Voorwoord
Hierbij bieden wij U het
jaarverslag akkerbouw van de
Stichting Praktijkonderzoek
Akkerbouw en
Vollegrondsgroente Zuid-Oost
Nederland (PAV ZON) over
1998 aan. Het is een bundeling
van publicaties die in het
afgelopen jaar verschenen zijn of
binnenkort zullen verschijnen
over het PAV-onderzoek in
akkerbouwgewassen op zand-,
rivierklei- en lossgrond. Het gaat
in een aantal situaties om
onderzoek dat nog niet afgerond
is, maar duidelijke indicaties
en/of relevante bevindingen voor
de praktijk zijn reden om nu al
melding te maken van resultaten.
Het bestuur en medewerkers van
de Stichting PAV ZON denken
erin geslaagd te zijn om in 1998
in samenwerking met het PAV in
Lelystad en vele anderen
opnieuw een bijdrage te hebben
geleverd aan een verdere
ontwikkeling van de akkerbouw
op de zuidoostelijke zand-,
rivierklei- en lossgronden. Een
ontwikkeling waarin termen als

Beregenen op Maat, Mineralen
op scherp en beheersing van
schadelijke bodemorganismen
voor de boeren niet onbekend
meer zijn, maar waarin nog veel
kennis ontbreekt. Aan deze
kennis proberen we jaarlijks
weer wat toe te voegen.
Bruikbare handvaten om stappen
te maken die in de probeerfase te
groot zijn om op een
commercieel landbouwbedrijf te
nemen.
Om misverstanden te
voorkomen, willen we uw
aandacht vestigen op het
volgende:
• bij de
gewasbeschermingsproeven
zijn soms methoden en/of
middelen gebruikt die voor
praktijktoepassing (nog) niet
toegelaten zijn.
• de omstandigheden
waaronder de proeven zijn
uitgevoerd, kunnen afwijkend
zijn van die op uw bedrijf,
waardoor ook de resultaten
anders kunnen zijn.

Wij adviseren U dan ook om bij
toepassing van
onderzoeksresultaten uw
bedrijfsadviseur te consulteren.
Tenslotte danken wij de
bedrijfsleider, onderzoekers en
medewerkers voor hun inzet ten
behoeve van het verrichte
onderzoek. Wij danken de
collega-onderzoeksinstellingen
en andere relaties voor de
prettige samenwerking, de
opdrachtgevers voor het in ons
geschonken vertrouwen. In het
bijzonder het collectieve
akkerbouwbedrijfsleven middels
het landbouwschap en het
Ministerie van LNV. Wij hopen
op voortzetting van de goede
relatie door kwalitatief goede
onderzoeksinspanningen te
leveren.
Wij wensen U met dit verslag
enkele nuttige informatieve
leesuurtjes toe en bedanken U
voor uw aandacht.
J. v.d. Avoird, voorzitter.
P. v.d. Berg, regiohoofd en
secretaris.
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PAVZON bestuurszaken
In het verslagjaar 1998 vonden
geen bestuurlijke wijzigingen
plaats. Het bestuur van de
Stichting PAV ZON bestond
ultimo 1998 uit de heren,
vermeld in tabel 1.
Het bestuur kwam in 1998
vijfmaal bijeen. Besproken
werden de gang van zaken in het
bedrijf, financiële zaken
(begroting en realisaties), de
voorgenomen verplaatsing van
het aardbeienonderzoek naar
PAV ZON, de bouw van een
loods op locatie Vredepeel en
personele aangelegenheden.
Tevens werden de PRaktiviteiten en een aantal zaken
betreffende de vorming van het
Wageningen University and
Research Centre (WUR)
besproken.
In 1998 hebben het
vollegrondsgroente- en
akkerbouwbedrijfsleven besloten
dat zij haar
praktijkonderzoeksorganisatie
wenst onder te brengen in dit
WUR, op voorwaarde dat het
sectoronderzoek een herkenbaar
onderdeel blijft binnen het
WUR, de huidige locaties
eigendom respectievelijk
zakelijke rechten behouden en er
gedifferentieerde
onderzoekstarieven per sector
komen.
Op 16maart heeft het bestuur
een strategienotitie vastgesteld,
waarin ze stelt dat PAV ZON
een interessant en concurrerende
partner als onderzoeksbedrijf
moet blijven, richting Akker- en
Tuinbouw, toeleverende en
verwerkende bedrijven en

overheden. Daartoe zijn
actiepunten geformuleerd en in
uitvoering genomen:
1. realiseren
aardbeienonderzoek op de
locatie vollegrondsgroente:
het besluit om de
verplaatsing in 1999te laten
geschieden is door de sector
genomen.
2. nieuwbouw van een
multifunctionele loods op
Vredepeel: de
voorbereidingen voor de
bouw zijn eind 1998
nagenoeg gereed.
3. meer grond structureel
aantrekken: er is 17,7 ha op
de grens Horst-Venray voor
een aantaljaren in gebruik
genomen.
4. aantrekken voor meer
regionale financieringen voor
proeven. In 1998 onder
andere: kali-onderzoek
vollegrondsgroente,
schadedrempel botrytis in
asperge en vervolg op het
stikstofproject in het
Mergelland.
5. verhogen van de efficiency,
intensivering van de band
met de praktijk en
kwaliteitszorg ophet bedrijf.
Dat "water" een belangrijk
thema voor PAV ZON zou
worden in 1998,was al duidelijk
uit het programma, maar in de
praktijk werd het de
allesbeheersende factor, zelfs op
de hoge zandgronden. De
werkzaamheden zijn het hele
seizoen verstoord, opbrengsten
werden nogal beïnvloed, vooral
in negatieve zin. Gelukkig zijn
er geen proeven helemaal
mislukt.

In het bedrijf hebben Reginald
Kuipers en Marcel v.d. Brandt
(beiden proefveldmedewerkers)
in 1998 afscheid genomen en in
hun plaats zijn Bart Peeters en
Marius Linssen benoemd. Jac
Kleuskens heeft eind maart na
meer dan 25jaar bedrijfsleider
vollegrondsgroente geweest te
zijn, met een afscheidsreceptie
afscheid genomen. Helaas bleek
zijn beoogde opvolger
onvoldoende bij het bedrijf te
passen zodat eind 1998 nog een
vacature voor deze positie open
staat.
Als activiteiten voor de boeren
en tuinders in de regio zijn
themabijeenkomsten over BSO
Vollegrondsgroenten,
geïntegreerde onkruidbestrijding
in maïs zonder kunstmest, erosie
in aardappels in Zuid-Limburg
en een themadag "de bodem
centraal voor de
Vollegrondsgroenten" gehouden.
De twee open middagen te
Vredepeel hadden ditjaar niet
echt een centraal thema.
Tenslotte heeft PAV ZON zich,
samen met de andere
proefbedrijven te Horst, met een
stand over "alles draait om
water" gepresenteerd op de
Tuinbouwvakbeurs te
Grubbenvorst. Samen met DLV
werd nog een demonstratie
loofdoding gehouden en in
samenwerking met Nestle een
aardappelrassententoonstelling.
De meeste van deze activiteiten
zijn goed tot zeer goed geslaagd.
P. van den Berg
regiohoofd

Tabel 1.De bestuurssamenstelling van PAV-ZON in 1998.

J.v.d.Avoird (voorzitter)

Molenschot

NCBTuinbouw

A.Notermans (vice-voorzitter)

Landgraaf

LLTBAkkerbouw

B. Hasselo

Eibergen

GLTOAkkerbouw

W.Verhoeven

Milheeze

NCBAkkerbouw

P.Nouwen

Panningen

NCB/LLTB Tuinbouw

L. Willemsen

Sevenum

LLTBTuinbouw

P.v.d.Berg (secretaris)

Roermond

-
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Algemene bedrijfsgegevens
M.Kroonen,bedrijfsleiderPAV-ZONlocatieVredepeel, A.Kerckhqffs, bedrijfsleiderBoerderij Wijnandsrade

Personeel
Naast de vaste kern zijn in 1998
een vijftal tijdelijke krachten
werkzaam geweest. In 1998
liepen3studenten stageophet
bedrijf. Hetpersoneelstaat
hiernaastvermeld indetabel.
Inhetvoorjaar endezomer
verrichten eenaantal scholieren
vakantiewerkopde proefboerderij.
Zij verrichtendiverse
werkzaamheden zoalshetdunnen
vansuikerbieten enmaïs,onkruid
wiedenentellingen,bepalingenen
bemonsteringen aandegewassen.
Erwordtnauwsamengewerktmet
Boerderij Wijnandsrade, de
voormalige proefboerderij.
Onderzoekoplössgrondis
voornamelijk opdatbedrijf
aangelegd.

Vastpersoneel
M.Kroonen
H.Verstegen
P.Geelen
J.v.Meyel
C.Crombach
R.Kuipers
R.Peeters
B.Peeters
Tijdelijke krachten
P.Nelissen
M.Paymans
M. Huntjens
R.Grooten
J. Kreuels
Studenten
Harald Schnackers
HensGunneman
AndyArts

bedrijfsleider Akkerbouw
BSO-enregionaal onderzoeker
regionaalonderzoeker
onderzoek
onderzoek
praktijk enonderzoek(tot 1juni 1998)
praktijk enonderzoek
praktijk enonderzoek
tijdelijke krachtvialeerovereenkomst (Vredepeel)
uitzendkracht(teVredepeel)
tijdelijk kracht(te Wijnandsrade)
uitzendkracht (te Wijnandsrade)
uitzendkracht(te Wijnandsrade)
HASDenBosch
HASDen Bosch
AOCHorst

|02-12t/m 13-03
25-05t/m 01-12
09-09t/m31-12

BouwplanPAV-ZON(zand)enboerderij Wijnandsrade(loss)
Inonderstaandetabelwordtweergegeven welkegewassengeteeldzijn in 1998.Daarnaastwordthetaantalhectares
weergegevenwatvaniedergewasgeteeldwordtbinnenhetBedrijfssystemen Onderzoek(BSO)enhetaantal
hectareswatopdeVredeweg,Twistweg,Veulensewaterweg ofopeenruil-/huurperceelgeteeldwordt.Ookde
geteelde gewassen enhunoppervlakteopboerderij Wijnandsrade staanvermeld.
Zand
Loss
Gewas
BSO
Vrede- Twist- Veulense RuiWhuur Totaal Boerderij
Wijnandsrade
Grond Weg
W e g _ . Waterweg Grond
Aardappelen
2,60
5,00
15,60 10,72
4,00
4,00
8,80
Suikerbieten
4,15
1,40
14,35 14,10
8,10
Conservenerwten
2,70
2,60
13,40 2,70
5,30 Stamslabonen (nateelt)
2,60
3,20
7,20 Stamslabonen (hoofdteelt)
1,40
2,60
3,20
2,61
2,95
1,40
Maïs
8,76
Waspeen
2,00
2,85
4,85 _—
0,70 Winterwortelen
0,70
12,44
Wintertarwe
2,85
10,94 5,01
Overigegranen
2,69
2,55
2,85
3,10 Schorseneren
3,10
f
3,70
Cichorei
0,15
Miscanthus
Braak
2,50
Grasland+erf
2,ÖÖ
'
1,10
1,10 Veldproefprat.Penetrans
2,00 2,00
Veldproef Rhizoctonia
(Veulensewaterweg)
1,70
1,70 Veldproef Rhizoctonia (Castenray)
17,60
83,70 52,02
Totaal
18,85 16,25 13,50
17,50
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Gewasbeschrijvingen
Inleiding

Aardappelen

Indezeparagraafzullen
achtereenvolgens degewassen die
opgeteeldwordenopPAV-ZON
locatieVredepeelen Boerderij
Wijnandsrade beschrevenworden.
Pergewaswordthet
seizoensverloop beschreven.
Waarna de belangrijkste
teeltmaatregelenintabelvorm
opgesomdworden.Indetabellen
wordtdrijfinest opgesplitst in
verschillende soorten drijfinest.
Hierondervolgteenlijstje metde
afkortingen diehiervoor inde
tabellengebruikt worden:
- MDM= mestvarkensdrijfinest;
- ZDM= zeugendrijfmest;
- BDM= biggendrijfmest;
- RDM= rundveedrijfinest.
Debasisbemestingbestaatin
hoofdzaak uitdrijfinest. De
toegelaten fosfaatnormen en
kwaliteitsaspecten vormende
uitgangspunten voorde
aangewendehoeveelhedenperha.
Daarnaastwordtnaar behoefte
bijbemest met Kalkammonsalpeter,
Kali-60ensporenelementen. Omde
pHoppeiltehoudenwordtbemest
metBetacalFlowofDolocal54%.

Zand
Inaprilzijn alleaardappelen gepoot
ondergoedeomstandigheden.In
totaal 11verschillenderassen:
Bintje,Hansa,Premiere,Donald,
Nika,Exquisa,Inova,Sava,
Asterix,HerthaenEscort(ditinhet
kadervanWratziekte).Debasisbemesting,240kgN-Nmin,bestond
uitorganischemestaangevuldmet
kunstmest.Opbasisvande
uitkomsten vanhet bladsteeltjesonderzoekheeft bijbemesting(4060kgN)plaatsgevonden. Als
gevolgvandehogeneerslag
hoeveelheden isstikstofindiepere
lagengespoeld.Ditresulteerdein
meerbijbemesten dan voorgaande
seizoenen.Deonkruidbestrijding is
gedeeltelijk volledigmechanisch
uitgevoerden gedeeltelijk
chemisch.Mechanischzijn 3-4
bewerkingennoodzakelijk geweest:
1-2 maaleggen, 1 maalvisgraaten
1maalaanaarden.Chemischis
éénmaal gespotenvooropkomst
metafbrandmiddel, daarnaisderug
verlaatopgebouwd.Beide
methoden hebbeneengoed
resultaatgehad.

Halfjunihaddendemeeste
percelenhetvelddicht.De
bespuitingentegenPhytophthora
zijn eindmeibegonnenmet0,3 liter
Shirlan.Debespuitingen zijn
uitgevoerdmeteenintervalvan5
tot 10dagen,afhankelijk vande
weersomstandigheden. Intotaalis
ditseizoen 11-18maaltegen
Phytophthora gespoten.Ondanksde
zeerhogedrukinhetgebied isde
gewasgezondheid goedonder
controlegebleven. Deaardappelen
inBSO-Ecozijn vrij lang
Phytophthora-vrij geblevenzonder
bespuitingen.Halfjuliwaserechter
eendusdanigeaantastingdat
beslotenishetgewastebranden.
Halfaugustuszijn devroegeende
Ecoaardappelengerooid.Denettoopbrengsten vandevroege
aardappelenwarencirca50ton/ha,
deEco-aardappelenblevensteken
op31tonperha.Vanafeind
septembertothalfoktoberzijn de
lateaardappelrassen gerooiden
gedeeltelijk opgeslagen inkuilen.
Begindecemberwarenalle
aardappelen afgeleverd, denettoopbrengstvarieerde rond55ton/ha
afhankelijk perceelenras.

Tabel. Teeltgegevens aardappelen zand(excl.BSO)enloss
Perceel

Ruilperceel

Oppervlakte (ha)
Ras
Pootdatum
Pootafstand
Voorvrucht
Drijfinest perha
N-bemestingperha
Onkruidbestrijding

5,00
Bintje
28april
32cm
Bieten
25m3MDM
137 kg
2Actor+
2 Vegoil;
Aanaarden
Ï5x0,3Shirian
3x2,5 Curzate
0,3 Decis
2Reglone
4 x 2 5 mm
56620kg
395

Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
Loofdoding^
Beregening
Netto-opbr.perha
o-w-g,

Twistweg
5+6
2,60
Hansa+div.
18 april
27cm
Stamslaboon
30m3 ZDM
110 kg
2Actor+
2 Vegoil;
Aanaarden
16x0,3 Shirlan
lx2,5Curzate
0,3 Decis
2 Reglone
3 x25mm
53760kg
n.v.t.

Vredeweg
36+37
2,60
Première
1april
34 cm
Triticale
25m3MDM
70kg
Aanaarden

Wijnandsrade
6
297
Bintje
4 mei
33

Wijnandsrade
3a
5.75
Maritiema
5 mei
34

40 m3 RDM
150
0.15 Sencor
30 gr. Titus

40 m3 RDM
150
3 Boxer +
1,5Patoran

11x0,3 Shirlan

0,3 Shirlan 14x

0,3 Shirlan 14x

0,3 Decis
Loofklappen

2.5 Reglone

2.5 Reglone

± 46.000

±44.000

53600kg
396
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Loss
De percelen voor aardappelen op
de loss zijn kort voor het poten
gespit in combinatie met de
rotorkopeg. Op deze wijze
ontstond in één werkgang een
goed pootbed. De structuur was
redelijk. Er is vrij laat gepoot
n.l. tussen 4 en 9 mei. Als rassen
zijn gepoot Bintje en Maritiema.
Beide rassen ontwikkelden zich
goed. De zomermaanden waren
vrij nat met als uitschieter 6juni
(70 mm. in een etmaal).
De onkruid- en ziektebestrijding
verliepen ondanks die
weersomstandigheden vrijwel
probleemloos. Tussen 24 en 30
september zijn 7 ha. Maritiema
onder goede omstandigheden
gerooid. Daarna zijn de
aardappelen (samenwerkingsverband) bij de buurman
geoogst. Vanaf begin oktober is
alleen nog maar onder zeer
moeilijke omstandigheden tussen
de talloze buien door, gerooid.
Tot aan de eerste strenge vorst
van 20 november is herhaaldelijk
getracht de laatste 2.50 ha.
Bintje te rooien echter zonder
resultaat. Het ras Bintje wordt op
poolbasis aan Koval geleverd;
Maritiema op contract bij Nestlé.
De kg-opbrengst van Bintje en
Maritiema zijn nog niet bekend.
De kwaliteit, sortering en owg
lijken redelijk goed.

Maïs

Schorseneren

Zand
Begin mei zijn de rassen
Symphonie en Goldaska gezaaid.
De opkomst en beginontwikkeling ging bijzonder snel
als gevolg van het warme weer
in mei.
De bemesting vond plaats op
basis van organische mest
aangevuld met kunstmest tot het
advies (200 kg N -Nmin).
In de BSO-percelen is het
onkruid gecombineerd
mechanisch-chemisch (eggen en
LDS-bespuiting) en volledig
mechanisch (eggen en
schoffelen) bestreden. In de
praktijkpercelen is na opkomst
gespoten met 1Atrazin +1
Bropyr + 30 gram Titus + 0,5
Agral (deze combinatie is
minder dan 1kg act. stof/ha). De
onkruidbestrijding is als gevolg
van de voorspoedige gewasgroei
goed geslaagd. Enkel een droog
spuitmoment zoeken viel dit
seizoen niet mee.
Tijdens korrelvulling is er
beregend. De kolfontwikkeling
is goed geweest. Half september
begon de afrijping.
In de eerste helft van oktober is
de maïs gehakseid. De
gemiddelde opbrengst van 8,76
ha is circa 120 m3/ha met
ongeveer 15,5 ton droge stof per
hectare.

Zand
Op4meizijn de schorseneren
onderredelijke omstandigheden
gezaaid.Deopkomst washalfmei.
Vooropkomst is4literChloor IPC
toegepast alsbodemherbicide.Na
opkomst isnog4maalgespoten
met 1 literChloorIPC,de laatste3
maalisdaar0,15kgSimazinaan
toegevoegd. Daarnaastzijnde
schorsenereneindjuni geschoffeld
enzijn deontsnapte onkruiden
handmatig verwijderd.
Debasisbemesting bestond uit60
m3RDM.Daarnaast is 15kgBorax
gegevenomhet sporenelement
Boriumaantevullen.Eris4maal
Nbijgestrooid, totaal is 110kgN
bijbemest.
Intotaaliser3maalgespotenmet
CarbendazimtegenMeeldauw en1
maalmet5liter koperoxylchloride
tegenWitteRoest.
Degewasstand ishethelejaar
redelijk totgoedgeweest. Dit
seizoenwarendeschorseneren eind
decembernognietgeoogst.Dus
noggeen opbrengstgegevens
beschikbaar.

Teeltgegevensmaïsenschorseneren zand(excl.BSO)
Gewas
Maïs
Perceel
Vredeweg 11-12
2,05
Oppervlakte (ha)
Ras
Symphonie
Zaaidatum
5mei
Zaaiafstand/kg
12,5 cm
Aardappel
Voorvrucht
Drijfmest/ha
30m3 MDM
N-bemesting/ha
40kg(rij-bem. bij zaai)
Onkruidbestr.
1Atrazin+ 1 Bropyr+
30gramTitus+0,5Agral
ziektebestr.
meeldauw/witte roest
Plaagbestrijding
Beregening
netto-opbrengst

-

encichoreiloss.
Schorseneren
Veulensewaterweg5
3,10
LangeJan
4mei
15kg/ha
Maïs
60m3RDM
110kg
Chl.IPC+Simazin
Mechanisch/handwerk

Cichorei
Wijnandsrade 9
3,00
23 april
9,8

115
1 Kerb + 2 Asulox+ 3Legurame
0,8 C.I.P.C
1,0C.I.P.C

3x0,5 Carbendazim
1x5 koperoxychl.

