 minuten machinetijd.
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Bij elkaar worden gevoegd: AAI + Al + bij te werken AA + A; BI + bij te werken BI,
Dl + II + uitschot. Deze worden dan bijgewerkt en uitgesplitst. In tabel 26 worden enige
normen genoemd voor de totale verzorging met verschillende methoden van wassen. Hierbij
wordt rekening gehouden met zeer weinig bijwerken, omdat dit aan grote schommelingen
onderhevig is. (10-60 minuten). De laatste kolom in deze tabel geeft aan de tijd die nodig
is als alle werkzaamheden op het bedrijf worden verricht. De op één na laatste kolom geeft
aan de tijd die de teler er op zijn bedrijf nog aan moet besteden als centraal wordt gesorteerd.
centraal sorteren
Het centraal sorteren maakt op het ogenblik een sterke ontwikkeling door. Enerzijds door
een betere methode en organisatie met het oude systeem en anderzijds door invoering van
de sorteermachine „Sortair". Bovendien is er een tendens het sorteren op het eigen bedrijf
te doen, omdat de kwaliteit van het werk bij centraal sorteren onvoldoende is en in verhouding te duur. Uit recent onderzoek blijkt dat dit niet het geval hoeft te zijn. Het leiden
van een sorteerafdeling stelt heel andere eisen aan een man dan het keuren van produkten.
Zakelijk er uithalen wat er in zit, is iets anders dan het sorteren beschouwen als een lastige
zaak waar we in zeven weken doorheen moeten zien te komen. Eén man meer in de afdeling
wordt gezien als een mogelijkheid om de kwaliteit van het werk te verbeteren. In werkelijkheid is het omgekeerde het geval.
het bandsysteem
Met één oplegger, acht sorteerders en drie wegers is het mogelijk bij partijen, gemiddeld
groter dan 50 kg, 600 kg per uur te sorteren, zonder de kwaliteit van het werk te verminderen. Het personeel komt in dit geval 20 % premie toe. Deze werkmethode heeft inmiddels ingang gevonden. De prestatiegraad blijft echter meestal nog ver onder de maat,
omdat er geen prikkel tot werken aanwezig is. Het systeem werkt als volgt: de oplegger
legt de asperge op een lopende band. De sorteerders rapen een of meerdere sorteringen
uit en leggen deze in sorteerbakjes. Na afloop van de partij worden de lege bakjes gepakt
en voor de volle gezet, waarna de volgende partij kan worden gesorteerd. De weger weegt
vervolgens de sorteringen af en schrijft deze op de sorteerbon. De inpakkers leggen de
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asperges in veilingkisten en de inpakker-weger weegt vervolgens op veilinggewicht af en
zet de kist bij het blok.
de „sortair"
De capaciteit bedraagt 300 tot 550 kg per uur, afhankelijk van het gemiddeld stengelgewicht.
Ook hier kan de capaciteit belangrijk door het teamwork van het personeel beïnvloed worden.
Toch is bij dit systeem een duidelijk maximum aanwezig, waardoor beloning naar prestatie wel
wat eenvoudiger is in te voeren dan bij het bandsysteem.
De asperges worden door de oplegger op een lopend bandje gelegd. De verdeler zorgt voor
een goede toevoer naar de distributor. Dit is een ronddraaiende trommel met gleuven die
de asperges opzuigt, vasthoudt en op een lopende band met vakverdeling loslaat. De controleur zorgt dat de stengels recht in het vakje liggen, elk vakje één stengel, en dat de
stengels voldoende naar beneden kunnen zakken. Vervolgens wordt met een elektrischpneumatisch systeem de stengel op grootste diameter gesorteerd.
De kwaliteitssortering vindt door vijf sorteerders plaats. Omdat direct in veilingfust wordt
gesorteerd, zijn twee weger-inpakkers voldoende. Met deze tien personen kan gemiddeld
ongeveer 450 kg per uur worden gesorteerd. Ook dan is 20% premie door het personeel
verdiend. De machine kost meer aan elektriciteit en afschrijving en rente. Dit bedraagt
8 tot 2 cent per kg bij resp. 100 en 400 draaiuren. Het voordeel van de machine komt tot
uitdrukking in de hogere gemiddelde prijs die een machinepartij opbrengt. Dit kan van
7 tot 26 cent per kg bedragen.