1 x40mm
120m3/ha
15,6tondrogestof

n.n.b.
26990kg/ha(1997)

%-inuiine
%-tarra

50.000
16,44
36,56

Jaarverslag 1998 PAV-ZON akkerbouw

Cichorei
Loss
Voor zaai is de grond gespit en
geëgd in één werkgang. Het
grootste gedeelte van de
oppervlakte werd 23 april
gezaaid en de rest 4 mei. De
opkomst verliep goed met
voldoende planten. Het verschil
in zaaitijd is praktisch het gehele
seizoen zichtbaar geweest. Het
resultaat van de chemische
onkruidbestrijding was
onvoldoende waardoor nogal wat
handwerk verricht moest
worden. Er is een keer machinaal
geschoffeld. Het grootste
gedeelte is 6 oktober onder zeer
natte omstandigheden gerooid.
De rest is na de vorst van 16
december gerooid. De opbrengst
van ± 5 0 ton per ha. valt niet
tegen evenals het inuline gehalte
van 16.44%. Het tarra
percentage is vanwege de slechte
oogstomstandigheden wel erg
hoog met 36.56 %

Granen
Zand
Tweedehelft oktober 1997zijnde
wintertarwe,triticaleenwinterroggegezaaid.Allegranen stonden
beginnovemberboven.Dewintergranenzijngoeddoordewinterperiodeheengekomen.Half
februari iseenkali-bemesting
uitgevoerd.Beginmaart isdeeerste
stikstofgift gestrooideneindapril

detweedestikstofgift, (zietabel
voorhoeveelheden).Alsgevolgvan
eenzachtewinterstondermeer
onkruid.Indetriticaleenwinterrogge isditjaarmet Starane
gespotentegenonkruid.Inde
wintertarwe is30gramAlly(muur)
gespoten.Dewinterroggeis
tweemaalbehandeldtegenziekten;
eenmaalMeeldauwendaarnategen
SeptoriaenMeeldauw.Dewintertarweiseenmaalbehandeldtegen
MeeldauwenSeptoria. Inde
triticaleisgeenziektebestrijding
uitgevoerd.Welisindetriticaleen
wintertarwetegenluizengespoten.
Omdathetgroeiseizoen bijzonder
natwas,zijn erduidelijk meer
problemengeweestmetblad-en
aarziektes.Zelfsdetriticalehadlast
vanbladziektes enhad,achteraf
gezien,behandeldmoetenworden
meteenfungicide. Deoogstverliep
beginaugustusvoorspoedig,
gelukkigwarenerenkeledroge
weken.Dekorrelopbrengst
wintertarwebedroegbij 16%vocht
6000kgperhectare.Destroopbrengstbedroegongeveer4500
kgperhectare.Dekorrelopbrengst
triticalebedroegbij 16%vocht
5600kgperhectare.Destroopbrengstwasongeveer 5.500kg
perhectare.Dekorrelopbrengst
winterroggebedroegbij 16%vocht
5800kgperha.Destro-opbrengst
wasongeveer4000kgperha.
Opbrengsten vallenzeertegen,het
natteweerheeft duidelijk zijn
sporenachtergelaten.
Loss

Teeltgegevenstriticale,winterrogge enwintertarwezand(excl
Gewas
Wintertarwe
Triticale
Vredeweg 38+39 Vredeweg 14+15
Oppervlakte (ha)
2,60
2,85
Tambor
Ras
Galtjo
Zaaidatum
23-10-1997
17-10-1997
Hoeveelheid zaad
150kg/ha
155kg/ha
Voorvrucht
suikerbieten
Maïs
Kali-bemesting
100 kg
100kg
N-bemesting
100+60kg
80+60kg
0,75 Starane
20gAlly(muur)
Onkruidbestrijding
Halmverkorter
Ziektebestrijding
Beregening
Korrelopbrengst/ha
Stro-opbrengst/ha

1Allegro
1 x30mm
5500kg
55ÖÖkg

1 x30mm
6000kg
4500kg

Deinzaaivanwintertarwevond vrij
vroegenondergoede omstandigheden
plaats.Ervolgdeeentamelijk zachte
winter,waardoorhetgewas goed
ontwikkeldhetvoorjaar inging.DeNvoorraad inhetvoorjaar lagopeen
normaalniveau.Destikstofisindriekeer
gegeven.Ondanksdetoepassingvaneen
halmverkortertraderplaatselijk enige
legeringop,voornamelijk alsgevoldvan
hetnoodweer op6juni.Erkwam weinig
meeldauw voor,maardestemeer
afrijpingsziekten, vooral Septoriadie
achterafmoeilijk bleektebestrijden. De
oogstverliepondergoedeweersomstandigheden. Deopbrengst alsmede
dekwaliteit (hectolitergewicht 62-70)
warendeslechtstesindsjaren.Hetstrois
grotendeelsverhakseid.Detegenvallende
opbrengst enkwaliteit is voornamelijk
veroorzaakt doordeweeromstandigheden:tenatenteweinigurenzon.
De zomergerst is vroeg, nl.
tussen 18en 22 februari gezaaid
met de spit- en zaaimachine in
één werkgang. De opkomst
verliep traag en door vogelschade was de beginstand vrij
hol en matig. Later in het
seizoen ontwikkelde zich het
gewas goed. In relatie tot de Nvoorraad is een lichte N-gift
gegeven. Er is één ziektebestrijding uitgevoerd. De
weersomstandigheden tijdens de
afrijping waren verre van ideaal.
Eindjuli is onder goede
omstandigheden geoogst. De
opbrengst viel uiteindelijk nog
wel mee maar de kwaliteit was
minder dan voorgaande jaren.

BSO)enwintertarwe enzomergerst loss.
Wintertarwe
Winterrogge
Twistweg9+10 Wijnandsrade 3b
5.64
2,85
Vivant
Marder
28 okt.
24-10-1997
150
90kg/ha
Aardappelen
100kg
52+60+40
70+60kg
2
Isoproturon+ 25
0,75 Starane
gram Ally+ 30 gr.
Gratil+ 2 MCPA
0.8 CCC
0.5 CCC
+ 0.75 Allegro
0,75 Corbel
1 Allegro
1,5 OpusTeam
5800kg
4000kg
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7930

Zomergerst
W'rade 9
2.66
Scarlett
18febr.
110

52
20 g. AÏÏy+
1.5 MCPA
+ 30 g. Gratil
1 Amistar

6775

Suikerbieten
Zand
Inapril zijn de bieten onder
redelijke omstandigheden
gezaaid/geplant. Eindapril
stonden degezaaidebieten
boven. Deopkomst verliep
onregelmatig,vooralbij delaatst
gezaaide.Plantbestanden 80000100000perha.Debasisbemesting bestond uit
organischemest aangevuldmet
kunstmest tot hetadvies (2001,7 xNmin).Daarnaast is 15 kg
Borax gestrooid omhet
Boriumgehalte aante vullenen
200kg landbouwzout ominde
Natrium-behoefte te voorzien.
Ookinditgewasisalsgevolgvan
dehogeneerslaghoeveelheden
stikstofindieperelagengespoeld.
Grotevraageindjuniwas,moeter
bijbemestworden?Opbasisvan
onzeervaringhebbenweallebieten
bijbemest,ditintegenstellingtot
hetadviesvandesuikerindustrie.
Deonkruidbestrijding isgebeurd
doormiddelvanhetLage
DoseringenSysteem. Deeerste
onkruidbestrijdingiseindapril
uitgevoerd.Daarnaisditnog3

maalherhaald. Deonkruidbestrijdingisgoedgelukt.
Aardappelopslagbestrijdingvereiste
opsommigepercelenhandwerk.
Voordelangstedaghaddende
perecelenhetveldgesloten.
Rhizoctoniakwamvoorinenkele
percelen.Opdezepercelenzijnde
rottebietenuithetzwadverwijderd
nahetrooienenvoorhetopladen.
BeginaugustusisCercospora
geconstateerd.Eristoengespoten
met0,5literCarbendazim. Deze
bespuitingiseindaugustus
herhaald.Beginoktoberisvoorde
vroegleveringgerooid,daarnazijn
dieperecelen geoogstwaarhetqua
nattigheidopdatmomentmogelijk
was.Vanoogstplanningwas
nauwelijkssprake.Nettoopbrengst
suikerbieten 53800tonperha;
15,64%suiker;89,90%WINen
17,91%totaaltarra. Opbrengst
matig,oorzakenweinigzon,
natschade,Cercosporaen
Rhizoctonia.
Loss
Ookvoordebietenopdelossis
gespit incombinatie metde
rotorkopeg.Opdeze wijze
ontstond inéénwerkgangeen
mooizaaibed.Hetgrootste
gedeelte vandeoppervlakte is

Teeltgegevens suikerbietenzand(excl BSO)enloss.
perceel
Vredeweg22 Meterik
oppervlakte inha
1,40
5,00
ras
FionaG
FionaG
zaaidatum
24maart
31maart
16,5 cm
zaaiafstand
16,5 cm
voorvrucht
maïs
Maïs
drijfmest perha
3Öm3ZDM
30m3MDM
...75k_g
N-bemestingperha
80kg
Borium-bemesting
10kgBorax
10kgBorax
Natrium-bemesting 200kg
200kg
Landb.Zout
Landb.zout
P bemesting kg/ha
K bemesting kg/ha
Betacal
onkruidbestr.
LDS
LDS

ziektebestrijding
plaagbestrijding
beregeninginmm
opbrengst kg/ha
suiker gehalte
WI

Ruilperceel
1,80
EvitaG
31maart
16,5 cm
Aardappel
40m3RDM

eindmaart gezaaid, deresteind
april.Oppraktisch degehele
oppervlakte zijn Rhizomanietoleranterassen gezaaid.De
zaaiafstand was 18cm.De
opkomstverliep vrij traagmaar
goedmet 70.000 -80.000
planten perha.Vooraldevroeg
gezaaide percelen ontwikkelden
zich zeergoedenhadden rond
10junihet land dicht.
Deonkruidbestrijding methet
lagedoseringen systeemgaf
wederom eengoedresultaat.
Tegenbladziekten iseen
bestrijding uitgevoerd.De
oogstomstandigheden waren
vanaf deeerste levering alzeer
slecht. Delaatste partij bieten is
nadevorstperiodebegin
december gerooid. Hierin
kwamen enkele vorstcode's voor.
Ookdaaldehet suikergehalte
met0.70%t.o.v.devoorgaande
levering.Hettarra-percentage
washoger danvoorgaandejaren.
Denettoopbrengst wasgoedmet
gemiddeld 62tonperha.Het
suikergehalte bedroeg 14.94%
deW.I.89.80.Totaaltarra
bedroeg±25procent.

Wijnandsrade 4
5.50
div.
18

W'rade 2A
7.20
div.
31/3
18

40 m3 ZDM
60

126

VA

10kgBorax
200kg
Landb.Zout

LDS

2x0,5Carb.

ï x0,5Carb.

ï x 0,5Carb.

2 x30mm
58360
16,25%
90,71%

1x30mm
60100
15,91%
89,53%

51300
15,67%
90,36%

10ton
2.50 Round-up
0,8 Bolero+0,5G+0,5T
0,8 Bolero+0,5G+0,5T+
0,5P
0,8 Bet+0,4T+0,5P+
30gr. Safari
2 x 0,5Carbendazim
11Temik (zaaivoor)
62.000
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100 (tripel)
240(Kali-60)
Idem

Idem
Idem
62.000

Hoofdteelt stamslabonen
Zand
Eindmeizijn destamslabonen
gezaaid,rasMercano.De
bemestingbestond uit25m3ZDM
datmetde bouwlandinjecteur
ingewerktis.
Goedeopkomst envlottebeginontwikkeling.Hetbeginvanhet
groeiseizoenwasmatig,metname
deneerslaghoeveelheid wasenorm.
Laterverbeterden de
omstandigheden enrondbloeiwas
hetgoedweermeteengoede
peulzetting en-vulling.
Deonkruidbestrijding metlage
doseringen Basagran isgoed
geslaagd.Eristweemaalmet
RonilangespotentegenBotrytisen
Sclerotinia.
Halfaugustuszijn debonen
geplukt. Deopbrengstwasgoed.

Conservenerwten
Zand
Halfaprilzijn de conservenerwten
gezaaid.Debemestingbestonduit
beperkte organische mestgift.
Goedeopkomst envlottebeginontwikkeling.Hetbeginvanhet
groeiseizoenwasgoed,goede
gewasontwikkeling endaarna
goedestartvanbloeienpeulzetting.
Laterverslechterden de
omstandigheden entegenheteinde
vanbloeientijdens de
korrelvullingsfase kreeghetgewas
zeerveelnattigheidoverzichheen.
Gevolgeengewasmetveelrot
(Botrytis)onderin.De
onkruidbestrijding metlage
doseringen Basagran isgoed
geslaagd. Halfjuli ishetgewas
geoogst, opbrengstmatigtot
redelijk afhankelijk vanperceelen
oogsttijdstip.

Teeltgegevens waspeen,bonenenerwt(excl.BSO)
Gewas
Waspeen
Twistweg 1+2
Oppervlakte(ha)
2,85
Armstrong
Ras
Zaaidatum
30mei
23kg
Zaaiafstand ofhoeveelheid
Voorvrucht
wintertarwe
Drijfinest perhectare
2Öm3MDM
N-bemestingperhectare
108 kg
Onkruidbestrijding
2xLDSDosanex
Ziektebestrijding
-Loofverbruining
2x 1 Rovrall
-Botrytis-Sclerotinia
1x 1 Ronilan
Plaagbestrijding
-wortelvlieg (bi|zaai)
15kgBirlane
Beregening
2x25mm
52600kg
Opbrengstperhectare

10

Wortelen
Zand
Dewas-enwinterpeen zijn eind
meigezaaid.Debemestingbestond
uitorganische mestaangevuld met
kunstmesttothetadvies(80kgNNmin).Daarnaast is 15kgBorax
gestrooid omhetboriumgehalte aan
tevullenenK-60voordekalibehoefte. Deonkruidbestrijding is
goedgeslaagd.Chemisch istwee
totdriemaalmeteenlage dosering
gespotentegenbreedbladigen.In
hetBSO-Ecoperceeliskortvoor
opkomst gebrandmeteenbrander,
naopkomst isgeschoffeld. Onkruid
inderij ishandmatig verwijderd.
Destandenontwikkelingvande
wortelenwasredelijk goed.
Beginnovember isdewaspeen
gerooid onderzeer slechte
omstandigheden. Denettoopbrengst varieerdeperperceelvan52
tot58tonperhectare.Kwaliteiten
sorteringwarengoed.

Stamslabonen
twistweg3+4
2,60
Mercano
19mei
7cm
schorseneer/waspeen
25m3ZDM
30kg
3xLDSBasagran

Conservenerwt
Twistweg7+8
2,60
Bonette
17april
85kg
Aardappel
25m3ZDM
27kg
2xLDSBasagran

2x 1 Ronilan
0,25 Pirimor

0,25 Pirimor
6980kg

2x25 mm
15900kg
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Weersgesteldheid
Januaribegon stormachtigennat.
Daarnarustigerenindelaatste
weekvanjanuarihetbeginvaneen
kleine vorstperiode.
Infebruari gingde vorstperiode
overindroogenzonnigwarm
weer. Februariwasoveralgemeen
droogenzacht.
Maartbegonbewolkt, stormachtig
enkoudmetsneeuwbuien.Eind
maartverbeterde a.g.v.drogeren
warmerweer. Overhetalgemeen
eenfrisseennattemaand.
Deeerstewekenvanaprilwaren
natenfris.Laterindemaandviel
minderneerslagenliepde
temperatuur op.Overhet algemeen
eennattemaandwaardoorde
werkzaamheden geregeld
stagneerden.
Deeerstehelft vanmeiwasdroog
enwarmvoordetijd vanhetjaar.
Halfmeizijn dewintergranenberegend.Meieindigdenatenkoel.
Juniwaseenzeernattemaand.De
phytophthora sloegherenderhard
toe.Deomstandigheden voor
schimmels warenoptimaal endus
bescherming metfungiciden moest
volopplaatsvinden. Problematisch
hierbij wasdatermaarweinig
goedespuitmomenten waren.
Indemaandjulivielgeregeld
neerslagenwaseenkoelemaand.
Degewassen droogdennooitecht
goedop,hierdoorveelschimmelziektesindegewassen.
Deeerstetweewekenvan
Augustus warendroogenzeer
warm.Gedurendedezewekenzijn
degranengeoogst.Bijde
bestrijding van schimmelziektes
kwamdezehetedrogeperiodeals
eengeschenkuitdehemel.Nadeel
welwasdatdegewassenmetzwak
ontwikkeldewortelstelsels snel
vochtstressvertoonden. Daarom
heeft indezeperiode deberegening
volopgedraaid.Augustus eindigde
metnatenkoelweer.
Inseptember washetgedurendede
eerstehelft koel,wisselendbewolkt
enextreemnat.Alsgevolgvande
lagetemperatuur ontwikkeldeen
rijpten degewassen traagaf. Later
werdhet ietsbetereniseenstart
gemaaktmetdeoogst.
Oktober idemkoel,wisselvalligen
zeernatweer,vooral delaatste
week;echtherfstweer met zelfs
enkele stormachtige dagen.

Debelangrijkste kengetallen omtrentdeweersgesteldheid vanhet afgelopen
groeiseizoenen30jariggemiddeldevanVredepeel.
Maand
neerslag 1998inmm.
Gemiddelde
Verschil in°C
etmaaltemp
Wijnands Vrede 30-j
1998
gem.
gem.
Peel
rade
30i.
Januari
43
60
59
4,1
1,9
+ 2,2
6,4 "2,3
Februari
11
12
41
+4,1
7,9
Maart
77
.83
59
5,0 + 2,9
113
I 101 I 47
9,7
April
8,1 + 1,6
16,1
Mei
40
43
53
12,3 + 3,8
16.6
15,4 + 1,2
Juni
172
" 133 ' 63
65
66
16.7 ' 16,8
Juli
42
- 0,1
17,0
49
56
55
16,6 1 +0,4
Augustus
153
59
September 121
15.6
14,0 + 1,6
159
181
56
9,4
" 10,0 - 0,6
Oktober
71
68
4,0 " 5,6
November 88
- 1,6
56
69
4,3 "3,1
December 47
+ 1,2
962
1014 695
10.7
9,3
Totaal
+ 1,4

Gedurendedeeerstedrieweken
zijndemeesteproefvelden en
aardappelen geoogst.
Deeerstetiendagenvan november
warennat,daarnavielerminder
neerslag.Nagenoegallegewassen
enproefvelden zijnnogvoorde
strengevorstperiodeeindnovember
geoogst.Voorveelnogtevelde
staandeaardappelenbetekendedeze
vorsthetdefinitieve einde.
Uitzaaivanwintergranen isbegin
decemberopgestart.Dezemaand
wasquahoeveelheidneerslagen
temperatuurnormaal.Vorstvan
betekeniswasernauwelijks.
Samenvattendkangezegdworden
dathetgroeiseizoenvan 1998als
extreemnatengemiddeldkoelin
deboekengaat.Intotaaliserin
1998teVredepeel 1012,4mm
neerslagafgetapt. Langeperioden
metextreemhogetemperaturen zijn
ernietgeweest.Hierdoor isde
gemiddelde gewasverdamping per
dagnietuitzonderlijk geweest.
Gevolg isdatbeperktkunstmatig
beregend is. Eindmeizijnde
vroegeerwtenendegranen
beregend.Detweedeperiodemet
vochttekortwaseindjulitothalf
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augustus,toen zijnalle behoeftige
gewassenberegend.
Intotaal iseenoppervlakte van 134
haberegend.Perkeerwordt±25
mmberegend.
Vorstperiodeswarenereindjanuari
beginfebruari eneindnovember en
halfdecember.Extremekoude iser
nietgeweest,welheeft devorstin
novembereeneindegemaaktaan
dehoopomdenogtevelde staande
aardappelentekunnen oogsten.
InNederlandisintotaalzo'n4045%vanhetareaal consumptie
aardappelennietgeoogst.

gewas

biet
Aardappel
Erwten
Stamslabonen
Schorseneren
Was/winterpeen
Granen
Maïs

% v.d.
beteelde
oppervl.
100
100
20
100
0
100
100
100

aantal
mm
25-50
50-100
25
40
0
40
50
25-50
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Voorstellenpraktijkonderzoek Akkerbouw
Het afgelopen jaar kreeg het
PAVvanuit de akkerbouw in
Zuidoost-Nederland diverse
voorstellen voor praktijkonderzoek. Sommigen zijn zondermeer in onderzoek genomen, anderen kregen geen
prioriteit. Een overzicht.
Veelvragen hadden betrekking
opdeteelt van aardappelen: het
snijden van pootgoed, knolbehandelingtegen schurft, kringerigheid, pokschurft, ritnaalden,
ondiepe grondbewerking, tijdstipvan aanaarden en wortelsnijden. In dit geval allemaal
vragenwaar alonderzoek naar
loopt,ofdieal zijn onderzocht,
(pnderzoek naar deteelt op 90
centimeterruggen gaat binnenkortvan start.

echter weltoepasbaar op bedrijveninZuidoost-Nederland. Resultaten worden in de vakbladen gepubliceerd, maar het is
ookmogelijk omin studieclubverband -kostenloos- eenPAVonderzoeker uit te nodigen om
conclusies uit het onderzoek toe
te lichten.
Paul Geelen
PAV-ZON

Suggesties diewerden gedaan
metbetrekking tot Rhizoctonia
oftewel de wortelknobbelalen
M.chitwoodi,M.fallax, wortellesieaaltje P.penetransofhet vrijlievendeTrichodorus-aaltje, zijn
gebruikt omhet lopende onderzoek aan te passen ofuit tebreiden.
Het probleemvanhet verdwijnen van bestaande middelen en
detoelatingvan nieuwe middelenoftoepassingen, met name
inkleine gewassen zal meer
aandacht krijgen. Het PAVzal
nagaan waar knelpunten zijn, of
waar zeopkorte termijn kunnen
ontstaan. Tedenken valt onder
andere aan schorseneren, stamslabonen en conservenerwten.
Gelderse telers vroegen om mee
te mogen draaien inhet project
'Beregenen opmaat', dat nu in
Noord-Brabant en Limburg
loopt.Indien de provinciale

overheidbereidismeete financieren, kan aan dezewensgehoorworden gegeven.
Deangst voor afnemende bodemvruchtbaarheid, verliesnormen, gebrek aan sporenelementen en dezorgvoorte veel
uitspoelingkwam invele voorstellen naar voren.Het bedrijfssystemenonderzoek van het PAV
besteedt aan deze problematiek
aandacht. Ookvindt uitgebreid
onderzoek plaats naar de uitspoelingvan nitraat.Aan beide
onderzoeken wordt een economische haalbaarheidsstudie gekoppeld.
Dezorgvoordenatuur leidt in
diverse gebieden tot problemen
met wildschadeinde akkerbouw.Gevraagd werd naar de
mogelijkheden omwildte verjagen,te gedogen ofwegte lokken,
en welke schade c.q. kosten
daarmee verbonden zijn. Het komendjaar zalhet PAVhiernaar
eenbureaustudie uitvoeren.
Sommigevoorstellen kregen
geenprioriteit omdat naar de
genoemde problematiek alonderzoek wordt uitgevoerd,of
omdat het alisonderzocht. Vaak
vond dit onderzoek elders inLelystad ofopeen ander proefbedrijf plaats.Deresultaten zijn
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Suggesties
voor praktijkonderzoek
Praktijkonderzoek isonderzoek
waarvanderesultatendirect biju
ophetbedrijf toepasbaarzijn.Om
onderzoekzodicht mogelijkbijde
praktijk tehoudenvraagthetPAV
uwmedewerking.Zend onsuw
wensenensuggestiesvoornieuw
akkerbouwonderzoek.
Omhetonderzoek ophetPAV
zorgvuldigtekunnen uitvoerendienenvoorstellenruim eenjaar van
tevorente wordenaangekaart Op
dezemanier kan hetgoedvoorbereidwordenenafgestemdopproevendieeldersworden uitgevoerd.
Zo ishetmogelijkomefficiëntom
tegaanmet debeperktebeschikbaremenskracht enmiddelen.
Voorstellenkunt uopsturennaar
PAV-ZON,postbus 6077,5960AB
teHorst,waarbij uonderstaande
punten vermeldt:
1.titel vanonderzoekwens
2.watishet probleem
3.watmoet worden onderzocht
4.uwnaam,adres,telefoonnummer
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Proefjplan PAVZON
inteken vanplagen enmest
Het PAV-proefplan voor 1999
laat e e n groot aantal nieuwe
onderzoeken zien. Helaas
vormen plagen en bemestingsproblemen nog steeds
de hoofdproblematiek in de
zuidoostelijke akkerbouw.
Het onderzoek hiernaar
heeft ook in 1999 prioriteit.
Daarnaast wordt veel onderzoek gedaan naar de teelt
van aardappelen.
Debeheersing en bestrijding
van dealenPratylenchus penetrans enMeloidogyne chitwoodi
vraagt veelaandacht. In diverse
rotatiesworden verschillende
groenbemesters, gewassen en
rassen onderzocht ophun gevoeligheidvoordeze alen, en de vermeerdering ervan. Ook de
schimmel Rhizoctonia solani,
diemet name in suikerbieten
veelschadeaanricht, krijgt in
het onderzoek bijzondere aandacht. Wratziekte-resistentie
wordtinaardappelen onderzocht,evenals debestrijding van
devuilboomluis. Waarschuwingssystemen tegenluis en
Phytophthora worden getoetst.
Nagegaan wordtofhet mogelijk
isomluisin de pootaardappelteelttebestrijden door insecticidentoete dienen aan het beregeningswater, dat via een
druppelslangbijdeplant wordt
gebracht.

Teeltmaatregelen
Bij de onkruidbestrijdingis
vooralaandacht voorlagedoseringen en derelatie met spuittechniek. Proeven zijn gepland

in mais,conservenerwten en
stamslabonen. Bemesting met
desporenelementen zwavel, natrium, magnesium en borium
krijgen aandacht, evenals de
werkingvanfosfaat in dierlijke
mest. Inhet project "Beregenen
opmaat" staat efficiënt watergebruikvoorop.Ookworden eventuelevoordelen vanhet gebruik
van dedruppelslang in aardappelenonderzoçjit.Metde 'nieuwe'gewassen cichorei en
miscanthus wordt teeltervaring
opgedaan.
Ookhet komendjaar worden oudeennieuwerassen ineen groot
aantal gewassen vergeleken.
Wintertarwe, winter- en zomergerstoploss, aardappelen,
cichorei,maïs,roggeen triticale
opzandgrond. Inhet bedrijfssystemenonderzoek worden de
effecten van diverse gelijktijdig
genomenmaatregelen onderzocht, met alsuiterste deecologischeteelt, zonder gewasbeschermingsmiddelen. In
Zuid-Limburgwordt de invloed
van teeltmaatregelen opdenitraatuitspoeling onderzocht. De
kwaliteit van deoploss geteelde
aardappelen laat delaatstejaren te wensenover.Het PAVonderzoekt deoorzaakvan de lage
opbrengsten, ende mogelijkhedenomaantasting door schurft
tebeperken. Deteeltvan ruggen
op90cmen debeddenteelt wordenonderzocht, medeookom zo
tetrachten erosiete voorkomen.
Paul Geelen e n
Harry Verstegen,
PAV-ZON
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Weersvoorspelling zwakke schakelin
waarschuwingssysteem Phytophthora
Strikt volgen spuitadviezen resulteert incuratief spuiten
DoorEricdeLijster
HetadviessysteemTeelt-plusvan
fabrikantDacomvaltteverbeteren. Ditblijktuitonderzoekvan
hetPAV-ZONinWijnandsrade(L).
Dekwaliteitvan deweersvoorspellingiseenvandevoornaamsteknelpuntenvoorhetwaarschuwingssysteemtegenphytophthora
in aardappelen.

Hetonderzoekmaaktdeeluitvan
eenprojectvandeBondvan
AkkerbouwersLLTBendeprovincieLimburgmetalsdoelde
phytophthorawaarschuwing inde
Zuid-Limburgse aardappelteeltte
introduceren.
IndeproefvanhetPAV zijnde
aardappelenvorigjaarvrijgeblevenvanaantastingen doorphytophthoranahetvolgenvanhet
Dacom-advies,ondanksdehoge
infectiedruk. Het PAV heeft het
gewasechterookphytophthoravrijgehoudenmetdeGoede
Landbouwpraktijk (GLP).Hierbij
isgeenstrakwekelijks schemaaan-

gehouden,maarzijndebespuitingenmethetboerenverstanduitgevoerd,meldtPaulGeelen,onderzoekervanhetPAV-ZON.
HetstriktvolgenvanhetDacomprogrammaheeft inadviezenvoor
curatievebespuitingengeresulteerd.VolgensdeGLPisbijna uitsluitendpreventiefgespoten.In
beidegevallenzijnvijftien bespuitingenuitgevoerd,maarGLPblijkt
goedkoperenmindermilieubelastend danhetDacom-advies.
Luchtvochtigheid

Hetbuiigekaraktervanhetweerin
1997isdeoorzaakvanhetveelvuldigcuratiefadviserendoorhet
Dacom-programma inhetPAVonderzoek.Derelatieveluchtvochtigheid,vanbelangvoordebladnatperiode endusdeschimmelontwikkeling,issystematischte
laagvoorspeld.„Wijzijninoverleg
metMeteoconsultomverbeteringenindeweersvoorspellingen aan
tebrengen",steltPeter Raatjes,

productspecialist bij Dacom. „Met
eengoedevoorspellingkunnen
meerpreventievebespuitingen
wordenuitgevoerd."
InZuid-Limburgzijn deweersverschillenvorigjaarookgroot
geweest.Vooreengoedegebiedsregistratiedienenmeerweerpalenin
hetglooiendelandschapteworden
gezet,meentPaulGeelen.„Het
weerkanopeenbergofineendal
heelverschillend zijn."
Hetadviessysteemhoudtvolgens
hetPAV-onderzoek onvoldoende
rekeningmetresistentietussende
verschillenderassen.Hetprogrammaisbovendienteweinigingericht
omspuitenmeteenlagedosering
meetenemen.VolgensRaatjesis
datnietverwonderlijk. „Deinfectiedruk was vorigjaarzo hoogdat
verschilleninvatbaarheid ofdoor
lagedoseringenweiniginvloedop
hetadvieshebbengehad.Dat
neemtnietweg datwe dezesystemengaan verfijnen."

Waardevol

©gen inzicht en advies vullen elkaaraan
DLVheefter vergelijkingmetde
18prujectdeelncmersinZuidLimburg,deregistratievaneen
groepvan 25telersdienietheb.--ben.meegedaanaanhetproject
. opgewnwgd.Zokan deinvloed
vanhetDacom-sysrecmop het
'. spuitbeleidvan deaardappelte"'1erWWfenonderzocht.Hieruit
blijktdat eigeninzichtenervaringvandeakkerbouweren het
'" adlfeftunhetprogramma
elkaaraanvullen.Uitdetabel
. bjifkxdat telersmetheiDacom«Éjkftweliswaarmeeractieve
stofhebbengebruikt,maar dat
bjuantalbespuitingengemid: npBHiiJI"!Mltl Hut ill 1111lilJ111
tenenderaifieubelasringpumen
IJS«waterleven{WL).bodem-
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leven(BL)en grondwater (GW)
zijnminder.Hetgrootsteverschilzitechterinhetgebruik
vandecuratievemiddelenRidonülDeltaenTattooC.
VergelijkingadviesDacommet
praktijk:
ras:Bintje

Dacom Praktijk
15,6
12,9
706
kosten(//ha)
545
8900
act.stof(g/ha) 10700
1677
WL
769
1633
BL
1331
3212
GW
2410
40,0
Ridomil*
8,0
64,0
TattooC*
58,0

aantalkeer

* Percentagevan het aantal percelen.
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Deachttien akkerbouwersdieaan
hetintroductieproject hebbendeelgenomen,beschouwenhetadviessysteemalseenwaardevolleaanvullingophetspuitbeleid,stelt
PetervandeBerg,projectleider
namensdeLLTB.Het invoeren
vandejuistegewasontwikkelingis
daarbijvangrootbelang.
VolgensPaulGeelenheeft hetsysteemperspectief.„Hetprogramma
iseenhulpmiddel.De informatie
biedtdetelerhouvast.Hijmoet
echternietblindvarenopdeadviezen."
Dedeelnemershebben,methet
Dacom-systeem alsruggensteun,
mindermilieubelastend gespoten
dan25akkerbouwersuitdedagelijksepraktijk. Ditheeft DLVbecijferd (zie kader).
Hettweedeprojectjaar zalworden
benutomhetadviessysteemverder
tevervolmaken.Hetproject wordt
mettwaalfdeelnemersuitgebreid.

Oogstplus Akker 3juli 1998

Half september loofklappen ismeestal
voldoende
Tijdig loofdoden bespaart consumptietelers geld

„Half september loofklappen is een goede methode voor loofdoding in
consumptieaardappelen" Dat stelt onderzoeker Cees van Loon
van Praktijkonderzoek voor Akkerbouw en
Vollegrondsgroente (PAV) in Lelystad.
Gangbaar is nog volvelds spuiten, laat in het
seizoen. VanLoon ziet te veel percelen waarop
het gewas maar
'doorsuddert'.
Door Harma Drenth
Met alleen loofklappen moet het
consumptiegewas goed te doden
zijn. Volgens onderzoeker Ceesvan
Loon kunnen half september alle
consumptierassen worden gedood
met alleen loofklappen. „Zelfs bij de
late Asterix isklappen bijna altijd
voldoende." Problemen verwacht hij
alleen bijextremen. Bijvoorbeeld

wanneer een laatrijpend raste veel
stikstof heeft gehad of vroeg (in augustus) wordt gedood.
Bijgeen van de aardappelgewassen
in de proeven trad hergroei op na
klappen. Deschilvastheid was na
klappen even goed alsna spuiten.
Toch isloofklappen niet elkjaar een
optie. „Soms ishet zo nat dat je niet
fatsoenlijk kunt klappen. Dan moet
je spuiten." Ook isklappen riskanter

Invloed van loofdodingsmethoden op ontvellingen en groene
knollen in consumptieaardappelen na 14dagen. In beide jaren
was er geen verschil tussen spuiten en klappen.
behandeling*

ontvellingsindex o.i.1990
1989**

PAV(22-33 %afslib.)
spuiten(Trakefon)
3
klappen
3
onbehandeld
5
'Kandelaar(50-5*%afe«b.* *
»- '
klappen
8
onbehandeld
15
Reglone
5
Trakefon
5
0,5Purfvel+0,5Réglöne
4

8
8
15

groeneknollen (%)
1990

4
3
• -3,5
• » ! • -aas1-"-•;-s-«r- ?s „•;.«„SES»\

16
18
15
23
14

*doseringenvolgensadvies
**index;0=geenontvelling,100=aüeknollenvoormeerd

7
7
6
7
9

an75procentontveld
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dan spuiten wanneer er phytophthora in het gewas zit en de grond
vochtig is.Klappen verspreidt de
sporen, die via de vochtige grond de
knollen kunnen infecteren. Bijdroge
grond isklappen geen probleem. De
sporen overleven maximaal een dag
en dringen niet door tot de knollen.
Telers noemen als bezwaar dat loofklappen onder natte omstandigheden vaak rooiproblemen geeft. Niet
zozeer door kluiten, maar meer door
de kansop wegzakken van de rooier
inde rijsporen van de loofklapper.
Die bemoeilijken ook de afstelling
van de diepteregeling van de rooier.
Volgens Van Loon valt dat mee.
„Met de klapper rijd je door andere
geulen dan met de rooimachine."
Voorwaarde voor goed klapwerk is
dat de klapper voorop de rooimachine zit. „Bijeen klapper achter de
trekker duwen de trekkerbanden de
stengels plat. De klepels moeten dan
zo diep gaan om alle stengels te
raken, dat ze onvermijdelijk grond
van de ruggen slaan. Endat betekent groene knollen." Een teeltvrije
strook van drie meter achter de ruggen voorkomt veel beschadigde
knollen op de wendakker. En brede
banden zijn uit den boze.
Geen enkele consumptieteler kiest
voor klappen, weet Van Loon.
Gangbaar is nog het volvelds doodspuiten. „Somste laat", oordeelt
Van Loon. „Inhet najaar ziejetalloze percelen die doorsudderen. Dat
kost geld, want de phytophthorabespuiting blijft nodig en het gewas
hardt minder snel af. De kans op
slechte rooiomstandigheden neemt
toe en daarmee ook de kans op
kwaliteitsverlies." Zijn advies: dood
het loof half september, of wanneer
minder dan 25 procent van de grond
nog met groen loof is bedekt.
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Erosiebeperking bij aardappelen
Nadat het erosieonderzoek zich de eerste jaren op de teelt
van maïs e n bieten heeft gericht, krijgt erosiebeperking bij
aardappelen de laatstejaren steeds meer aandacht. Veldonderzoek loopt e n wordt het komendjaar voortgezet.

Metingen in maïs enbieten wezenuit dat een bodembedekker
en eenstrodek zeereffectief zijn
tegen erosie.Ditvormde de achtergrond voorhet nieuw opgezetteonderzoek naar demogelijkheden omdoormiddel van
teeltmaatregelen deerosie in
aardappelen tebeperken. In
Duitsland enZwitserland is
reeds enigejaren ervaring opgedaan met deteelt van aardappelenineenbodembedekker. De
bodembedekker dient hierbij in
deherfst te worden ingezaaid en
inhet voorjaar zomin mogelijk
te wordenbewerkt. Hierbij zijn
tweeteeltwijzen mogelijk.

Herfst
Doorreeds indeherfst de aardappelrug optebouwen enin te
zaaien met een bodembedekker
kan inhet voorjaar in deze rug
worden gepoot. Aanpassingen
aan depootmachine zorgen ervoor dat depoter diepgenoeg in
derug terecht komt. Bovendien
mag derug niet te zeer opengebrokenwordenomte voorkomen
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dat doorhet opnieuw opbouwen
debodembedekker teveel wordt
beschadigd. Derugdient in de
herfst dusdanig grootte zijn dat
inhetvoorjaar zonder aanaarden derugvoldoende aanwezig
is.Eenbijkomend probleem bij
dezeteeltwijze wordt veroorzaakt doordeinzaaivan de
groenbemester. Het islastig om
derug egaalingezaaid te krijgen.

Volvelds
Een tweede mogelijkheid isom
aardappelen niet inruggen te
poten, maar volvelds.Problemenbij inzaaivan debodembedekker worden hiermee omzeild.Voordezewijze zijn
beddenpoters voorhanden. Het
poten ineen bodembedekker,
zonder degrond inhet voorjaar
tebewerken bleek bij degebruikte beddenpoter echter niet
mogelijk.
In 1998isin een proefde gangbare teelt vergeleken met de
herfstruggenteelt en met de
beddenteelt. Bovendien zijn va-
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rianten met strobedekking aangelegd.Na een zeerextreme onweersbui beginjuniwerden de
verschillen in afstroming van
grond goedzichtbaar. Water was
in alleobjecten zoveel afgestroomd, datverschillen niet
meetbaar waren. Develden met
strodek bleken de minste afvoer
tehebben gegeven.Ditgoldvoor
zowelderuggen alsdebeddenteelt. Onder dezeextreme omstandigheden bleken de herfstruggen onvoldoende
bescherming tekunnen bieden.
Beddenteelt met mulch (oppervlakkigbewerkte bodembedekker)bleek nauwelijks te verschillenvanbeddenteelt opvers
geploegdland ofvan de gangbare ruggenteelt.
Het onderzoek wordt in 1999
voortgezet omna te gaan hoe de
verschillende teeltwijzen reageren onder (hopelijk) minder extreme omstandigheden. Daarnaast ishet debedoelingomop
een aantal praktijkpercelen ervaring opte doen methet mechanisch aanbrengen van een
strodek.
P a u l Geelen
PAV-ZON
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Aardappelteelt in ongeploegde
phaceliastoppel nietaltijd gunstig
Een braakjaar ofeen vroege stoppel is te benutten om organische mest over het land uit te brengen. Hierna kan in de zomer, onder gunstige omstandigheden, na te hebben geploegd en een zaaibed te hebben gemaakt, phacelia worden
ingezaaid.
Deze groenbemester heeft tot
voordeeldathet gewasin de
winter doodvriest enweinigopslagproblemen geeft, zodat de
aardappelen zonder voorafgaandegrondbewerking kunnen worden gepoot.
Een dergelijke werkwijze heeft
mogelijk een aantal voordelen.
Zowordt destikstof vastgelegd
enkomt dezepasweervrij als de
aardappels zijn gepoot.Ookbehoeft erniet onder miiader goede
omstandigheden teworden geploegd.Daarnaast kan vroeger
worden gepoot,hetgeen een
vroeger gewasgeeft, een betere
vochtvoorziening dooreen beter
doorwortelde grond, een betere
structuur en minder verslempte
ruggen. Ookwerkt het kosten
besparend, want inhet voorjaar
is geenpootbedbereiding nodig.
Omhierin meer inzicht te verkrijgen heeft het PAVhieraan in
dejaren 1994t/m 1996opROC
Kollumerwaard onderzoek verricht.waarbij achtereenvolgens
zijn vergeleken:
-ploegen, phacelia zaaien, onbewerkt poten;
-ploegen,phacelia zaaien, ploegen,pootbed maken, poten.
Opeenwintertarwestoppelbij
eengrondmeteenafslibbaar percentagevantwintigprocentisin
meivanhetbraakjaar tien ton/ha
kippenmestuitgebracht. Hierna

isopwintervoor geploegd.Na het
ploegenistienkg/haphaceliagezaaid.Ditgewasheeft zichgoed
ontwikkeldenis doodgevroren.
Eendeelvanhetperceelisinde
winter geploegd.
Inhet objectonbewerkt poten
zijn deaardappelen, rasAgria,
zonder intensieve grondbewerking gepoot. Slechts een soort
schijveneg vooropdetrekker sneedde stoppelresten door. Bij
het andere object ismet derotorkopeg eenpootbed gemaakt.
Daarna zijn de gebruikelijke
wijze deruggenverder opgefreesd. Het aardappelgewas ontwikkelde zichgoedenis eind
september gerooid.

Resultaten
Hetidee dat zonder ploegen eerderkan worden gepoot, bleek in
geen enkele van dedrie onderzoeksjaren tekunnen worden
bereikt. Degrondblijft vochtiger en kouder.'
Voorhet poteniseenN-mineraalmonster genomen. Bij het
object zonderploegen zat telkens minder Nindegrond dan
bijwelploegen.Hier was deverteringvan de groenbemester
vlotteropganggekomen. Daarnaast kunnen ineenlaat voorjaar zichproblemen met onkruid voordoen.

Dekg-opbrengst en sortering
gemiddeld over dedrie jaar
(1994/1996) zijnindetabel vermeld.
Detotaleknolopbrengst was bij
het object waarin is geploegd,
enkele tonnen per hectare hoger
danbijnietploegen.Ditgoldook
voordeopbrengst groter dan 50
m m . 76procentvan de totale
opbrengst wasbijniet ploegen
groter dan 50mm,tegen 84procentbijwelploegen.De onderwatergewichten gaven geen significante verschillen te zien.
Het idee dat dooreen betere
vochtvoorziening bijnietploegendeschurftaantasting lager
zouzijnisin 1994niet uitgekomen (schurftschaal tweetenopzichtevan welploegen schurftschaal een).In deandere jaren
waser geen verschil.
Ploegenin dewinter gaf een
vlotterevertering van de stoppel, zodat de stikstof eerder beschikbaar kwam. Conclusie: het
potenvan aardappelen in een
onbewerkte phaceliastoppel
blijkt minder perspectief te hebben dan aanvankelijk werd verwacht. Een mogelijk voordeel
zitinhet werken onder gunstigeomstandigheden bijhet poten.
Henk Floot
PAVNoordNederland

Knolopbrengstpersorteringinkg/are
Objekt
Aniet ploegen
Bploegen
LSDmeth.

<40
26
17
5

40/50
110
83
21

50/60
213
241
33

60/70
184
233
38

>70
46
41
28
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totaal
579
615
34

>60
230
274
49

%>60
40
44

%>50
76
84
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Poederschurft lijkt ongrijpbaar
Alleen bestrijdingswijze met doornappel biedt wellicht perspectief
DoorCeesBus
Buitenlandse middelentegen
poederschurft bijaardappelen
biedenNederlandsetelersweinig
perspectief.Tweejaaronderzoek
ophet PAVwijst uitdatdeze
middelenvoorgrond-ofknolbehandelingnauwelijks invloed
hebben.Alsergeennieuwemiddelenkomentegenpoederschurft,dielijktopgewone
schurft,zalhetPAVhetonderzoekstaken.