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De aspergeteelt is in Nederland van regionale betekenis en wordt slechts aangetroffen in
het zuiden en zuidoosten van het land. De oppervlakte is de laatste jaren wat afgenomen
en bedroeg in 1966 ± 4000 ha. De provincie Limburg nam ± 7 4 % van dit areaal voor zijn
rekening, de provincie Noord-Brabant ± 2 4 % . In deze gebieden is de asperge voor een
groot aantal bedrijven een zeer belangrijke bron van inkomsten.
Asperge stelt hoge eisen aan de grond. De teelt vraagt lichte, diep losse, vrij droge gronden,
die toch te allen tijde een goede vochtvoorziening verzekeren. Het best voldoen hoog gelegen
lemige zandgronden met een humeuze bovengrond van 50-80 cm dikte. Het humusgehalte
van de bovengrond moet bij voorkeur tussen 2 en 4 % liggen, het leemgehalte tussen
15 en 2 0 % .
Verdichte lagen en een vaste ondergrond zijn nadelig. Naarmate ze hoger in het profiel
voorkomen, neemt de geschiktheid voor aspergeteelt af.
De bemestingsnormen voor asperge zijn afhankelijk van het stadium waarin de aanplant zich
bevindt. Over het algemeen kan met matige hoeveelheden kunstmest worden volstaan. Asperge
is zeer dankbaar voor stalmest, groenbemesting en compost vóór de aanleg van het perceel.
In een bemestingsproef met compost bleek 50 ton compost per ha de optimale hoeveelheid te zijn.
Asperge reageert sterk op de zuurgraad van de grond. Een pH-KCI van 7,5 is optimaal.
Een dergelijke zuurgraad is op voor asperge geschikte grond echter niet te realiseren, zodat
men meestal tevreden moet zijn als een pH-KCI van 5,5 à 6 bereikt kan worden.
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Het winnen van nieuwe rassen door veredeling is bij asperge een langjarige zaak. Dank zij
intensieve werkzaamheden op dit terrein, zullen echter binnen enkele jaren sterk verbeterde
nieuwe rassen voor de praktijk beschikbaar komen.
Daar een aspergegewas 8 tot 10 jaar op het veld blijft staan, kunnen fouten die bij de aanleg
van een perceel worden gemaakt, lang doorwerken en de financiële resultaten over een
reeks van jaren ongunstig beïnvloeden Vooral aan keuze en bewerking van het perceel,
aan rassenkeuze en aan opkweek van plantmateriaal moeten daarom zeer hoge eisen
worden gesteld.
Een perceel in volle produktie is in de oogsttijd zeer arbeidsintensief. Niet alleen wat
betreft het eigenlijke steken, maar ook door het vele nawerk zoals afsnijden, sorteren, wassen
en koelen. Bij het bepalen van de aan te planten oppervlakte zal daarom terdege rekening
moeten worden gehouden met de hoeveelheid arbeid die bij de oogst beschikbaar zal zijn.
In proeven gedurende drie achtereenvolgende jaren is gebleken dat het zeer goed mogelijk
is asperge te forceren d.m.v. een warmwater circuit. Door deze werkwijze is een zodanige
vervroeging te bereiken dat reeds op 15 à 20 maart met de oogst kan worden begonnen.
Deze methode is niet alleen economisch aantrekkelijk, maar geeft tevens een spreiding
van de drukke oogstwerkzaamheden.
Het aantal ziekten bij asperge is niet uitgesproken groot. Sommige ervan, bv. de aspergevlieg,
kunnen echter ernstige schade aan het gewas toebrengen, wat een intensieve bestrijding
nodig maakt. Verder onderzoek naar bepaalde ziekten (o.a. voetziekte) zal nog moeten uitwijzen wat de juiste oorzaak ervan is en hoe een doelmatige bestrijding kan worden uitgevoerd.