Erblijkt weleen grootverschilte
bestaan tussen rassen onderling
ingevoeligheid voordezevorm
van schurft. In 1997heeft het
PAV20rassen getestopdegevoeligheid voorschurft. De meeste
aantastingen kwamen voorop
Spunta, Diamant, Cardinal,Agria
enAsterix.Weinigaantastingen
kwamenvooropSanté,Desiree,
Elles,Karnico en Producent. De
rassen Picasso,Lady Rosetta,
Spunta,Agria en Bintje waren
variabel.Bij dezerassen ontstond
opdeeneplaatsveelschurft, terwijl opandere percelen deaantastinggeringwas.
Vanwegehet lastigtemaken
onderscheid tussenpoeder-en
gewone schurft isookgekeken
naar detotalebedekking met
schurft. Debeste vijfwaren in
dat gevalNicola,Elkana,Lady
Rosetta,Ellesen Santé,rassen
die ookinderassenlijst goed
scoren indegevoeligheid voor
schurft.
Komend jaarzaldit onderzoek
worden voortgezet.

nagegaan.Hiertoe zijn percelen
vergeleken waarwelenwaar
geenproblemen voorkwamen.
Daarbij wasechtergeen verband
aantetonen tussenhet zinkgehalte in degrond en dematevan
aantasting.
Vermindering

Zink geen invloed

In een Schotsepublicatiewerd
gesuggereerd dat ereen verband
bestaat tussenhet zinkgehalte in
degrond ende matevan aantastingdoorpoederschurft. Hoe
hogerhet zinkgehalte,des te
minder aantastingdoorpoederschurft. In eengebied waar
poederschurft eenprobleem was
in 1994 en 1995isderelatie
methet zinkgehalte inde grond
20

Oudereliteratuurgeeft aan dat
het oude koolzaadras Rapora en
dewildeplant doornappel in staat
zijn depoederschurftdruk teverminderen. Hiervan was echter
zeerweinigzaadmeer beschikbaar,zodat besloten isdit in 1997
tevermeerderen.Welwaserzaad
beschikbaar vanhet oudekoolzaadrasJetNeuf,twee modernere
koolzaadrassen envangele
mosterd. Dit isinaugustus 1996

uitgezaaid als groenbemester
optweepercelen gescheurd grasland waareerder problemen
met poederschurft waren opgetreden.
Alscontrole isindezeproef
Italiaans raaigras uitgezaaid.
Dezegewassen zijn in december
ondergeploegd. In 1997zijn
hieropweeraardappelen geteeld
enbleek dat zich opdezepercelen
weerpoederschurft ontwikkelde.
Na eenjaarisalduidelijk dat
Italiaans raaigras,koolzaad en
gelemosterd geen effect sorteren.
Het komende jaarzalhet
onderzoek daarom alleen met
het oude koolzaadras Rapora en
doornappel worden vervolgd.
Deauteur werkt bij het PAV.
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Juist gebruik geeft maximaal effect
Zo werkt Cloor-IPC in de aardappelbewaring het best

Hetgebruikvanhetkiemremmingsmiddel chloor-ipciseen
belangrijkemaatregelomconsumptie-aardappelen langte
kunnenbewaren.Voorkomdaarbijschilbrandengebruik
hetmiddelvooraloptijd.
hloor-ipc kanschilbrandveroorzaken.
C
Eerderwerdditverschijnselaangeduid
met de term poederbrand, maar sinds er
ook vloeibare formuleringen in de handel
zijn, is deze term vervangen door 'schilbrand'.
Het verschijnsel kan optreden als het
middel bij inschuren wordt toegediend.
Vooral op ontvellingen en andere beschadigingen ontstaat vaak een kenmerkende 'blaas' metdaarinwatvocht.Wanneerdeaardappelenergvochtigbinnenkomen, kan ook op het onbeschadigde deel
vandeknollenschilbrandontstaan.
Ditlaatstetreedtvooralopbijenkelerassen met eendunne en/of gladde schildie
gemakkelijk schilbrand kunnen oplopen.
Opdeze rassenishet beter- vooralwanneer het tafelaardappelen betreft - geen
behandeling bij het inschuren toe te passen,maarlateralleengebruiktemakenvan
deswingfog.
Raadpleeg de betreffende handelshuizen voor informatie over de gevoeligheid
van rassen. Voor wat betreft het veroorzakenvanschilbrand isergeenverschil
tussendepoedervormigeenvloeibareformuleringen.
Techniek
Indeeersteplaatsdientdetechniekvan de
toepassinginordetezijn.Bijdetoepassing
tijdensinschuren moetervoorwordengezorgd dat het poeder of het vloeibare
middel (met behulp van Mafex of spuitdoppen) goedover deaardappelen wordt
verdeeld endat ergeen haperingen inde
toevoer ontstaan. Een relatief kleine hoeveelheid aardappelen die geen middel
krijgt toegediend,kanhetbewaarresultaat
vaneenheleschuurbederven.
Voor eengoedeverdeling bij lateredoseringenmetbehulpvandeswingfogishet
van belangdat hetventilatiesysteem geen
dodehoeken heeft,dieervoorzorgendat
hetmiddelnietoveralterechtkomt.
'
Aangeziendebeluchtingvanstortkegels.
slechtis,zalookdaargeenofweinigkiemremmingsmiddel terechtkomen. Het ont-'
staanvanstortkegelsmoetdaaromworden!
voorkomen.

Tijdig
Het belangrijkste voor een goed kiemremmingsresultaat is dat de toepassingen
tijdig gebeuren.Voor lange bewaringvan
met name rassen met een wat kortere
kiemrustgeldtdathetresultaatinderegel
hetbestisbijeenhalvedoseringbijhetinschuren. De restvan dedosering kandan
wordengegevenmeteenaantalbehandelingenmetbehulpvandeswingfog.
Bijdeswingfogbehandelingen ishetbelangrijkdatzetijdiggebeuren.Wanneertijdens het inschuren geen behandeling
wordt uitgevoerd, moet de eerste swingfogbehandeling zo snel mogelijk na het
drogen en de wondheling worden uitgevoerd. Dit is normaal gesproken ongeveerdriewekennainschuren.
Deherhalingsbehandelingen moetenom
devier tot zesweken worden uitgevoerd.
Een interval korter dan vier weken wordt
nietzinvolgeacht.Hetintervalkanwatlanger zijn op rassen met een langere kiemrust.Volgensopgavevandefabrikantkan
datookwanneerbijhetinschurendevloeibareformuleringisgebruikt.
Wanneer de kiemgroei te veel op gang
gekomenis,blijft uderestvanhetseizoen
achter defeiten aan lopen enloopt ueen
verhoogd risico om aan het eind van het
seizoenmetinwendige kiemingteworden
geconfronteerd.

minutenhiervoorvoldoende.
Nadetoepassingmoetiniedergevaléén
dagniet met buitenlucht wordengeventileerd. Tijdens deze dag kan het C02gehalteindeschuurwatoplopen,maarbij
zesbehandelingen in een heelbewaarseizoen is hiervan de bijdrage aan de C02verzoeting gering. Een geslaagd resultaat
vandekiemremmingisbelangrijkerdan de
korteverhogingenvanhetCO,-gehalte.
Welishetbelangrijkomerrekeningmee
te houden dat deaardappelen gedurende
ongeveervijfdagennadeswingfogbehandelingeenverhoogde ademhalinghebben
enalsgevolgdaarvan dus meer C02 produceren. Tijdens deze dagen zal dus een
frequentere luchtverversing nodig zijn om
hetC02-gehalteonderdedoorugewenste
waardetehouden.
Ir. ArjanVeermanening. Hanja
Slabbekoorn;PAV

Kooldioxide
Na een swingfogbehandeling moet enige
tijdwordennageventileerd,tenminstetotdatalle nevelindeschuur isneergeslagen
opdeaardappelen.Inderegelis15tot30

m

m

Afkiemen

Te ver uitgegroeidekiemenkunt u soms afbranden met een eenmalige
toepassing van carvon.
Datvoorkomtveel vochtverlies viadiekiemen. Bij
Bintje gaat dat goed;bij
rassen met zware kiemen
somsminder.

Somsvoorkeurvoorcarvon

Wanneer de risico's van
schilbrand door chloor-ipc
erggrootzijn,overweegdan
hetgebruikvancarvon (Talent). Het risico van schilbrandisafhankelijkvan ras
envochtigheid vande ingeschuurdeknollen.
Carvon is wel eenstuk
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duurderdan chloor-ipc.De
totalelengtevan debewaarperiode bepaalt hetexacte
verschil. Bij lange bewaring
kost carvon enkele centen
per kilo aardappelen.De
kosten van chloor-ipc bedragen minderdaneen cent
perkilo.
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Iseenrijenafstand van 90cminteressant voor
consumptie-aardappelen?
Momenteel wordt er veel
gediscussieerd over vergroting
van de rijenafstand van 75 cm
naar 90 cm. Belangrijkste
argument is het verminderen
van het aandeel groene
knollen bij nieuwe, hoog
opbrengende en vaak grof
groeiende rassen.
Aan het eind van de zestiger jaren ontstond in Engeland en kort daarop ook
in ons land een discussie over de wenselijkheid van een vergroting van de
rijenafstand boven 75 cm. Aanleiding
was vooral de steeds grotere laadcapaciteit van wagens, die met een bredere
wielbasis dan 1,50meen beterestabiliteit zouden kunnen krijgen. In Nederland is in het begin van dejaren zeventig uitgebreid onderzoek gedaan naar
het effect van een vergroting van de
rijenafstand op de opbrengst. Daarbij
werd zowel bij poot-, consumptie- als
zetmeelaardappelen een opbrengstderving voor de grotere rijenafstanden
vastgesteld. Deze lagere opbrengsten
en de noodzaak om in nieuwe, aangepastewerktuigen en machines te investeren, leidde ertoe dat dit systeem geen

ingang vond in de praktijk. In de jaren
daarna is nog wel eens geprobeerd om
belangstelling te wekken voor de rijenafstand van 90 cm, echter zonder succes.
Recent is de discussie over vergroting
van de rijenafstand echter opnieuw op
gang gekomen. Belangrijkste argument
is nu het verminderen van het aandeel
groene knollen bij nieuwe, hoog opbrengende rassen. In dit artikel zullen
de belangrijkste voor- en nadelen van
een rijenafstand van 90 cm nog eens
op een rijtje worden gezet. Daarbij zal
in het bijzonder worden gekeken naar
het effect van degrotere rijenafstand op
het percentage groene knollen in de
oogst.
CONSEQUENTIES RIJENAFSTAND
VAN90CM

Als de rijenafstand wordt vergroot van
75tot 90cm,danwordt -bij eengelijke
vorm van de rug - de rugomvang ca.
20% groter (figuur 1). Dit betekent dat
bij de oogst ook 20% meer grond per
meter rij moet worden verwerkt. Onder
droge omstandigheden zal dit in hetalgemeen een voordeel zijn. Er kan langer grond op de kettingworden gehouden ,waardoor minder knolbeschadiging zal optreden, zoals in Engeland

Bij eenzelfdepootdiepte t.o.v. hetmaaiveld ligt erbij de 90 cm-rug 6cm meergrond op depoter danbij de 75cm-rug.
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door Jarvis (1972) is vastgesteld. Daarentegen zal onder natte omstandigheden het rooien van 90 cm-ruggen lastiger zijn, vooral op zwaardere gronden.
Een rijenafstand van 90 cm betekent
ook ca. 17% minder ruglengte per ha,
waardoor onder gunstige omstandigheden minder tijd per ha nodig zal zijn
voor de oogst.
Aardappelen telen op 90 cm betekent
een normalisatie op 15 cm in plaats
van 12V2cm. Dit hoeft echter ook voor
andere gewassen geen problemen op
te leveren. Wel heeft een rijenafstand
van 90 cm bij aardappelen grote gevolgen voor de machines en werktuigen
die bij de aardappelteelt worden gebruikt. Pootmachines, rijenfrezen en
rooimachines zullen moeten worden
aangepast op 90 cm. Dit betekent in de
praktijk dat men nieuwe machines
moet aanschaffen, hetgeen een aanzienlijke investering vraagt. Bij onderzoek in de jaren zeventig bleek dat de
gemiddelde afstand tussen de knollennesten van aangrenzende rijen bij een
rijenafstand van 90 cm ongeveer 10 cm
groter was dan bij 75 cm (Van Ouwerkerk et al, 1976). Daardoor kunnen
grotere trekkerbanden worden gemonteerd bij 90 cm zonder dat knolbeschadiging optreedt.
GEWASGROEI

Bij een gelijke pootdiepte ten opzichte
van het maaiveld zullen er bij eenzelfde rugvorm bij een 90 cm rug enkele
cm's meer grond op de poter liggen.
Dit betekent, zo bleek ook uit het vroegere onderzoek, een enkele dagen latere opkomst. Mede als gevolg hiervan
en van een grotere afstand tussen de
ruggen sluit het gewas bij 90 cm ca.
één week later dan bij 75 cm (Van Ouwerkerk et al, 1976).
Bij eenzelfde aantal poters per ha is de
afstand in de rij bij 90 cm kleiner dan
bij 75 cm. Bij 40.000 planten per ha
bedraagt deafstand in de rij resp.28 en
33.5 cm.Alsgevolg hiervan bleek in het
eerder genoemde onderzoek het aantal
stengels per plant en het aantal knollen
per stengel respectievelijk 7 en 5% lager te zijn bij een rijenafstand van 90
cm ten opzichte van 75 cm. In Frankrijk vond Martin (1992) bij 90 cm 15%

minder stengels dan bij 75 cm. Een en
ander is een gevolg van een grotere
concurrentie tussen de stengels om onder meer licht en vocht.
OPBRENGST

Bij het Nederlandse onderzoek van
1971-1973 bleek de brutoknolopbrengst bij eindoogst over 14 proeven
op kleigrond bij een rijenafstand van
90 cm gemiddeld 3% lager te zijn dan
bij 75 cm. Bij de netto-opbrengst >
40 mmwas hetverschil met4 % nogiets
groter.
In Engeland vonden Jarvis & Shotton
(1972) bij een uitgebreid onderzoek
met meerdere rassen een 2 % lagere
bruto-opbrengst, maar een 3% hogere
netto-opbrengst > 43 mm bij 90 ten opzichte van 75 cm. Onderzoek in Tsjechië (Vokâl & Radii, 1996) en Frankrijk
(Martin, 1992) leverde geen of zeer
geringe verschillen op tussen 75 en
90cm.
In dejaren 70 is bij slechts drie proeven
het% knollen>55mmbepaald(tabel 1).
In tegenstelling tot wat men op grond
van het aantal stengels per plant en het
aantal knollen per stengel zou verwachten, bleek het% knollen > 55 mm
in twee van de drie proeven bij 90 cm
lager dan bij 75 cm. In het Nederlandse
onderzoek was de uitval als gevolg van
knolmisvorming bij een rijenafstand
van 90 cm groter dan bij 75 cm, vooral
in jaren met relatief veel uitval.
GROENEKNOLLEN

Bij onderzoek van hettoenmalige PA in
Lelystad en de proefboerderij Westmaas bleken slechts geringe verschillen in het % groene knollen tussen de
rijenafstanden 90 en 75 cm (Van Ouwerkerk et al, 1976). In geen van de 3
proeven werd overigens meer dan 2 %
groene knollen aangetroffen. Het al
eerder genoemde Engelse onderzoek,
dat was uitgevoerd op zware zavelgrond liet tussen de rijenafstanden 90
en 75 cm ook slechts een betrekkelijk
gering verschil zien in % groene knollen, namelijk 1.35 en 1.90. Martin
(1992) vond in Frankrijk helemaal geen
verschillen in % groen tussen genoemde rijenafstanden. Duits onderzoek op
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een humeuze lichte zandgrond liet
daarentegen wel verschillen zien
(Scholz, 1990). Hoewel de verschillen
hier in jaren dat niet werd beregend
ook niet echt groot waren, gaf een
rijenafstand van 90 cm toch duidelijk
minder groene knollen dan 75 cm (tabel 2).
In 1989 bleek echter het % groene
knollen op dit typegrond na2 keer - en
vooral na 4 keer - beregenen bij 75 cm
veel sterker toe te nemen dan bij een
rijenafstand van 90 cm.
Uit het hierboven aangehaalde onderzoek kan men concluderen dat een
rijenafstand van 90 cm in het algemeen
ietsminder groene knollen geeft dan 75
cm. De verschillen zijn in het algemeen niet groot en variëren vanjaar tot
jaar. Alleen bij beregening op een lichte zandgrond is een 90 cm-rug in het
voordeel.
OORZAKEN VARIATIEISOPTREDEN
GROEN

Groene knollen ontstaan op zware
grond vooral door scheuren in de rug.
Op lichte grond kunnen ook het inzakken van de flanken van de rug en zware regenbuien groen veroorzaken. Dat
het positieve effect van een grotere (90
cm) rugop het aantal groene knollen in
de oogst soms tegenvalt lijkt verklaarbaar. Immers stolonen blijken in droge
grond korter te blijven dan in vochtige
grond. Binnen eenzelfde plant worden
knollen daarom in vochtige grond verder van de stengel af gevormd dan in
droge grond (Dirks, 1990). In droge
grond zal de hoogst gevormde stoloon
met knollen ook verder van de bovenkant van de rugafblijven dan in vochtigegrond. Hoe dichter de nieuwe knol-

len bij de moederknol worden gevormd des te minder zal er 'groen' optreden. Immers de knollen liggen dan
relatief ver verwijderd van de buitenkant van de rug.Ook in een 75 cm-rug
zal dan niet zo gauw 'groen' optreden.
In vochtige grond is het voordeel van
de grotere 90 cm-rug beperkt, omdat
de stolonen dan verder naar buiten
groeien. Ook het rasspeelt hierbij echter nog een rol. Het ene ras maakt langere stolonen dan het andere en bij het
ene ras worden de knollen gemiddeld
wat dieper gevormd (bijvoorbeeld Astérix) dan bij het andere (zoals Bintje).
ANDEREMAATREGELENOM'GROEN'
TEBEPERKEN

Een belangrijke maatregel om groen te
voorkomen is ervoor te zorgen dat alle
planten precies midden in de rugstaan.
Dit vraagt rechte ruggen en apparatuur
die het mogelijk maakt om bij het frezen exact de pootruggen te volgen. Dit
kan zowel met een dubbele schijf aan
de pootmachine en aandefreesals met
een elektronisch spoorvolgsysteem.
Eerstgenoemde methode lukt op zware
grond minder goed.
Het optreden van 'groen' kan ook worden voorkomen door pas laat, dat wil
zeggen na de knolaanleg, aan te aarden. Na de knolaanleg groeien de stolonen niet meer, zodat alle grond die
nogop de rugwordt gebracht een extra
bescherming geeft tegen het optreden
van 'groen'. Een bijkomend voordeel
van meer grond op de nieuw genoemde knollen is de geringere aantasting
door Phytophthora (Lacey, 1966). Laat
aanaarden heeft echter ook een belangrijk nadeel:erwordt een groot aantal wortels doorgesneden. Vooral bij

Tabel 1:Bruto-ennetto knolopbrengsten en % groeneknollen bijenkeleproeven
opkleigrond
(naar Van Ouwerkerk et al, 1976).
resultaten 90 cm t.o.v. 75 cm
Westmaas '73 Westmaas '74
Lelystad '74
netto opbrengst > 40 mm
netto opbrengst > 55 mm
% groene knollen
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- 9%
-11%
+0,5%

- 4%
+ 8%
-0,3%
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- 5%
- 12%
-0,1%

Tabel 2: Knollennesten met zichtbaar groene knollen (%) bij rijenafstanden van
75 en90 cm (naar Scholz,1990).
niet beregend
1986 1987 1988
rijenafstand 90 cm
rijenafstand 75 cm

4.1
6.0

2.6
3.8

3.3
4.2

droogte bij of kort na deze bewerking
kan dit opbrengst kosten. In het geval
men kan beregenen is laat aanaarden
echter een bruikbare optie als men veel
problemen heeft met 'groen'.
Een derde mogelijkheid is dieper poten. Kouwenhoven (1970) bereikte, ten
opzichte van poten op het maaiveld,
bij een pootdiepte van 2 en4 cm onder
het maaiveld een reductie van het %
groene knollen van resp. 70 en 90.
Ook Lorenz (1945) en Moursi (1953)
verkregen soortgelijke resultaten. Het is
overigens niet zo dat 6cm dieper poten
betekent dat de dochterknollen 6 cm
dieper komen te liggen.Zo vond Moursi (1953) (bij vlakveldsteelt) dat bij een
pootdiepte van 12V2cm de gemiddelde
diepte van de dochterknollen 30%groter was dan bij een pootdiepte van 5
cm. Dieper poten dan bovenkant poter
gelijk met het maaiveld heeft echter vooral op zware grond ; duidelijke nadelen. Behalve wanneer men bijzonder lang wacht, zal het op dergelijke
grond als regel niet lukken om een bijvoorbeeld 4 cm dieper pootbed dan
normaal te maken zonder dat dit ten
koste gaat van de structuur van de
grond.
Verder zal bij dieper poten de periode
tussen poten en opkomst langer zijn.
Dit vergroot de kans op aantasting van
poter of plant door ziekten als Fusarium
en Rhizoctonia. Tenslotte houdt dieper
poten ook meer oogstrisico in in het
najaar.
Tenslotte kan wellicht ook het 'systeem
Klompe' tot minder groen leiden. Bij dit
systeem wordt bij een rijenafstand van

1989 (2x)

beregend
1989 (4x)

6.2
10.6

8.8
18.3

75 cm een brede, lage rug met steile
flanken gemaakt. Vanwege de lage rug
moet dieper dan normaal worden gepoot. Daardoor gelden ook de hierboven genoemde bezwaren. Er is overigens nog te weinig ervaring opgedaan
met dit systeem om een uitspraak te
kunnen doen over het effect op het optreden van 'groen'.
NIEUWONDERZOEK

Het PAV gaat in 1998 verschillende
mogelijkheden om het optreden van
'groen' te beperken nader onderzoeken op de proefboerderij Westmaas.
Behalve een grotere rijenafstand en laat
aanaarden zal daarbij ook het 'systeem
Klompe' worden meegenomen.
SAMENVATTING

De huidige belangstelling voor het telen van consumptieaardappelen bij
een rijenafstand van 90 cm isvooral ingegeven door de wens om het percentage groene knollen bij grof groeiende
rassen te verminderen. Op grond van
de literatuur lijkt het - met name in jaren met vochtige grond tussen opkomst
en knolaanleg - twijfelachtig of deze
teeltwijze tot een substantiële vermindering van 'groen' leidt. Voorts is een
aantal alternatieven voor vermindering
van het % groene knollen besproken,
zoals aanaarden nade knolaanleg, dieper poten en het 'systeem Klompe'. •
C D . van Loon, PAV, Lelystad
Een literatuurlijst is bij de auteur
verkrijgbaar
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Doorbraak biologische suikerbieten
PAV-onderzoek aan ecologische bietenteelt maakt kansen en knelpunten
duidelijk

DitseizoenverwerktSuikerUniebiologischverbouwdebieten
gescheidenvangewonebietenenhoudtdezesuikerapart.
Hierdoorbrengtsuikervanbiobietenstraksmeerop.Teeltonderzoeklaatzienhoejebiobietenhetbesteverbouwt.

H

ETareaalbiologisch geteelde
suikerbieten isheel klein: 119
hectare in 1997.Dereden van
ditkleine areaalisdat de suikervan biologisch geteelde suikerbieten door de
suikerindustrie tot nu toe gangbaar is
afgezet. Debiologische telerkreeg geen
meerprijs voorzijn extra inspanningen.
Hierinkomt verandering: de Suiker
Uniewilin 1999starten met de gescheiden verwerkingvan biologische bieten.
Debedoeling isom aan het begin van
de campagne inéén van de fabrieken
biologische bieten verwerken. Ook
CSM-bieten kunnen hierverwerkt worden.
Het PAVdoet onderzoek aan de biologischeteeltvan suikerbieten. In het
ecologische bedrijfssysteem op de
proefboerderij inVredepeel worden
sinds 1993suikerbieten geteeld; op
proefboerderij Kooijenburg sinds 1997.

quentie niet krapper zijn dan 1 op 3.Het
perceelwaarop bieten staan, grenst
nooit aan een perceelwaarop het gewas
eenjaar eerder heeft gestaan. Bij de
groenbemesters gelemosterd en bladrammenas worden rassen ingezet met
resistentie tegen bietencystenaaltjes.
Een ander uitgangspunt bij een biologischevruchtwisseling isde afwisseling
van maaivruchten en rooivruchten. Gezien de grotestikstofbehoefte van suikerbieten iseen vlinderbloemige voorvrucht ofgroenbemester aan te bevelen.OpVredepeel leveren de gewasresten van dedubbelteelt erwt/boon en de
triticale-groenbemester stikstof na die
ten goede komt aan de bietenteelt in
hetjaar daarop.
Vooralvaste mest
Eenbiologisch bedrijfis voor de behoefte aan fosfaat en kali voornamelijk
afhankelijk van organische mest. Net als
in degangbare landbouw ishier een
evenwichtsbemesting binnen het landbouwkundig optimale streeftraject van
K-getalen PW-getalhet uitgangspunt.
Bijstikstof zijn ermeer aanvoerposten.Vlinderbloemige gewassen en
groenbemesters binden stikstof uit de

Ruime vruchtwisseling
Tervoorkoming van bodemgebonden
ziekten en plagen; met name aaltjes en
Rhizoctonia, isop gewasniveau een
vruchtwisseling van minimaal 1 op 6
vereist. Samen met andere gewassen uit
de ganzenvoetfamilie mag de teeltfre-

SUIKEROPBRENGSTEN PROEFBOERDERIJ VREDEPEEL
suikeropbrengst
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Bron: PAV

Deopbrengstenvandebiologischengeïntegreerdgeteeldebieten
opVredepeelverschillenweinigvanelkaar.
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lucht. Niet-vlinderbloemige groenbemesters kunnen de stikstof die het
hoofdgewas nalaat ofdie na deteelt van
het hoofdgewas mineraliseert vasthouden. Op dezemanier gaat erzomin mogelijk stikstof verloren.Want meer nog
dan in de gangbare landbouw is een
biologische boer gebaat bij minimale
verliezen,want dezeverliezen kunnen
nauwelijks aangevuld worden.
Beperkte rassenkeuze
Derassenkeuze bij suikerbieten is heel
ruim. Onbehandeld zaad isechter een
voorwaarde in debiologische teelt. Gezien debeperkte omvangvan de teelt
zalerslechtsvan een beperkt aantal
rassen onbehandeld pillenzaad beschikbaar zijn.
Op oudere biologische bedrijven worden vaak algeruime tijd geen bieten
meer verbouwd. Deze bedrijven kunnen nogvrijzijnvan rhizomanie. Toch
ishet raadzaam om hier geen risico's te
nemen envooreen tolerant rastekiezen. Dekeuze uit deze rassen is inmiddels groot.
In gebieden waar Cercospora veel
voorkomt, kan men het beste kiezen
voor een resistent ras.Dezerassen staan
op de Nationale Rassenlijst.
Een biologische telerzalin verband
met onkruidonderdrukking kiezen voor
een rasmet een snelle en volledige
grondbedekking.
Bijeen gematigde bemesting geeft de
kwaliteit van debieten weinig problemen. Omdat debieten bij de start van
de campagne geleverd moeten worden,
ishet raadzaam om tekiezen voor een
rasmet een hoog suikergehalte.
Paperpots en onkruidbestrijding
Omdat de biologische teeltwerkt met
niet-ontsmet zaaizaad, ishet gewas met
name rond de opkomst kwetsbaar. Bietenkever enwortelbrand kunnen het
gewas aantasten.
Een alternatief voor ter plaatse zaaien
van bieten ishet planten van paperpots.
Hier isindejaren tachtig onderzoek
naar gedaan. Door de bieten te planten
omzeilt men het kwetsbare kiemplantstadium. Bovendien zijn er in geplante

AANPAK ONKRUID BIOLOGISCHE BIETEN VREDEPEEL
plantdatum 16april
mechanisch 26april
29april
6,9en14 mei
22mei
29mei
4juni

SALDOBEREKENING BIOLOGISCHE BIETEN VREDEPEEL

80.000 planten perhec
eggen
schoffelen
eggen
aanaardendschoffelen
eggen
aanaardend schoffelen

handmatig 23 uurperhectare
Alsgoedgeplantwordtenhetgewasslaatsnelaan,dan kanalna
enkeledagengeëgdworden.

kg-opbrengst perhectare
opbrengstprijs (gld/ton)
brutogeldopbrengst
verschil

biologisch
54,3
155
8.420
2.100

extrakosten
uitgangsmateriaal
planten
onkruidbestrijding
gewasbescherming
meststoffen
totaal
verschil

1.930
500
150
-500
360
2.440
-340

Vervolgenswordt geschoffeld,geëgdenaanaardendgeschoffeld.
Aanvullend wordt gewied.Invergelijkingmethet geïntegreerde
bedrijf vergtdehandmatigeonkruidbestrijdingslechtstien uurextra.

bietenruimeremogelijkheden voormechanische onkruidbestrijding.
Bijhetterplaatsezaaienkanmet
schoffelen wordenbegonnenzodrade
rijenzichtbaarworden.Eggenkanvanafhetvierbladstadium.Metname
dwarsopdezaairichtingeggenisergeffectief.Onkruiddatniet mechanisch
bestredenkanworden,moet handmatigwordenverwijderd.
Opbrengst,kwaliteitenrendement
Indiendestikstofvoorziening vanhet
gewasvoldoendeis,hoeven opbrengst
enkwaliteitvaneco-bieten nauwelijks
ondertedoenvoordievangangbaar
geteeldebieten.Welblijft deopbrengst
achterdoordeextravroegeverwerking
vanbiologischebieten.
Ditseizoenbrengenbiologischgeproduceerdebietenƒ40extrapertonop.
Ditleverteenhogerebrutogeldopbrengstop.Voordebiologischeteeltop
Vredepeelzoudebruto geldopbrengst
danƒ2.100hogerzijndaninhetgeïntegreerdesysteem (ziesaldoberekening).
Echter,invergelijkingmetdegangbareteeltzijnerextrakosten. Bijvoorbeeld
vooruitgangsmateriaal,hetplanten,de
handmatige onkruidbestrijding ende
vastemest.Inhetgeïntegreerdesysteemwordtalleendegratisbeschikbare

geïntegreerd
55
115
6.320

vanhetbiologischebedrijfssysteem op
deproefboerderij OBSteNageleeen
plaatsinhetbouwplankrijgen.Hierzal
terplaatsezaaienvergelekenworden
methetplantenvanbieten.

rundveedrijfmest gebruikt.Debiologischeteeltkentookbesparingen tenopzichtevangangbaremethoden ophet
gebiedvangewasbescherming.Persaldowegendemeeropbrengsten nietop
tegendeextrakosten.
HettoekomstigPAV-onderzoekricht
zichopmogelijkheden omkostentebesparen.Daarbijgaathetom besparingenopdehoeveelheidplantgoed enhet
terugdringenvandebenodigdehoeveelheidhandwiedwerk.Nieuweapparatuuralsdevingerwiederentorsiewiedermoetenditmogelijkmaken.Daarnaastzalhetgewasookopdekleigrond

Hogeremeerprijs
Vooromschakelingnaarbiologische
landbouwishetvangrootbelangdat
bietenbiologischgeteelden afgezet
kunnenworden.Vanafkomend seizoen
isdathetgeval.Daarmeeiseendeelvan
hetbouwplaningevuldendevaste
waardevandebietovergedragen naar
eenbiologischsysteem.Demeerprijs
vandebietenzaldanechterhogermoetenzijn.Eenlagersaldodangangbaaris
immersgeenaantrekkelijk perspectief.

IV

Arjan Dekking, PAV
AAESTGIFTBIOLOGISCHE BIETEN VREDEPEEL
N-bemestingsadvies
Nminvoorjaar
bemesting nodig
groenbemester
vastemest
drijfmest
totaleaanvoer
tekort

220 1,7xNmin
60
139
20
46
65
132
7

AandebasisvandebemestingopproefbedrijfVredepeelstaatvastemest.Hetgrootstedeelvande
fosfaat- enkalibehoeftewordt hiermeeingevuld.
Destikstofbehoefte wordtaanvullendgedekt met
eendrijfmestgift.
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Natuurlijke vijand stopt Rhizoctonia
Perspectief voor biologische bestrijding R.solani in suikerbieten

Rhizoctoniasolaniinsuikerbieteniseengroeiendprobleem.Erzijnalenkeleduizendenhectaresmetsomsernstigeaantasting.DeantagonistVerticilliumbiguttatumis
eenbelangrijke sleutelvoordeoplossingvanhetprobleem.
hizoctonia solani is een bodemziekte
voor tal van gewassen. De problemen
met de ziekte nemen toe, ook op lössgronden en de zuidwestelijke klei. Op zandige percelen is 'vroege aantasting' in suikerbieten door Rhizoctonia als kiemval en
wortelbrand zichtbaar. Later in het seizoen
kan insnoeringvandewortelhals ontstaan,
wat er uiteindelijk toe kan leiden dat de
bladkop afbreekt.

R

Op volgroeide bieten zijn droogrotsymptomen te zien, variërend van licht- of
donkerbruin gekleurde inzinkingen tot
complete zwartkleuring van de biet en/of
diepekraters.
De soort R. solani wordt onderverdeeld
in 11 zogenoemde anastomose-groepen
(AG's). Deze AG's verschillen in waardplantenreeksen, die elkaar vaak ook overlappen. De R. solani-soorten die bietenplanten aantasten, blijken voornamelijk te
behorentot eenapartesubgroepvanAG2,
namelijk AG 2-2IIIB. In biotoetsen bleek er
een enorme variatie in agressiviteit binnen
dezesubgroep.Onderzoek met recent ontwikkelde identificatietechnieken wijst uit
datdezevariatieop eengenetische achtergrond berust.
Vele waardplanten
In potexperimenten is van veel gewassen

de vermeerdering van en gevoeligheid
voor Rhizoctonia bepaald. Het blijkt dat er
twee groepen te onderscheiden zijn. Een
grote groep bestaat uit gewassen waarop
Rhizoctonia zich sterk kan vermeerderen.
De meeste akkerbouwgewassen en ook
veel vollegrondsgroentes behoren hiertoe.
Eenkleine groep gewassen geeft slechts in
geringe mate een vermeerdering te zien.
Ditzijngranen,ui,radijsenrammenas.
Als een gewas waardplant is voor Rhizoctonia, hoeft dat nog niet te betekenen
dat het een lagere opbrengst geeft: het
hoeft niet gevoelig te zijn voor de ziekte.
Aardappelen, grassen en afrikaantjes zijn
bijvoorbeeld goede waardplanten, maar
niet gevoelig. Bovengronds isdaar aaneen
besmet gewas niets te zien. Op de wortels
zijn echter wel lesieste vinden van Rhizoctonia.
Uitbreidingookop bladresten
Rhizoctonia blijkt nietalleen dewortels van
dewaardplanten aantetasten,het kanzich
ook op gewasresten uitbreiden. Daarbij
speelt de aanwezigheid van natuurlijke vijandeneenbelangrijke rol.Dat bleek duidelijk bij een proef waarin suikerbietenblad in
besmettegrond gedaanwerd.
Er waren twee situaties. Was de grond
vóór de besmetting met Rhizoctonia ge-

*> CONCLUSIES
• De belangrijkste schadeverwekker in suikerbieten blijkt een
specifiekegroepRhizoctonia-soortentezijn.
• Dezegroep heeft een bredewaardplantenreeks en isdaardoor
nietsimpelwegviavruchtwisselingte reduceren.Eenjaarzwarte
braakreduceertdeaantastinginsuikerbietenwel.
• De antagonist Verticillium biguttatum is onder bepaalde omstandighedeneffectief tegen Rhizoctonia.Dezeisechterniettoegelaten en bovendien nog niet in grote hoeveelheden tegen een
redelijkeprijsteproduceren.
• Gewasresten bevorderen de ontwikkeling van Rhizoctonia,
maarookvandeantagonistalsdieistoegevoegd.

pasteuriseerd - enwaren de natuurlijke vijanden dus uitgeschakeld - dan gaf menging met bietenblad een duidelijke verhogingvan het besmettingsniveau.
Was de grond vooraf niet gepasteuriseerd enwaren de natuurlijke vijanden dus
nog aanwezig, dan leidde toediening van
het suikerbietenblad juist tot een verlaging
van het besmettingsniveau. Toevoeging
vanextraantagonist reduceerdedeaantastingtotnul.
Positief resultaat
Deproef met biologische bestrijdingin kleine veldjes op Vredepeel heeft uitgewezen
dat de toegevoegde antagonist schade
door Rhizoctonia onder veldomstandigheden kan reduceren tot bijna nul, mits op
de juiste wijze en tijdstip toegepast. Momenteel wordt in gezamenlijke veldproeven van het 1RS,PAV en IPO-DLO onderzocht of de gevonden verschillen in de kas
overeenkomen metdepraktijk. Onderzoek
naar chemische bestrijding heeft nog geen
positief resultaatopgeleverd.
Resistentie onduidelijk
In verschillende proeven kon geen verschil
in vroege aantasting tussen een aantal gevoelige en resistente cultivarsworden vastgesteld. In sommige resistente cultivars
was een resistentie tegen late aantasting
gekoppeld aan een hoge productiviteit. De
reactieswarenechternietoveralgelijk.
Ir. CE.Westerdiikenir.i.Q. Lamers,

w

• Chemische grondontsmetting blijkt in het veld onvoldoende
betrouwbaar.
• Resistente rassenzijn niet resistenttegen een aantastingdoor
Rhizoctonia solani in het kiemplantstadium, zoals die in Nederlandvoorkomt.

*> MOGELIJKE OPLOSSINGEN
• Een combinatie van resistente rassen met kiemplantbescherming(nieuwe fungiciden in de pil en/of paperpots met toevoegingvanantagonisten).
IAntagonistenopdejuistemaniertoepassen.
IZorgenvoorgoedeverteringvangewasresten.
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Gelemosterd effectief tegen erosie inbieten
Om erosie in de teelt van bieten te beperken dient de teler de teeltwijze aan te passen. Het akkerbouwpraktijkonderzoek heeft inmiddels meer dan 10jaar ervaring met aangepaste teeltmethoden opgedaan.
Erosiebestrijding inbieten is
het effectiefst indien ineen gele
mosterdbodembedekker kan
worden gezaaid. Debieten moeten dan worden geteeld na een
graanvoorvrucht. Een gelemosterd bodembedekker is effectiever dan rogge.Bovendien is de
bodem inhet voorjaar makkelijker bewerkbaar en droogt het
beter op.De hoofdgrondbewer-

king dient reeds in deherfst te
worden uitgevoerd. Hoofdgrondbewerkingblijft noodzakelijk
omdegrondvoldoende los te
maken voor goede gewasgroei.

Afstroming
Hoewel de bodembedekker
doodvriest iseenbespuiting met
Roundup inhet voorjaar noodzakelijk omdeindeherfst en
vroegevoorjaar gekiemde onkruiden tebestrijden. Vervolgensishet zaak bijhet lagedoseringsysteem de
onkruidontwikkeling goedin de
gaten tehouden. Opdein het
voorjaar niet meer bewerkte
grond kiemen minder onkruiden.Zemoeten echter wel tijdig

bestreden worden. Inzaai in een
onbewerkte gelemosterd bodembedekker kost 5procent opbrengst envraagt 25 kilogram
stikstof per hectare meer dan de
gangbare teeltwijze. De afstromingvan water wordt met 50
procent gereduceerd en de afgevoerde grond met meer dan 90
procent verminderd.

Bescherming
Opbrengstderving kon worden
voorkomen doorhet uitvoeren
van eenoppervlakkige grondbewerking. De stikstofbehoefte
bleekbij dezeteeltwijze niet af
tewijken van degangbare. De
afstroming van water werd niet
beperkt, deafvoer van grond
bleek 70procent lager.In vergelijking met een rogge bodembedekker (zieartikel over mais)
geeft dit dus eenbeduidend betere bescherming tegen erosie.
Het gebruik van stroisook in
bieten onderzocht enbleek ook
hier eveneffectief en gebruiksvriendelijk alsin maïs.Welbleken bieten iets gevoeliger voor
het pleksgewijs opbrengen van
een te dikkelaagstro.Met de
LDSonkruidbestrijding en
eventuele paraplu -werking bij
toepassing van stroisnogonvoldoendeervaring opgedaan.

Paul Geelen
PAV-ZON
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KORRELOPBRENGSTVAN DEWINTERTARWERASSENMET ENZONDER
ZIEKTEBESTRIJDING
Verhoudingsgetallenperregio(Tussenhaakjeszijn de opbrengstenzonderziektebestrijdingvermeld)
noordelijke
zeeklei

centrale
zeeklei

zuidwestelijke
zeeklei

rivierklei/
lössgrond

zand-endalgrond

beterebaktarwe
A Arnaut

89 ( 93)

90 ( 92)

89 ( 87)

88 ( 89)

94 ( 94)

A Hereward

94 ( 96)

93 ( 97)

96 ( 99)

95 ( 95)

97 ( 95)

96 (101)

95 (100)

94 ( 99)

98 (101)

103 (118)

baktarwe
A Tambor
A Bercy

100 (102)

98 (100)

99 ( 99)

97 ( 99)

95 ( 93)

N Residence

105 (104)

106 (104)

104 (106)

99 (103)

105 (112)

101 (106)

103 (103)

101 (101)

102 (105)

105 (116)

A Versailles

103 (101)

104 (101)

104 ( 99)

104 (101)

98 ( 92)

A Ritmo

104 ( 98)

104 ( 99)

103 ( 93)

104 ( 98)

99 ( 92)

A Vivant

103 (101)

108 (107)

108 (108)

107 (104)

99 ( 93)

A Tower

101 (100)

100 ( 99)

100 (103)

102 (104)

107 (109)

N Harrier

105 (105)

102 (101)

104 (107)

106 (103)

103 (101)

nieuwindeRassenlijst
N Semper
vuItarwe

voertarwe

rassen3jaarin onderzoek
Riant

107 (105)

101 ( 99)

103 (107)

100 (100)

106 (105)

Marila

103 (101)

101 (100)

103 (105)

100 ( 98)

98 ( 96)

98 (101)

98 (103)

99 (107)

102 (100)

102 (105)

rassen2jaarin onderzoek
PBIS95/'91
CEB 9607

97 ( 91)

100 ( 96)

100 ( 97)

100 ( 89)

102 (103)

DI304

111 (116)

109 (109)

106 (105)

101 (103)

98 ( 92)

NIC92-3533A

112 (106)

114 (109)

112 (107)

114 (111)

117 (117)

106,7 (95,2)

99,4(91,6)

82,1 (64,9)

100= gemiddeldeopbrengst in kg/< ire:
98,1(81,8)
97,8 (88,2)

Deopbrengstcijfers'metziektebestrijding'gevenderasverschillenaanzoalsdieookin de
praktijktevoorschijnzullenkomenbijeen goedebestrijding.

Inhet afgelopen seizoen wasfusarium in aantastingen, zoals die zowel in 1997 als
de aar vrijwel overal een probleem. Erzijn 1998 op de proefvelden optraden, aanrasverschillen in resistentie tegen aarfusa- wezig.
rium, maar rassen die volledig vrij blijven
Het ras Semper is als baktarwe opbestaan niet.
genomen in de Rassenlijst. Het ras heeft
Bijde rassenkeuze ishet nietjuist om fu- goede resistentiestegen ziekten. Het iseen
sariumresistentie als hoofdcriterium te kie- lang ras met een gemiddelde stevigheid,
zen. De eigenschap kan meegenomen Vergeleken met de andere baktarwerassen
worden naast opbrengst, stevigheid en de isdeopbrengstgoed.
resistentiestegen andereziekten. Indeopbrengstcijfers isheteffect vandefusarium- ir. Lubbertvan denBrink
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Effect hogeN-gift optarweopbrengst gering
Vuistregel voor stikstofgift van 25 kg per ton blijft gelden
DoorAlbert Darwinkel*
Hoge stikstofgiften hebben weinig
invloed op de korrelopbrengst in
wintertarwe. Dit blijkt uit onderzoek in 1996 en 1997 van hetPAV
in Lelystad.Devuistregel van 25
kgstikstof (N) perton korrels blijft
daardoor een goede basisvoor een
perceelsgerichte N-bemesting.