Mechanische onkruidbestrijding in asperge kost zeer veel tijd en kan desondanks vele jaren
niet verhinderen dat het perceel tijdens de herfst onder het onkruid loopt. Dank zij onderzoek
is het momenteel mogelijk in alle stadia van ontwikkeling van asperge het onkruid op doeltreffende wijze chemisch te bestrijden.
Veel werk, dat voorheen met de hand moest worden uitgevoerd, kan thans met behulp van
machines worden gedaan. Voor werkzaamheden die slechts éénmaal per seizoen of soms
slechts éénmaal per teeltperiode voorkomen, kan de teler gebruik maken van de diensten
van een loonwerker.
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Voor wat betreft kleinere werktuigen en hulpmiddelen blijkt steeds weer dat kleine veranderingen vaak leiden tot aanzienlijke besparingen. Dit geldt ook voor de arbeidsorganisatie.
Met name op het gebied van planning, het juiste gebruik van machines en een juiste plaatsing van de arbeidskrachten in het arbeidsproces zijn de laatste jaren verrassende resultaten bereikt.

summary
the cultivation of asparagus
Asparagus growing is of regional importance in the Netherlands and is only done in the south
and south-east of the country. The area under asparaguses has somewhat decreased during
the last few years and covered about 4000 ha in 1966. The province of Limburg accounted
for about 74% and the province of North Brabant for about 24% of this area. In these
provinces the asparagus is an important source of income for a great many holdings.
The asparagus is very particular about the soil. It needs light, loose and deep, rather dry soils
which ensure a good supply of moisture at any time. The best soils are the high-lying, loamy,
sandy soils with a humic top soil of 50-80 cm thick. The humus content of the top soil
must preferably be between 2 and 4 % , the loam content between 15 and 2 0 % .
Close layers and a compact sub soil are harmful. According as they are found higher in the
soil profile, the soil is less suitable for asparagus growing.
The manuring standards for the asparagus depend on the stage of development of the plants.
Generally, moderate quantities of fertilizers will suffice. The asparagus thrives on stable
manure, green manure and compost given before the field is laid. In a manuring test with
compost the optimal quantity appeared to be 50 tons per ha.
The asparagus strongly reacts on the pH value of the soil. A pH- KCl of 7.5 is optimal.
This, however, cannot be realized on all soils, suitable for the cultivation of asparaguses so
that we have often to be content with a pH-KCI of 5.5 or 6.
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It takes many years if we want to get new varieties by improvement. Thanks to the intensive
activities in this field, however, greatly improved, new varieties will, within a few years,
become available for application in practice.
Because an asparagus crop remains in the same field from 8 to 10 years, mistakes made
during the lay-out of the field can unfavourably affect the financial results for many years.
Very heavy demands are therefore made on selection and on the cultivation of the field,
on the selection of varieties and the rearing of planting material.
A field in full production requires a great amount of employment. Not only for real cutting,
but also for much of the final work which is done, such as cutting, grading, washing and
cooling. When determining the area to be planted, the amount of employment available for
the crop will have to be considered.
Tests made during three consecutive years have revealed that the asparagus can quite well
be forced by means of a warmwater circuit. This working method can accelerate the crop
so that the harvest can start as early as 15th or 20th March. This method is not only
attractive from an economic point of view, it also spreads the many harvesting activities.
The number of diseases in the asparagus is not very great. Some of them, e.g. the asparagus
fly, can seriously damage the crop which necessitates intensive control. Further investigations
into certain diseases (e.g. basal rot) will have to reveal the real cause of the diseases and
how to control them effectively.
Mechanical weed control in asparagus takes a lot of time and can, nevertheless, not prevent
the field from getting under weed during the autumn for many years. Thanks to researches,
effective chemical weed control is now possible in all stages of development of the asparagus.
A great deal of the work which had previously to be done by hand, can now be done
mechanically. For activities which are carried out once ev,ery season or once every growing
period, the grower can engage contractors.
As regards the smaller implements and aids, it again and again appears that minor changes
often lead to considerable savings. This also applies to labour organization. During the last
few years surprising results have in particular been obtained in the field of planning, the
right use of machinery and the right employment of labour in the production process.
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