Korrelopbrengst,eiwitgehalteenstikstofopname
bijtoenemendestikstofbemestingvanwintertarwe.
Stikstofbemetting (kg Nlha)

Opbrengst

GS'» 21-23

30

31

32-33

41

(febr/tnrt)

25/4

S/S

15/5

30/5

0

Uit proefresultaten blijkt dat bij
een eiwitgehalte van 11,8 procent
de opbrengsten maximaal zijn.
Boven de 12procent zijn de korrelopbrengsten gelijk en soms
lager. Dit komt dan door legering
van het gewas.Het eiwitgehalte in
de korrel iseen maat voor de N voorziening in een gewas.
Een krappe N-gift beperkt immers
niet alleen de korrelopbrengst,
maar resulteert ook in lage eiwitgehalten. Hoe hoog het eiwitgehalte
in de korrel minimaal moet zijn, is
nogniet exact aan te geven. Dit ligt
tussen de 10,5 en 12 procent.
Niet alle aangeboden N wordt
door het gewas opgenomen. De
opname varieert sterk van jaar tot
jaar. Gemiddeld neemt het gewas
circa 90 procent op.
Onderzoek naar de stikstofbemestingvan hoog opbrengende tarwegewassen isin 1996 en 1997 uitgevoerd inNieuw-Beerta, Lelystad
enWestmaas. Slechts in twee proeven iseen opbrengst door een
hogere stikstofgift duidelijk beter.
In de andere proeven isde hoogste
opbrengst albereikt bij een aanbod
van 240 kgN per ha.
In deze proeven zijn hoge N-giften
niet nodig geweest. Legering en
ziekten alsgelebladvlekken en
fusarium hebben hogere opbrengsten verhinderd. Bovendien heeft
een sterke mineralisatie voor extra
stikstof gezorgd. De N-opname is
bij toenemende giften wel gestegen
tot ongeveer 300 kgper ha.
Zoals bij de meeste teeltmaatregelen kan pas achteraf worden vastgesteld,wat de optimale bemesting isgeweest.Het weer is
onvoorspelbaar en de invloed

60
60
90

60-100*
60-100*
60-100*
60-100*

45

60-100*

45
120

60-100*
60-100*

40
40
40
40
40
40

60
60

60
60

60

(ton/ha)

Eiwit N-opname

%

7,65

8,0

10,78

10,4

11.36
11,40

11,4
11,8

11,47

11,8

11,38

12,2

11,43

12,2

11.11

12,5

(kg N/ha)

109
212
246
262
267
280
274
297

* Afhankelijkvan de bodemvoorraadmineralestikstof.
" GS=groetstadiumvan het gewas(cm).

ervan op de N-mineralisatie in de
grond en de opname door het
gewasvereisen een goede perceelskennis.

Een eitwitgehaltetussende
11,5ende12procentlijktvoldoendevoormaximalekorrelopbrengsten.Isheteiwitgehaltehoger,danneemtde
opbrengstperhalangzaamaf.

Opbrengstverwachting
In de praktijk zal een gewas bij de
eerste N-gift circa 140 tot 150 kg
N per ha nodig hebben, inclusief
bodemvoorraad. In de giften daarna zal,afhankelijk van de
opbrengstverwachting, nog 100 tot
160kgN per ha moeten worden
toegediend.
Voorpercelen met een opbrengstverwachtingvan 11ton per ha
geldt,met de vuistregel van 25 kg
N per ton, een totale gift van 275
kgper ha. Bijeen bodemvoorraad
van 50 kgN per ha,bedraagt de
kunstmestgift 225 kgper ha, te
geven in drie ofviergiften.Voor
een ton korrels neemt het bovengrondse gewas ongeveer 22 kg N
op, waarvan de korrel zelf 17,5 kg
N. Dit levert een eiwitgehalte in de
korrel van 11,5tot 12procent. Dat
lijkt voldoende voor maximale
opbrengsten.Wees dus zuinig met
stikstofvoorhoge korrelopbrengsten.
De hoogte van de eerste gift houdt
geenverband met de mogelijke

opbrengst. Deze hoeft dus niet te
worden aangepast, ook niet als zeer
hoge opbrengsten te verwachten
zijn.Tijdens de stengelstrekking en
de productie van bladeren isveel
N nodig. Gunstig ontwikkelde
gewassen nemen in de periode van
stengelstrekking tot bloei meer dan
150 kgN op.Alsaanvulling op de
eerste gift dient een teler deze hoeveelheid in een tweede gift toe te
dienen.
De derdeN-gift vindt plaats in het
vlagbladstadium en dient voor een
goede voorziening tijdens bloei en
korrelvulling. In deze periode kan
het gewasnog 30 tot 100 kg N
opnemen. Een gift van 40 tot 50 kg
isvoldoende. Een hogere gift geeft
geen hogere opbrengst.Wel neemt
het eiwitgehalte toe,hetgeen gunstigisvoor de kwaliteit.
*De auteuris werkzaam op het PAV
in Lelystad
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Besteaanpakvan
schimmelziekten

Eerstebespuiting

DelaatstejarenisinNederlandenomringendelanden
uitgebreidaandachtbesteedaandeziektebestrijding,metnamevanwegede
sterkeuitbreidingvanhet
aanbodaanfungiciden.
Doordezekennistekoppelenaanpraktijkervaringeniseenstrategieontwikkeldvoordebestrijdingvan
schimmelziekteninhoogopbrengendetarwegewassen. Hiernaastdebesteaanpakvoordeeerste, tweede
enderdebespuiting.

PAV-proeven isgebleken, dat met lagere
doseringen
ziekten goed kunnenwordenbestreden. Lagere doseringen dienen uitsluitendalseenpreventievebestrijdingswijzeen mogen alleen worden toegepastals
er niet of nauwelijks ziekten in hetgewas
aanwezigzijn.Lagedoseringenpassen dus
nietingewassenwaarinalziektenvoorkomen.
Lage doseringen zorgen voor een preventievebeschermingvanhetgewas, maar
de werkingsduur is beperkt. Hoe lager de
dosering, des te korter de werkingsduur.
Alhoewel een 25-procent-dosering onder
gunstige omstandigheden effectief bleek,
komendoseringenvan50procentuitoogpunt van zekerheid eerder inaanmerking.
Lage doseringen staan niet op zich, maar
makendeel uit vaneen bestrijdingsstrategie.
Beslismomenten
Hoge korrelopbrengsten worden bereikt
door een goede korrelzetting en korrelvulling. Daarvoor ishet nodig,dat hetgewas vanaf het begin van de stengelstrekking ongestoord kan groeien en het
bladerdek gezond en langgroen blijft. Dit
betekent,datvanafdestengelstrekkingde
ontwikkelingvanziekten moetwordentegengegaan.
De dan aanwezige bladziekten (meeldauw, bladseptoria, gele bladvlekkenziekte) kunnen zich bij gunstige omstandighedenzodaniguitbreiden,dateenbeheer-
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Tijdstip:1-knop-à2-knopenstadium(GS31-32)
dosering:50-100%,afhankelijkvanziektedruk
middelenkeuze:afhankelijkvanziekte
Hetdoelvande eerstebestrijdingis
er voor te zorgen, dat de bovenste
driebladeren inhetvlagbladstadium
vrij zijn vanziekten;zonder eenbestrijdingisdit meestalniethetgeval.
Deze preventieve bespuiting kan
vaak worden gecombineerd met
CCCofeenherbicide.Dedoseringis
afhankelijk van de ziekteaantasting.
Ineengezondgewasisnietmeerdan
een 50%-dosering nodig; bij aanwezigheidvaneenziekteeen100%dosering. De keuze van het middel

wordt bepaald door de schimmelsoort. Bij aanwezigheid of dreiging
van meeldauw is Corbel of Allegro
gewenst;bijandereziektenkanwordenvolstaan met eentriazool,zoals
AltoSL,OpusTeamofMatador.

Tweedebespuiting
Tijdstip:vlagbladstadium(CS41-43)
Dosering: 100%,onafhankelijkvanziektedruk
Middelenkeuze:strobilurine/triazool-combinatie
Debespuitinginhetvlagbladstadium
isgerichtophetgezondhoudenvan
hetbladerdek.Bijdebespuitingmoeten alle vlagbladeren aanwezig zijn.
Ditishetgevalalsdebladschedevan
deouderespruitendoordegroeiendeaarbeginttezwellen.
Vooreengoedeenlangdurigebeschermingisaltijdeenvolledosering
vanhetfungicidenodig.
Als fungiciden bieden triazolen,
Matador,SportakDelta,OpusTeam,
e.a., circa vier weken bescherming

tegendemeesteziekten.
Nogbeterzijndenieuwestrobilurines zoalsAllegroenAmistar,dievijf
àzeswekenwerkzaamzijn.Metnamedecombinatievaneenstrobilurineeneen triazool, zoals bijAllegro,
biedt een bescherming die meestal
afdoende is voor de hele verdere
groeiperiode.
Vooral de strobilurine zorgt voor
eengoedebeschermingtegendegevreesde gele bladvlekkenziekte
(DTR).

Derdebespuiting
Tijdstip:nadebloei(GS69-71)
Dosering:50%,afhankelijkvandeziektedruk
Middelenkeuze:afhankelijkvandeziekte
Een goed uitgevoerde ziektebestrijding in het vlagbladstadium - de
tweede bespuiting - zal het gewas
tottweeàdriewekennadebloeigezondhouden.Inderesterendedrieà
vier weken krijgen de schimmels
meestal geen gelegenheid meer om
zichtoteenschadelijk niveauteontwikkelenenisnormalitereen bespuitingoverbodig.
Alleeninbijzonderesituatiesiseen
bespuiting verantwoord. Dit geldt
onder meerten aanzienvandegele
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bladvlekkenziekte, die zich uiterst
snelkanvermeerderen.Een bespuiting met Amistar is gerechtvaardigd,zekeralseraleerderinhetgewaseenaantastingisgeweest.
Wordt, alsgevolgvan langdurig
natte weersomstandigheden bijde
bloei, gevreesd voor een ernstige
fusarium-aantastingin de aar,dan
kan worden overwogen een bespuiting (met bijvoorbeeld Matador) zo mogelijk nog tijdens de
bloeiuittevoeren.

EFFECTIVITEIT*VAN VEELGEBRUIKTEFUNGICIDENTEGENSCHIMMELZIEKTENIN
WINTERTARWE(1998)
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singervan problematisch wordt. Gezien de
intensiteit van deteelt en de huidige, forse
uitstoeling mogen dichte gewasbestanden
worden verwacht, waarin ziekten gemakkelijktot ontwikkelingkomen.
Regionaal zijn er duidelijke verschillen in
schimmelsoort en mate waarin ze voorkomen. Zo is er op zandgronden vaak meer
meeldauw en op klei meer voetziek. Deteler zal alert moeten zijn door het gewas tijdens de fase van
stengelstrekking regelmatig te controleren en een pre-

ventieve bestrijding
moeten
overwegen. Hier ligt dus
het eerste beslismoment om een fungicide
in te zetten. In de praktijk worden steeds
vaker goede ervaringen opgedaan met een
bestrijdingtijdensdestengelstrekking.
Het tweede moment betreft het vlagbladstadium en iscruciaal. Dan zijn vrijwel
allevlagbladeren uitdeschedegetreden en
moeten nog worden beschermd tegen
ziekten.
Als de bladeren op dat moment gezond
zijn, blijkt een bespuiting met een strobilu-

yjj) Voorzichtigmetlageredoseringen
Pasop met lageredoseringen
dan het advies van de fabrikant. Ze kunnen alleen
gebruikt worden om infecties met schimmelziekten te
voorkómen. Maar is deziekte al in het gewas aanwezig,
gebruik dan altijd de volle
adviesdosering.

In de fase van stengelstrekking - vooropgesteld
dat het gewas nog schoon is
- maar er wordt ziektedruk
verwacht, dan is een lagere
dosering te overwegen.
Combineren met een herbicide of tweede CCC-bespuiting is mogelijk.

rine-bevattende fungicide meestal voldoende om het gewastot het eindevan de
korrelvulling gezondte houden.Zijnop dat
moment echter ziekten als kafjesbruin of
gele bladvlekkenziekte aanwezig, dan is
een hernieuwde aantasting tijdens de korrelvulling reëel en valt opbrengstschade
niet uittesluiten.Indat geval moet kort na
de bloei beslist worden of nog een aanvullende bestrijdingnodigis.
Dr.ir. A.Darwinkel,
dr.ir.H.T.AM.Schepers,
PAV-Lelystad

liv

ffy Curatief
Ce/e en bruine roest zijn
curatief goed te bestrijden; bladseptoria
vrij
goed. Meeldauw, maar
vooral kafjesbruin en gele
bladvlekkenziekte (DTR)
steken enige tijd na een
curatieve bestrijding vaak
dekop weerop.
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Zwaveltekort bij-effect van schoner milieu
Grondmonster kan uitwijzen of zwavelbemesting nodig is

Doordatde industrieschonerwerkt,isde
'natuurlijke'aanvoervanzwavelsterkverminderd.Grondonderzoekkan uitwijzen
daterzwaveltekortis. Danis bemesting nodig. De koolfamilie is heteerstaandebeurt.
nde komendejaren mogen in toenemende mate tekorten aan zwavel (S)worden
verwacht. Door bemesting met zwavelhoudende (N-)meststoffen isdit gemakkelijk op te lossen. Onderzoek van het PAV
Lelystad en het Blgg in Oosterbeek geeft
aan dat toediening van zwavel aan wintertarwe, tegelijk met de eerste N-gift, reeds
aan het einde van de uitstoeling tot een
duidelijk hogerzwavelgehalte in wintertarwe leidt. Daardoor zijn tekorten bijde sterke groei tijdens de stengelstrekking en
bloeite voorkomen.

I

Zwavelvoorziening teruggelopen
In Nederland is aan de zwavelbemesting
van landbouwgewassen tot nu toe nooit
aandacht besteed. Van oudsher zorgde de
industrie voor een grote neerslag van zwavel en bovendien waren de meststoffen
vaak verontreinigd met zwavelverbindingen. Deze 'natuurlijke' toevoer van zwavel
was meestalvoldoendeom inde S-behoeftevandeakkerbouwgewassen tevoorzien.
Kwam rond 1980 nog omstreeks 70 kg
S/ha op het land terecht, inde laatstejaren
isditteruggelopen tot zo'n 20 kgS/ha. Dit
varieert afhankelijk van de aanwezigheid
van industrieën van 10tot40 kg S/ha.
De zwavelbehoefte van gewassen bedraagt 20tot40 kgS/ha voor aardappelen,

EXTRAZWAVELNOG NIETNODIG BIJWINTERTARWE
effecten van toedieningop zwavelgehalteen opbrengstwintertarwe
zwavelbemesting zwavelgehalte zwavelopname korrelopbrengst
(kgS/ha
(S%,bloei
(kg S/ha)
(ton/ha)
0,155
0,191

21,0

7,93

20

23,1

7,86

40

0,201

24,6

7,97

80

0,223

25,8

7,96

Toedieningvan zwavelleidtwel totverschillen inS-gehalte,
maarniettotopbrengstverschillen.
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suikerbieten en granen. Voor koolzaad en
koolgewassen isde behoefte met circa 80
kgS/ha veel hoger.
Bij zwavelgebrek vergeelt het gewas.
Dat lijkt op de symptomen die horen bij
stikstofgebrek. Hierdoor iseen snelle diagnose soms moeilijk, wat tot gevolg heeft
dat een noodzakelijke zwavelbemesting
vaaktelaatwordt uitgevoerd.
In principe zijn tekorten eenvoudig te
voorkomen en op te lossen met meststoffen, omdat de plantvia blad en wortels
gemakkelijk zwavel opneemt.
Problemenkomennog weinigvoor
Tot nu toezijn inde praktijk nog maarweinig gevallen van zwaveltekort waargenomen, maardit kan inde komendejaren zeker anders worden. In Engeland en Duitsland wel, daar zijn bij wintertarwe reeds
herhaaldelijk tekorten geconstateerd en
mede daardoor iszwaveltoediening nu onderdeel van het bemestingsplan.
Humusarme, lichte gronden en regio's
met weinig zwavelneerslag krijgen als eerste te maken met zwaveltekort. Telers onderde rookvanAntwerpen ofde Rijnmond
hoeven voorlopigweinigtevrezen, maarin
het Noorden, ver van industriegebieden
zullen zwaveltekorten zich eerder voordoen dan velen nu denken, zelfs op kleigronden. Het eerst gebeurt het bij gewassen met een grote zwavelbehoefte, zoals
koolzaad en koolgewassen. Maar ook andere gewassen zullen ermee te maken krijgen.
Grondonderzoek nu mogelijk
Om tekorten tevoorkomen zalzwavel toegediend moeten worden, hetzij invloeibare
hetzij in vaste vorm. Uit oogpunt van kosten lijkt toediening van zwavelhoudende!
N-meststoffen een tamelijk goedkope wijze om (eventuele) tekorten uit te sluiten.
Zokrijgt het gewas vanaf het begin van de
groeiperiode voldoendezwavel.
Bemestingwordt afgestemd opde minerale voorraad in de grond en de behoefte
van het gewas. Voor de adviesbemesting
wordt meestal gebruik gemaakt van
grondonderzoek. Bijzwavel was dit tot nu
toe niethetgeval.Datkomtenerzijds doordat toediening van zwavel in het verleden
nooit nodigwas,anderzijds was ertot voor
kort geen goede bepalingstechniek voor-
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handen.Maar sindsjanuariditjaar kanop
basis van grondonderzoek door het Blgg
Oosterbeek aangegeven worden of zwavelgebrekteverwachtenvalt.
Dit kost, toegevoegd aan het N-mineraalmonster, ƒ25 extra. Als er zwavelgebrekverwachtwordt,ishetadviesomzwavelhoudende meststoffen te gebruiken.
Over dehoeveelheid daarvan bestaat nog
onduidelijkheid, maar geadviseerd wordt
om in voorkomende gevallen zwavelhoudende stikstofmeststoffen te gebruiken,
zoals ammonsulfaatsalpeter. Andere mogelijkheden zijn bitterzout(magnesiumsulfaat) en kieseriet (een andere vorm van
magnesiumsulfaat).
Noggeentekortinwintertarwe
Erisweinigbekendoverdezwavelbemesting van akkerbouwgewassen. Dat geldt
vooralvoor deopnamevanzwavel.Daarom heeft het PAV in samenwerking met
BlggOosterbeek eenonderzoek metzwavel op wintertarwe gestart op vier proefplaatsen, die verschillen in bodemeigenschappen en zwavelneerslag. Dat waren:
Munnekezijl, Lauwerzijl, Valthermond en
Wijnandsrade.
Erwerd 0, 20,40 en 80 kg S/hagegeven, meestal in combinatie met deeerste
stikstofgift, indevormvanalsammonsulfaatsalpeter (ASS). Soms moest zwavel in
devormvanzwavelzurekaliofzwavelzure
ammoniak worden aangevuld. Bij de oplopendezwavelgiftenwerdsteedseenzelfde stikstofbemesting gegeven, overeenkomstighetpraktijkadvies.
Op alle proefvelden bleek de zwavelvoorziening ingoedestaat. Indeobjecten

zonder een zwavelbemesting was het Spercentage in het gewas gedurende het
gehelegroeiseizoen ruimvoldoende. Door
detoegediendezwavelwerdhetS-gehalte
wel verhoogd, maar dit had geen invloed
op degewasontwikkeling ende korrelopbrengst (zie tabel). Door een vrij zware
aantasting van Fusarium op alle proefplaatsenblevendekorrelopbrengstenachterbijdeverwachtingen.
Bemestinggeefthogerezwavelopname
Reedsin het beginvanmei resulteerdede
bemesting met zwavel in duidelijk hogere
S-gehalteninhetgewas.Ditwijsteropdat
het gewas in de maanden maart en april
reedsextrazwavelheeftopgenomen.Ook
bijdebloeiendeoogstwarendegehalten
hoger endit heeft geresulteerd ineenhogereS-opname(zietabel).
Ten opzichte van de hoge zwavelgiften
(20tot80kgS/ha)werddezwavelopname
slechtsmet3tot 6kgS/haverhoogd.Een
delingvan80kgS/hain40+40kgS/haliet
geen verschillen zien. Ook bij toediening
van de bitterzout werd een vergelijkbare
toenamevanhetzwavelopnamegemeten.
Op alle proefplaatsen bleek de 'natuurlijke' zwavelvoorziening ruim voldoende.
Voor gewassen als wintertarwe, aardappelen en suikerbieten zijn voorlopig dan
ook geen of nauwelijks zwaveltekorten te
verwachten.Metnamevoorgewassenmet
een grote zwavelbehoefte moet in dekomendejarenechtermettekortenvanzwavelrekeningwordengehouden.
Dr.ir. A.Darwinkel,PAVLelystad

^~

enir.P.J.J.M. Küsters, BlggOosterbeek
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Oogst-zuid 18 september 1998

Rassenonderzoek wintergerst oploss

Vooruitzaai oplössgrond zijn de
wintergerstrassen Cumbia en
Gretehet meest geschikt. Dit
blijkt uitproevendiedoorPAVZONissamenwerking met de
Zuid-Limburgse handel zijn uitgevoerd.

Initiatief
Integenstelling tot derest van
Nederland, wordt alleeninGroningenenZuid-Limburgnog
enigewintergerst van betekenis
geteeld.Landelijk wordt daaromgeenaandacht meer aan dit
gewasgegeven. Datwas voor
eenaantal handelaren reden om
samen met PAV-ZONeenrassenvergelijking uitte voeren.

Dezehandelaren, het Limburgsch Landbouwcyndicaat,
AgrodeJonge, Landbouwbelang
enPrevoo,willenhiermee een
bijdrage leveren aan de ontwikkelingvan de Zuid-Limburgse
landbouw. In 1998gafde gerst
goedeopbrengsten. Eind april
enhalf meiwerd indeproef een
ziektebestrijding uitgevoerd.
Ookwerd een halmverkorter
gespoten.Desondanks waren
Anoa,Grete enVectrabij de
oogstflink gelegerd.

Opbrengsten
Deopbrengsten zoalsdie de
laatstejaren zijn verkregen,
staan vermeld indetabel. Doordat een aantal nieuwerassen in
deproeven isopgenomen, is niet
van allerassen de opbrengst
overmeerderejaren beschikbaar. Cumbia kwam allejaren
alsbesteuit debus,gevolgd door
Grete.Het nieuwetweerijige ras
Regina lijkt veelbelovend.
Paul Geelen
PAV-ZON

Opbrengsteninkg/hectare
bij gangbare teelt met ziektebestrijding (m=meerrijer, t : =tweerijer).
1998
1997
1996
Anoa[m]
9.020
*
*
Cumbia [mj
8.880
8.710
10.870
Grete [m]
8.490
10.510
8.320
*
Vectra [m]
7.920
10.000
*
Regina [t]
8.590
8.630
Trasco[t]
7.480
7.760
8.860
*
*
Virgo [t]
7.840
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Netvlekkenziekte in gerst effectief aanpakken
Zaaizaadontsmetting enoptijd bespuiten gaaninfectie tegen
DoorRuudTimmer*
Goedezaaizaadontsmettingen op
hetjuistetijdstipspuiten,blijken
netvlekkenziekteinbrouwgerst
effectieftebestrijden.Hetmiddel
Amistarwerkthetbesttegen de
schimmelziekte.Ditconcludeert
hetPraktijkonderzoekvoorde
AkkerbouwenVollegrondsgroenteteelt(PAV).

Opbrengstdervingen totruim2
tonperha,eneendalingvanhet
volgerstpercentagemetwel23procent.Datwarendegevolgenvan
eenzwareaantastingmetnetvlekkenziektebijbrouwgerst in1997
inproevenvanhetPAV.
Delaatstejarenzijnvelepercelen
zomergerst inmeerofmindere
mateaangetastdoornetvlekkenziekte (Drechslernteres).Zaaizaad
vormtdebelangrijkste bronvan
besmettingenverspreiding.
Vrijkortna opkomstzijn alsymptomenzichtbaar.Vanuitdezeeersteinfectie verspreidtdeschimmel
zichinkortetijd overhetperceel.
Eengoede zaaizaadbehandeling
remtdeontwikkelingvandeziekte
af, maarhoudthetgewasniet
schoontotdeoogst.
Vooralbijziektegevoelige omstandigheden alskoelenregenachtig
weerzijnaanvullendegewasbespuitingennoodzakelijk om
opbrengstschade tevoorkomen.
Het PAVzoektnaarhetbeste tijdstiphiervoor,ennaardemeest
effectieve middelen.
Besmetzaad

InWestmaas (ZH),Lelystaden
Wijnandsrade (L)zijnhetafgelopenjaarproefvelden ingezaaidmet
doornetvlekkenziektebesmetzaaizaad.Ditvergroot kansopinfectie.
Onbehandeldeveldjeswarenal
vroeginhetseizoenzwaaraangetast.Demeestebladerenwaren
beginjuliafgestorven. Dithad
consequentiesvooropbrengsten
korrelkwaliteit.
Deopbrengstenwarenopdedrie
locatiesrespectievelijk 1.100,
1.900en2.300kgperhalagerdan

bijoptimalebestrijding. Daarbij
bleefhetvolgerstpercentagein
Lelystad enWijnandsrade steken
bijrespectievelijk 73en68procent.Goedebrouwgerst heeft
minimaal90procent.
Eenzaadbehandeling metRaxilG
ofBeret050FSverminderdede
aantastingkortnaopkomstmet93
tot99procent. Regenachtige
perioden inmeienjuniwarenechtergunstigvoordeontwikkeling
vandeschimmelenveroorzaakten
uiteindelijk tochzwareaantasting.
Omopbrengstschade tegente
gaan,zijnbijhetschieten (halverwegemei)enbijhetinaarkomen
(eersteweekjuni) bespuitingen
uitgevoerd metverschillende middelen.Hetmeesteffectieve middel
tegennetvlekkenziektewasAmistar,ondermeerdooropbeide
tijdstippen metvolledoseringte
spuiten.
Rendabel

Bespuitingbijhetinaarkomen,
hadhetmeesteeffect.Alleenals
vroegeenzwareaantastingwordt
geconstateerd,lijktbestrijding op
dittijdstip rendabel.
Tweemaaleenhalvedoseringgaf
bijna hetzelfde effect alstweemaal
eenvolle,eneenbeterresultaat
daneenmaaleenvolledosering.
Netvlekkenziekte kaninbrouwgerstveelschadeveroorzaken,al
zijndeaantastingen indeproeven
doorhetbesmettezaadextreem.
Behalvenetvlekkenziekte kunnen
ookandereziekteninzomergerst
voorkomen,zoalsbladvlekkenziekte,dwergroestenmeeldauw.De
middelenkeuzedient daaromniet
alleengerichttezijn opnetvlekken
maaropalleaanwezigeziekten.
*DeauteurwerktophetPAVinLelystad.
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Nieuwe concurrenten voor Reggae
Assortiment zomergranen versterkt met drie brouwgerstrassen

Hethangtsterkvandeweersomstandigheden injanuariafofernogveelwintertarweingezaaidkanworden.Daarnazaldekeustochmeeropzomergerstenzomertarwevallen.Deresultatenvanhetrassenonderzoekgevenhouvastbijde
keuzevooreenpassendras.DeRassenlijstkrijgtdrienieuwebrouwgerstrassen.

H

ETareaalzomergerstwasin
1998ruim36.000hectare.Het
grootstedeeldaarvanwasbestemdvoorbrouwgerst.HetbrouwgerstrasReggaenamindeafgelopenja-

vanafhangen ofdezenieuwerassenzowelvoordeteleralsvoordebrouwindustrieinteressantgenoegzijn.

renverreweghetgrootsteareaalin.Voor
hetkomendeseizoeniserechtereen
drietalnieuwebrouwgerstenbijgekomen,diemogelijkindetoekomstook
eenplaatszullenveroveren.Veelzaler

RASSENZOMERGERST

Eigenschappen (gem.1995t/m 1998) enzaadopbrengsten (gem.1993t/m 1998) van zomergerstrassen
zaadopbrengst

resistentie tegen
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Brouwgerstrassen
Reggae

A

Maud

A

Quartet

N

Luzon 1 )

N

Hanka 1 )

T

Brenda 1 )

N

Video

T

A

N
N

6,5
4,0
7,0
6,0
5,5
7,0
7,0

6,0
7,0
6,5
7,5
8,0
9,0
6,5

8,0
8,5
7,5
7,0
7,5
7,0
7,5

6,0
4,5
6,0
5,5
5,5
6,0
6,0

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

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

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

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
7,0

101
96
97
97
104
100
102

99
95
97
100
105
104
103

98
100
101
98
101
99
101

7,0
7,0

7,0
6,0

7,5
8,5

6,5
6,0

7,0
7,0

6,5
7,0

8,5
8,5

_

101
103

103
103

_
_

6,0

6,5

6,5

5,5

7,0

6,0

8,5

8,0

98

99

98

6,0
6,5
8,0
5,5
6,0
6,0

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

7,5
7,0
8,0
7,5
8,0
7,0

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

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

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

7,5
8,5
8,5
7,5
8,0
8,5

8,0

105
99
106
100
101
101

108
105
106
102
105
102

Voergerstrassen
Ardila

A

Tankard

N

3 jaar onderzocht
Landlord
2 jaar onderzocht
Madonna
CEB 9538
CSBA 2745-10
Fractal
NFC 94-7
Barke
100 = ..kg/are
1

)Nieuw inRassenlijst 7999;

2

)Hoehogerhetcij)

V 8:goedbruikbaaralsbrouwgerst; 7:
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bruikbaaralsbrouwgerst"
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7,0
7,0
8,0

_
_
_
_
__
_

Zekerheidoverafzetenbetaling
Voordetelerishetvanbelangomvoldoendezekerheidtekrijgenoverde
mogelijkheden omeenrasalsbrouwgerstaftezettenenuitbetaaldtekrijgen.Deopbrengstendebrouwpremie
dieopeenrasgegevenworden,zijnde
belangrijkste puntenomopteletten.
Daarnaastzijnookdestevigheidende
ziekteresistenties belangrijk.
Verschilzandenklei
Deopbrengstenwordenvoordetwee
verschillendegrondsoorten,kleien
zand/dalgrond apartvermeld.Bijeen
aantalrassenisteziendatderasvolgordeinopbrengstopkleiandersisdanop
zand-/dalgrond.Ditjaarwordenvoor
heteerstookderasverschilleninvolgerstpercentagegetoond.Bijrassenmet
eenlaagvolgerstpercentagezalonder
bepaaldeomstandigheden metslechte
korrelvullingmeeruitgezeefd moeten
worden.Derasvolgordeinvolgerstopbrengstkandanéénàtweeprocent afwijkenvanderasvolgordeinkorrelopbrengst.
Vooralin1998ishetbelangvaneen
goedestevigheidnogeensweerduide-

lijkaangetoond.Deschadedoorlegeringwordtaanmerkelijk groter,naarmatedezevroegerinhetseizoenoptreedt.Vroegelegeringbelemmerteen
goedeproductieendoethetbladsnellerafsterven.Daarnaastisdeoogstvan
eenerggelegerdgewas aanmerkelijk
lastigerdanvaneenstaandgewas.
Opdekleigrondenismetnameeen
goederesistentietegennetvlekkenziektevanbelang.Daarnaastkanookbladvlekkenziekteopkleizoergoptreden
dathiermeemetdeziektebestrijdingrekeninggehoudenmoetworden.Opde
zandgronden isnaastresistentietegen
netvlekkenziekteenbladvlekkenziekte
ookresistentietegenmeeldauwgewenst.

Geennieuwezomertarwe
Bijzomertarwezijngeennieuwerassen
toegelatenopdeRassenlijst.Welzijner
wijzigingen aangebrachtindeclassificatiealsbaktarwe.ZoishetrasLavett
naaanvullend onderzoekterechtgekomenindeklasse'Beterebaktarwe',terwijlhetrasCadenzaindecategorie
'Voertarwe'terechtgekomenis.Deoverigerassen,Baldus,MinaretenAnemos
zijn baktarwerassen.
Bijderassenkeuzeishetgoedomte
lettenopopbrengstincombinatiemet
eeneventuelepremieopbakkwaliteit,
stevigheidenziekteresistentie.
LubbertvandenBrink,PAV

Eenachtvoorbrouwkwaliteit
DenieuwerassenLuzon,Brendaen
Hankazijnallemaalmeteenachtbeoordeeldvoorbrouwkwaliteit.
Inopbrengst,stevigheidenziekteresistentiezijnerwelbehoorlijkeverschillen.Incombinatiemetdebrouwpremie
diemenvoordezerassenkankrijgen,
bepalendieofdezerassenaldanniet
interessanterzijndanReggae.

ZOMERTARWERASSEN
Overzichtvan eigenschappen (gem.1995/'98) enopbrengsten (gem. 1993/'98)
opbrengst in
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Tweede fusariumjaar vraagt omreactie
Spuiten tijdens de bloei enige antwoord op zware aantasting

Altweejaarheeftdetarweteelternstigtelijdenvan fusarium
indeaar.Bestrijdingismoeilijk.Deschimmelheeftvelegezichtenenisoveralaanwezig.Spuitentijdensdebloeibeperktdeschade,ookaldruistdatintegendeadviezen.
ok in 1998 isveel fusarium voorgekomen, wat in een aantal regio's tot
ernstige schade heeft geleid. De opbrengst
van wintertarwe wordt door het CBS voorlopig ingeschat op 8 ton per hectare. Ditis
slechts 200 kilo per hectare meer dan het
slechtejaar 1997 en 1.100 kilo per hectare
minderdan hettopjaar 1996.
Na de hoge producties in het begin van
de jaren '90 is dit het tweede achtereenvolgende jaar met een teleurstellende opbrengst. Landelijk hebben het sombere
weer injuni en juli en het optreden van legering het opbrengstniveau beperkt gehouden. Regionaal heeft fusarium inde aar
de korrelvulling ernstig parten gespeeld,
zoals in de Flevopolders, waar diverse percelen bleven steken op 7 ton verschrom-
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peldekorrelsper hectare.
Maarook eldersinNederland heeft fusarium inmeer of mindere mate de aren aangetast, wat met name naar voren komt in
lage hectolitergewichten.
Meestal weinig schade
Fusarium in de aar is een gevolg van een
schimmelinfectie die vrijwel uitsluitend tijdens de bloei kan plaatsvinden. In die tijd
zijn er altijd volop sporen in het gewas. In
de meestejaren blijft deaantasting beperkt
en iser van opbrengstderving niet of nauwelijks sprake. Dan beperkt de schade zich
toteen enkel pakje en dedaarin aanwezige
korrel..Blijft het vanaf de bloei echter langere tijd nat weer dan kan fusarium zichin
deaargemakkelijk verderuitbreiden. Daarbij kan de top van de aar of zelfs de gehele
aar door de schimmel worden aangetast.
Dergelijke situatiesdeden zichvoorin1997
en 1998 en veroorzaakten opbrengstdervingen, die tot enkele tonnen per hectare
konden oplopen.
Fusarium is een verzamelnaam van
meerdere fusariumsoorten. In Nederland
zijn met name Fusarium culmorum (rode
kafschimmel), F.nivale (sneeuwschimmel),
F. graminearum en F.avenaceum van belang. Deze schimmels houden zich deelsin
stand op het perceel (op dood materiaal,
bijvoorbeeld oudestoppels) en kunnen van
daaruit de aar infecteren, deels worden
sporen van buiten het perceeldoordelucht
aangevoerd.
De infectie heeft overwegend plaats op
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het moment dat de meeldraden naar buiten zijn getreden. Natte, koele omstandigheden tijdens de bloei zijn gunstig voor de
sneeuwschimmel; de beide andere fusariumsoorten prefereren hogere temperaturen. Vantevoren isnietaantegeven welke
fusariumsoort zal optreden in een tarwegewas en inwelke matedit hetgevalzal
zijn.
Bestrijdingalleen bijzware infectie
Fusarium omvat een groot aantal soorten,
die algemeen voorkomen en vrijwel alle
gewassen kunnen aantasten. Het tegengaan van fusarium istot nu toe vooral bereikt door veredeling op resistentie; chemisch is de schimmel meestal niet in afdoende mate te bestrijden. Ook in tarwe
zijn de fusariumsoorten curatief noch preventief te bestrijden. Hooguit isde schade
dooreen indebloei uitgevoerde bestrijding
tebeperken.
Doordeintroductie vaneffectieverefungiciden meteen langerewerkingsduur isde
bestrijdingvan afrijpingsziekten intarwe in
de laatste 10 jaren verschoven naar het
vlagbladstadium. Vroeger werd in het begin van de bloei gespoten en was er een
nevenwerking op fusarium. Bij de huidige
bestrijding in het vlagbladstadium is daarvanabsoluut geensprake.
Spuitentijdensde bloei
Bekend isdat geenenkelfungicide deziekte afdoende kan bestrijden. De beste bestrijdingseffecten worden bereikt met een
bespuiting ten tijde van de infectie, dat wil
zeggen in de bloei. Maar ook dan blijft het
effect intarwe meestal beperkt tot 30 â50
procent. Daarom zal alleen bij zware infecties, die resulteren in grote opbrengstverliezen (zoals in 1997 en 1998), een bestrijdingrendabelzijn.
Erisweinig bekend over de gevoeligheid
vandeverschillende soorten fusarium voor
fungiciden. Veel onderzoek is uitgevoerd
met de rode kafschimmel (F. culmorum);
daarbij bleek tebuconazole, de werkzame
stof in onder meer Matador, het meest effectief.
Of de andere fusariumsoorten ook het
beste door Matador worden bestreden is
niet duidelijk, maar valt ernstig te betwijfelen. Enzoals het zich nu laataanzien,
is de rode kafschimmel in 1997 en 1998

waarschijnlijk niet de meest voorkomende
fusariumsoortgeweest.
Latebespuiting 't best
Naar aanleiding van de zware fusariumaantastingin 1997heeft deStichtingVan
Bemmelenhoeve door het PAV onderzoek
laten uitvoeren naar mogelijkheden om fusarium te bestrijden. In een praktijkperceel
te Winkel (N.-H.) is een proef aangelegd
met het ras Bercy. De ene helft is halverwege de bloei (8 juni) kunstmatig geïnfecteerd met sporen van de rode kafschimmel (F. culmorum); de andere helft
stond blootaannatuurlijke infectie.
In dit onderzoek is vooral gezocht naar
het gunstigste bestrijdingsmoment. Daartoe werd op diverse momenten tussen het
vlagbladstadium en het begin van de korrelvulling een fungicidebespuiting uitgevoerd. Dat gebeurde met Matador op respectievelijk 25 mei (groeistadium 41 : vlagbladstadium), 2 juni (GS 55: verschijnen
vanaren),6juni (GS61 : begin bloei) en 16
juni (GS 69: einde bloei). Ter vergelijking
wasereen bespuiting met 1 liter perhecta-

BIJZWARE INFECTIE LAATSPUITEN
Korrelopbrengsten(ton/ha;16% vochtigheid)
bij verschillendebestrijdingvan fusarium
natuurlijke kunstmatige
infectie
infectie
onbehandeld
Allegro(GS41)

8,5

4,1

9,1

4,5

Matador(GS41)

8,7

Matador(GS55)

8,1

4,4
4,9

Matador(GS61)

8,5

6,2

Matador(GS69)

8,6

6,3

Bijzwareaantastingheeftalleenbestrijdingin debloei(groeistadium61/69)effectop aarfusarium.Infectiewordtdaarmeenietvoorkomen,maarde schade
blijftweiaanzienlijkbeperkt.
Inhethuidigebestrijdingsadvies,waarbijeen fungiciden-bespuiting in het
vlagbladstadiumplaatsheeft,wordtaarfusariumnietbestreden.Hetpastin een
stretegiewaarinvaker,maarmetlagere
doseringenwordtgespoten.
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re Allegro in het vlagbladstadium. Begin
mei was op het hele proefveld reeds een
bespuiting tegen meeldauw en bladvlekkenuitgevoerd.
Indenatuurlijkesituatiewasereen matige fusarium-infectie, die waarschijnlijk enkele procenten opbrengst zal hebben gekost. De kunstmatige infectie leidde door
het natte weer in juni tot een sterke groei
vanfusarium,waarbij zekerde helft van de
arenwerd aangetast.
In het begin vanjuli bleken met namede
objecten met een Matadorbespuiting tijdens de bloei duidelijk gezonder. In de tabel staan de korrelopbrengsten na een
eenmalige bespuiting tegen aarziekten in
dediversegewasstadia.
In de natuurlijke situatie bracht de onbehandelde tarwe 8,5 ton per hectare op.
Eenbespuiting metAllegro in hetvlagbladstadium verhoogde de opbrengst tot ruim
9 ton per hectare. Deresultaten van debespuitingen metMatador waren minder.
De kunstmatige infectie heeft de korrelopbrengst veel schade berokkend. Hetonbehandelde object kwam niet verder dan
ruim 4 ton per hectare. Een bespuiting met
Allegro kon de opbrengst slechts weinig
verhogen, wat ook het geval was bij de
vroege Matador-bespuitingen. Daarentegen resulteerde een bespuiting bij het begineneindevandebloei (GS61/69) ineen
aanzienlijke meer-opbrengst. Bovendien
bezat het geoogste product een duidelijk
hoger duizendkorrelgewicht en een hoger
hectolitergewicht.
Ing.A.H.J. Rops,PAV-NoordwestCentraalendr.ir.A
Darwinkel, PAV-Lelystad

f^} Spuitvaker
Fusariumishet besttebestrijden door vaker te
spuiten met lagere dosering. Spuit bovendien later dan het huidige advies
tegen
afrijpingsziekten.
Dat gaat uit van een bespuiting in het vlagbladstadium.
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Overdaad aanzaad isweggegooid geld
Hoge veldopkomst basis voor topopbrengst wintertarwe

Voorhogekorrelopbrengstenzijnbijwintertarwe550à600
aren/m2nodig.Daarvoorvormen250planten/m2inhet
voorjaar eengoedeuitgangssituatie.Ditbetekentinde
herfsteenzaaizaadhoeveelheidvan150à170kg/ha.
e afgelopen tien jaar zijn degraanprijzen gedaald toteen niveau waaropin
Nederland nauwelijks meer rendabel graan
tetelen valt. Lagereteeltkosten zijn normaliterhetantwoord oplagere prijzen. Detarweteelt biedt daartoe echter nauwelijks
mogelijkheden, omdat de variabele teeltkosten (zaaizaad, bemesting, gewasbescherming) relatief laag zijn en de teelt al
jarenlang strikt kostenbewust wordt uitgevoerd.
Cruciaal voor het rendement blijven hoge korrelopbrengsten bij minimale teeltkosten. Dooreenjuiste inzetvaneenminimale hoeveelheid productiemiddelen zullen gunstige groeiomstandigheden voor
het gewas moeten worden gecreëerd.Alleen een goede gewasontwikkeling maakt
hogeopbrengsten mogelijk.
De start is gelegen in de herfst bij de
zaaibedbereiding, de rassenkeuze en het
gebruikvangoedzaaizaad. Eengoede start
wordt vaak gekenmerkt door een hoge
veldopkomst. Naast gunstige bodem- en
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weersomstandigheden is een tijdige zaai
bevorderlijk voor een goede veldopkomst:
de tweede week van oktober is beter dan
deeersteweekvannovember.
Zaaidichtheid
Nederlandse tarwetelers gebruiken delaatste jaren weer wat meer zaaizaad. Deze
toename wordt toegeschreven aan het
streven naar voldoende aren voor het verkrijgen vanhoge korrelopbrengsten.
In Duitsland is er daarentegen eerder
sprake van een lichte afname van de zaaizaadhoeveelheid, ookingebieden methoge hectare-opbrengsten. Veel Duitse telers
streven nu naar een wat lager optimaal
plantgetal van 200tot 250 planten/m2, in
combinatie metverbeteringvandeveldopkomst.
In Nederland wordt een veldopkomst
van 75 - 80 procent alsnormaal gezien;in
Duitsland is dit eerder 80 - 90 procent.
Voor het bereiken van250planten/m2 betekent diteen verschil van 15 kilozaaizaad
perhectare.
Hetverband tussen zaaizaadhoeveelheid
en korrelopbrengst is de afgelopen twee
jaar door het PAV onderzocht op proefvelden te Lelystad en Nieuw-Beerta. In de
grafiek is dit verband op de vier proefvelden inbeeld gebracht.
In 1997 was het opbrengstniveau met
1 1 - 1 2 ton/ha hoog; in 1998bleef deopbrengst met 8 - 9 ton/ha (door het optreden vanfusarium en legering)sterk achter.
Duidelijk blijkt,datdeopbrengstlijnen bij
meer dan 100 planten/m2 vrij vlak verlopen, meteen hoogste waarde van250à
300 planten/m2 in1997en200à250planten/m2 in 1998.Ditiseen aanwijzing, dat
voorhoge productieniveauswatmeerzaaizaad gewenstis.
Ook geven de lijnen aan dat een ruime
hoeveelheid zaaizaad geen schade aan de
opbrengst toebrengt. Pas bij heel hoge
zaaidichtheden, dieresulteren inzeer hoge
aarbestanden (boven 700 per m2), kan
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door legering schade aan de korrelopbrengst ontstaan.
Rassen
Het bovenstaand onderzoek is uitgevoerd
bij het rasRitmo. Andere bijdit onderzoek
betrokken rassen (Harrier, Corsaire) lieten
soortgelijke resultaten zien. Instaande gewassituaties zijn ook bij deze rassen zo'n
250planten/m2 optimaal voor hoge korrelproducties. Bijtoenemende kans op legering (slappe rassen, hoge stikstofgiften) is
een lager aantal (200 à 225 planten/m2)
eerderopzijn plaats.
Aaraantallen
Uitde proeven in1997isgebleken, datbij
Ritmo voor opbrengsten boven 11 ton/ha
zeker 600 aren/m2 nodig waren. Bij de
gunstige groeiomstandigheden, zoals in
het voorjaar van 1997, werd ditaantal gemakkelijk bereikt, met 210 planten/m2 in

Lelystad en zelfs met 87 planten/m2 in
Nieuw-Beerta. Toch resulteerde dit te
Nieuw-Beerta niet in de hoogste opbrengst. De planten stoelden bij delage
plantdichtheid fors uit, waarbij ook veel
laatgevormdespruiten nogarenvormden.
Dezeblevenechterklein,rijptenheellaataf
envertraagdendeoogst. Uitoogpuntvan
gewasontwikkelingenafrijpingiseenplantenbestand gewenstdattwee àdrie aren
perplantproduceert.

OPTIMALE OPBRENGSTBIJ250PLANTEN/M2
korrelopbrengst,ton/ha,16% vocht,wintertarwe(Ritmo)
13
12
11
10
9

A
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Zaaizaadhoeveelheid
Tijdens de winter gaan normaliter niet
meerdanvijfàtienprocentvandeplanten
verloren.Daaromzijn275planten/m2inde
herfst een goed uitgangspunt voor een
gunstigplantaantalinhetvoorjaar.
De kiemkracht bepaalt dekiemingvan
het zaaizaad. De veldopkomst van de
kiemkrachtige korrels wordt bepaald door
develdomstandigheden (structuur, vocht,
slemp,slakken). Bijgecertificeerdzaaizaad
isdekiemkracht meer dan90%.Komen
90 %vandekiemkrachtigezadenalszaailingboven,danisersprakevaneenveldopkomstvan 81 %.Bij eengoedegrondenzaaibedbereidingisopdemeestegrondeneenveldopkomstvan75à85%haalbaar. Dit betekent eenzaaizaadhoeveelheidvan325à350zadenperm2.
Bij de berekening van de zaaizaadhoeveelheid(inkg/ha)moetrekeningwordengehoudenmethet1000-korrelgewicht
(DKG). Om340zaden/m2 meteen DKG
van 50te zaaien is 170kgzaaizaad/ha
(340x0,50)nodig;bijeenDKGvan45 is
dit153kg/ha(340x0,45). Bijgebruikvan
Excellent zaaizaad komt dit neer opzes
eenhedenperhectare,waarmee300kiemkrachtige zaden per m2 worden gezaaid.
Op zeer zware kleigronden isvaak meer
zaaizaad nodig, omdat de veldopkomst
meestallageruitvalt.

Zaaizaadkwaliteit
Bij de inzaai vantarwe in de herfstvan
1997 bestond veel onzekerheid over de
kwaliteitvanhetzaaizaadalsgevolgvande
zwarefusariumbesmettingindatjaar.Het
zaaizaad bezat veelal (heel) lage 1000korrelgewichten, waardoor twijfels rezen
overdeveldopkomst.Ditwasvaakaanleiding om de zaaizaadhoeveelheid te verhogen.
Onder degoede weersomstandigheden
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aantalplantenperm2
Voorhogeproductieniveausiswatmeerzaaizaadgewenst.

indeherfstvan 1997 hebben proevenen
praktijkervaringen nauwelijks invloedvan
het 1000-korrelgewicht op de veldopkomst laten zien. Ook bij lage 1000korrelgewichten werden voldoende plantenverkregen.
Alhoewelookditjaareenvrijzwareaantasting vanfusarium isopgetreden, isdit
geenaanleidingombijgecertificeerdzaad
meerzaaizaadtegebruiken.
Dr.ir.AlbertDarwinkelening.RuudTimmer,PAVLelystad

m

Rekeneerst

Reken eerst goedaan het
mogelijke voordeelvan
het gebruik van eigen
zaaizaadvoordatubesluit
het tegebruiken voor de
volgende oogst. Denkaan
derisico'svaneen lagere
opbrengst. Zekerna veel
fusariuminoogst1998.

w
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Dkg zaaizaad

Houdbij bepalenvan de
te zaaien hoeveelheid
zaaizaadrekeningmethet
duizendkorrelgewicht van
het zaaizaad dat u hebt
gekocht. Datgewichtstaat
opdeverpakking. Hoehoger het gewicht, des te
meerzaadperhectare.
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Goedkoop onkruidvrij
Lage dosering effectief in zomergerst

Gersttelersdierekeninghoudenmetde soortonkruidenen
methungroottekunnensomsde helftbesparenoponkruidbestrijdingsmiddelen.Wie weloverwogenhetjuistetijdstip
kiest,kanmetveelminderdandeadviesdosering toe.
emiddelenkeuze moetzijnafgestemd
op de te bestrijden onkruidsoorten.
D
Daarnaastzijnonkruideninhetkiemplantstadiumgevoeliger voor herbiciden danin
een later stadium; vroeg spuiten opklein
onkruidheeftdan ookdevoorkeur.Nadeel
vanvroegspuiten isdatsomsnietalleonkruiden zijn gekiemd,eneentweedebespuitingnodigis.
AllyenStarane
Eenveeltoegepaste herbicidebespuitingin
zomergerst isdecombinatieAlly+Starane.
Ally (metsulfuron-methyl) is een middel
met eenbrede werking oponder andere
kamille, muur, klein kruiskruid enperzikkruid.Starane(fluroxypyr)heefteengoede
werking op met name kleefkruid, muur,
varkensgras,zwaluwtongen zwartenachtschade.
Van1995toten met1997heefthetPAV
op proefboerderij Kollumerwaard heteffectvan hetspuittijdstip en dedoseringonderzocht. Erissteeds optwee tijdstippen
gespoten:tijdensde uitstoelingsfase,waarbij deonkruiden in hetkiemplantstadium
(0-2 echte blaadjes) verkeerden, en on-

geveertwee weken later bijhetbegin van
de strekkingsfase, waarbij de onkruiden
4-6echteblaadjeshadden.Muur en kleefkruidwarendanvertakt.
Naastvolle(advies)doseringenvan20g/
ha Ally en0,8 l/ha Starane zijn halveen
kwartdoseringentoegepast.Heteffectvan
debespuitingenopde dicotyleonkruidenis
in de tabel weergegeven als hetbestrijdingspercentage.Overlevendeplantenzijn
vaak sterk geremd inhungroei,produceren nauwelijks zaad enzorgen niet meer
voor concurrentie of veronkruiding. Een
bestrijdingvan 100procent is nietaltijdnodig.
Halvedoseringvoldoet
De belangrijkste onkruiden dietijdensde
proevenindeKollumerwaardvoorkwamen
warenpaarsedovenetel('96en'97),muur
(alle jaren), kleefkruid ('96), knopige duizendknoop, akkermelkdistel en vergeetme-nietje('95).
De resultaten vanhet onderzoek laten
ziendateen volledoseringAlly in combinatie meteen volle dosering Starane inalle
driedejarenopbeidetijdstippen eengoe-

w

Rondjelopen

Goed inventariseren welkeonkruidenophet perceelaanwezig, zijn is het
halve werk. Als veelkleefkruid voorkomtin zomergerst is Starane onmisbaar
samenmetAlly.Eenrondje overhetperceel maakt
veelduidelijk.

detotzeer goede bestrijding heeft gegeven vande aanwezigeonkruidsoorten.
Verderbleekdateen halvedoseringAlly
+eenhalvedoseringStaraneinalle gevallen nauwelijks onderdeed voor eenvolle
doseringvan beide middelen.Alleenwanneerveel kleefkruid voorkomt ('96)is een
vroege bespuiting meteen halvedosering
Staraneonvoldoende.Combinatievanbeidemiddelenisnietaltijd nodig.Zonderde
aanwezigheid vankleefkruid engespoten
op klein onkruid leverde alleenAlly ook al
eengoedresultaat.
Spuiten met de adviesdosering Ally +
Staranekosteen telercircaƒ100perhectare aan middel.Wanneerdedoseringechter
wordtverlaagdbijhetspuitenopgevoelige
onkruidsoorten dieweinig afgehard en/of
ineenjongstadiumzijn,isheelwattebesparen.

MET HALVEDOSERING HEELRESULTAATIN ZOMERGERST
Effect(in procenten)en kosten(inguldens)van Allyen Staraneop dicotyk
in verschillendedoseringenen op tweetijdstippen(T1"=beginmei; T221=
//ha

1995

: onkruiden,bij toediening
tweede helft mei)
1996

1997

TT'

T 2 2l

TT»

T 2 2)

TT»

T22)

Ally(100%=20g/ha)

40

95

98

26

11

95

40

Ally(50% =10g/ha)

20

89

95

45

5

94

37

Ally(25% =5g/ha)

10

82

63

34

1

93

15

Ally(100%)+Starane(100% =0,8l/ha) 100

97

99

100

100

100

82

Ally(50% )+Starane(50%=0,4l/ha)

93

95

89

100

98

73

50

Ally(25%)+Starane(25% =0,2l/ha) 25

77

60

58

95

86

40

Ally(25%)+Starane(100%)

92

92

98

100

97

60

2

onbehandeld(aantal/m )

75

(65)

(19)

(6,5)

Een halvedoseringvan beidemiddelenbespaartƒ50per hectarebij vrijwelgelijkresultaat.
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R.D. TimmerenR.Y.vanderWeide,
PAV-Lelystad
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m

Veelwater

Zomergerstis een goed
onkruidonderdrukkend
gewas, maar kan hierdoor
ook onkruidenafschermen
bij een bespuiting. Gebruik daarom voldoende
water(minstens 400 l/ha)
om een goed spuitresultaatteverkrijgen.

Oogst-zuid 25 september 1998

Erosiebeperking bij maïsvergt
teeltaanpassingen
Om erosie in de teelt van snijmaïs te beperken dient de teler zijn teeltwijze aan te passen. De erosieverordening v a n
h e t Landbouwschap schrijft e e n aantal t e e l t m a a t r e g e l e n
voor. Het akkerbouwpraktijkonderzoek heeft inmiddels
m e e r d a n t i e n jaar ervaring met a a n g e p a s t e t e e l t m e t h o d e n
opgedaan.
Bijdeteeltvan maïsblijft het
land een groot gedeeltevan het
jaar braak liggen. Onbegroeid
land isgevoeligvoor erosie.
Maatregelen tegen erosie dienen dus effectief te zijn vanaf de
vorigeoogst, totdat het gewas de
bodemweervolledigheeft bedekt. Deopzetvan erosiebeperkende teeltmaatregelen is erop
gericht omdeneerslagdie valt,
ter plekke in debodem te laten
trekken. Hiervoor ishet van
grootbelang dat debodem doorlatend is.Alser zoveel neerslag
valt dat debodemhet niet snel
genoegkan opnemen, ishet belangrijk datbovendienhet afspoelenvan grond en water
wordt geremd.

Wielsporen
Gedurende de wintermaanden
valt veelneerslag. Indewielsporen, diesterk zijnverdicht, en
waarin het water zich verzamelt, ontstaat het eerst erosie,
omdat het water daar niet de
grond inkan dringen. Bovendienisdebodem erin relatief
vlak, waardoor afstromend water zoveelsnelheidkrijgt, het
geulen kan uitspoelen en veel
grond kan meenemen. Het is
van het grootstebelangom de
wielsporen direct na deoogst los
tetrekken. Debodem komt hierdoorruw teliggen, waardoor het
afstromen wordt geremd, en de
bodem wordt losgemaakt. Het

indringen van vochtwordt zobevorderd. Deerosieinde wintermaanden wordt met negentig
procent verminderd doordebodem na deoogstte bewerken.
Doorinzaaivan een bodembedekker kan erosienog sterker
wordenbeperkt, maarvoor een
effectieve erosiebeperking in de
winter isdit niet noodzakelijk.

Onweer
Inhetvoorjaar vallen regelmatigonweersbuien. Veel neerslag
moetdanopeenkortetijd door
debodemworden verwerkt.Aan
dedoorlatendheid moeten daaromhogeeisenworden gesteld.
Verdichtingen door wielsporen,
oa.van het zaaien, moetenzoveelmogelijk worden opgeheven
doorhet gebruik van sporenwissers.Maar vooralhet dichtslempenvan debovengrond, waardoordebodem ondoorlatend
wordt moet worden voorkomen.
Hiervoor iseen grofzaaibed en
een stabiele structuur gewenst.
Een lagepH geeft een slechte
structuur. Gemeten isdat bij
eenpH van zesde afstroming
twaalf procentlager isdan bij
een pH vanvijf. BijeenpH van
zeven isdeerosie zelfs twintig
procent minder.Verhoging van
het organische stofgehalte kan
erosieietsverminderen, maar is
praktisch niet uitvoerbaar. Het
iswelvan belanghet organische
stofgehalte oppeilte houden.
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Dichtslempen van debodem kan
ookwordenbereikt door debodem tebedekken met gewasresten, ofdoor deaanwezigheid van
veelgewasresten inde toplaag.
Grovekluitenvallenbij slagregendan minder sneluiteen en
deaanwezigeopeningenin de
grondblijven open.
Deeffectiviteit van gewasresten opdebodem ofin de toplaag
kan zeer sterk uiteenlopen.
Vaak is het effectief, maar onder bepaalde omstandigheden
kan het ookjuist tot meer erosie leiden. In eenvolgend artikel zalhierop nader worden ingegaan.
Paul Geelen,
PAV-ZON
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Gewasrestentegen erosieinmaïs
De teelt van maïs in een bodembedekker kan erosie tegengaan. De methode is bij continue-teelt niet altijd even makkelijk uitvoerbaar en niet altijd effectief. Het akkerbouw
praktijkonderzoek heeft inmiddels meer dan 10jaar ervaring met erosiebeperkende teeltmethoden opgedaan.
Een goedebodembedekking is
noodzakelijk omerosiete voorkomen ofte beperken.Vooralin
demaanden meienjuni,als de
bodembedekking doorde maïs
zelfnogminimaal is, zullen aanvullende maatregelen voorvoldoendebodembedekking moeten zorgen.Ditkan doorde maïs
ineenbodembedekker te zaaien.
Eenbodembedekker moet reeds
in deherfst worden ingezaaid,
omdat inzaaiinhet voorjaar
leidttot onvoldoende bodembedekkingin dekritische periode.
Dehoofdgrondbewerking dient
hierdoor reedsindeherfst uitgevoerdte worden.Voor inzaai
komt alleen roggein aanmerking.Maar ookderogge heeft
tijd nodigomzichte ontwikkelen.Devoorvrucht dient duszo
vroeg mogelijk te wordengeoogst.Deteelt van een vroeg
maïsras isaan tebevelen. Een
stikstofgift omindeherfst de
bodembedekker opgangte helpeniszeldeneffectief. Hetis in
dezeperiode niet de beschikbaarheid van stikstof die de
groeibeperkt, maar de temperatuur. Het isessentieel dat de
roggenogenige massa vormt.
Daarom moet zeinhet voorjaar
zolaat mogelijk worden doodgespoten. In deproeven werkt
een slechtontwikkelde rogge als
bodembedekker averechts. Een
ingezaaide bodembedekker, die
inhetvoorjaar nauwelijk debodembedekt, leidt inhet voorjaar
tot dehelft meer erosie, zowel
watbetreft deafvoer van water,
alsdeafvoer van grond. De
grondverslept namelijk sterk,

doordeaanwezigheid van het in
deherfst gemaakte zaaibed. Bovendien zijn er gen wortelgangenaanwezig dieals afvoerkanaaltjes vanwater indebodem
dienst kunnen doen.
Een geslaagde bodembedekker
leidttot 10procent minder waterafvoer, entot 75procent minderbodemverlies. Hoewel de
hoeveelheid afstromend water
nauwelijks minder isalsop vers
geploegdland, spoelter veel
minder grond mee.Dit komt
doordat debodemdeeltjes een
stabiele structuur bezitten.Anderereden isdat de eventueel
losgeraakte deeltjes kunnen bezinken doordat de waterafstroming geremd wordt door de aanwezige gewasresten.
Inzaaiineen bodembedekker
zonder grondbewerking in het
voorjaar leiddein deproeven tot
een opbrengstderving van 5procent. Het gewasvroeg25kg
stikstofper ha meer danbij de
gangbare teelt.

Drijfmest
Moetinhet voorjaar nog drijfmest wordenuitgereden, dan is
eenoppervlakkige bodembewerkingniettevermijden. Hierdoor
neemt debodembedekking met
gewasresten sterk afen daarmeeookdewerkingtegen erosie.Hetwaterafvoer blijkt dan
vergelijkbaar metvers geploegd
land, terwijl deafvoer van grond
tochnog40procent minder is.
Meteenoppervlakkige bewerkingisdeerosiebeperking wel
beduidend minder effectief, dan
wanneer dezebewerking achterwegekanblijven. Welblijkt in

dezegevallen geen opbrengstdervingoptetreden.Metdeoppervlakkige bewerking wordt
eenzaaibedgemaakt, waardoor
demaïs eenbetere begin-ontwikkeling heeft. De stikstofbehoefte isgelijk aan diebij een
gangbare teelt. Een oppervlakkigebewerkingisalleen mogelijk indien debodembedekker in
het voorjaar voldoende massa
bezit.Nabewerking dient nog
minimaal 20procentvan debodembedektte zijn met gewasresten. Ditblijkt in de praktijk
vaak niethaalbaar. Hoe meer
bodembedekking, hoebeter de
bescherming tegen erosie.
Het isookmogelijk een gedeelte
van debodembedekker tebewerken, doorslechtsstroken te
bewerken waarin wordt gezaaid.Ditkost geen opbrengst,
endeerosiebeperking ligt tussen dewelennietbewerkte varianten in. Erisechter aangepaste mechanisatie nodigom de
rijen tefrezen. Hetfrezen en
zaaien dientbijvoorkeur in één
werkgangte geschieden.
Eenbodembedekker inzaaien in
devoorvrucht zoukunnen leidentoteenbetere ontwikkeling
enbodembedekking. De ontwikkelingvan eenonderzaai laat
echter tewensen over.In een
volgend artikel zalhierop wordeningegaan. Bovendienis de
inzaaivan denieuwe onderzaai
inbestaande gewasresten problematisch.
InZwitserland wordtwelgewerkt met groen blijvende
strookjes grastussen de maïs.
Ditgraswordtof"half'doodgespoten, ofwordt met speciale klepelmaaiers inhet maïsgewasgemaaid. Echter zelfsbij dehoge
neerslaghoeveelheden die in
Zwitserland vallenblijkt de
maïs als gevolgvan vochtgebrek
nogtot 20procent lagereopbrengsten te geven.
Paul Geelen
PAV-ZON
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Strodek tegen erosie in maïs
De teelt v a n m a i s in e e n bod e m b e d e k k e r k a n erosie t e g e n g a a n . Het a a n b r e n g e n
v a n e e n s t r o d e k als b o d e m b e d e k k e r t e g e n erosie blijkt
z e e r effectief. H e t v r a a g t
slechtsminimale aanpassing
v a n de bedrijfsvoering. Mec h a n i s a t i e lijkt g e e n p r o bleem. Het p r a k t i j k o n d e r zoek a k k e r b o u w heeft heeft
i n m i d d e l s m e e r d a n 10 j a a r
e r v a r i n gmet deze teeltmethoden opgedaan.
Inplaats van een bodembedekker tetelen, en daarin mais te
zaaien ishet ookmogelijk om na
inzaaivan demais een bodembedekker aan tebrengen. Deze
bodembedekker bestaat dan uit
ongeveer 2ton stroper hectare,
datbovenophet zaaibed wordt
aangebracht. Het is hierdoor
mogelijk ominhet voorjaar
drijfmest uit terijden, zonder
dat dit een nadelige invloed
heeft opde erosiebescherming.
Omdat eennormale bodembewerking kan worden uitgevoerd,
iser evenmin sprake van achterblijvende groei.In de proeven
werd zelfs een opbrengstverhogingverkregen, doordat het stro
deverdamping tegenging, waardoor meervochtvoorde mais
overbleef. Een nadelige invloed
opdeopbrengst werd gemeten
in eenjaar dat er weinig regen
viel,en steeds inkleine hoeveelheden. Hetvochtbleef in het
strohangen, en met name op
plekken waar het wat dikker
lag,had demais sterker onder
dedroogtete leiden.

Erosiebeperking bleek zeer effectief. Dewaterafvoer werd onder "normale" omstandigheden
met 80%gereduceerd;bijextreem zwarebuien met 40procent.Deafvoer van grond onder
"normale"omstandigheden was
eveneens 80%lager,onder extreme omstandigheden zelfs
meer dan 90%lager.Ditin vergelijking met geploegdland. Het
strodek ishiermee het meest effectieve wapenin destrijd tegen
erosie.Debodem onder het stro
isversbewerkt, enbevat nog
veelopeningen.Debodem kan
dusveelwater ineens opnemen.
Het strovoorkomt dat debovengrondverslempt, waardoor de
groteopnamecapaciteit ookvolledigkan wordenbenut. Zonder
strodek zal debovengrond door
uiteenvallende bodemdeeltjes
debovengrond afsluiten, enleidentothet afstromen van water.
Ditwater zalbovendien de uiteengevallen kleine bodemdeeltjes als modder meevoeren.
In deproeven ishet stro,na te
zijnverhakseld, steedsin handwerk opgebracht. Er isdoor het
praktijkonderzoek ookenigejaren ervaring opgedaan met het
mechanisch stroaanbrengen op
diverse praktijkpercelen. Hiervoorwerden machines gebruikt
met eenwerkbreedte van minimaal 12meter.Deze werkbreedteisnoodzakelijk omhet aantal
sporen tebeperken. Spoorvormingleidt totveelerosie. De
verdelingbleek geen probleem.
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Welbleek doortevariëren met
het aantal snijmessen deverdelingsterkbeïnvloedbaar. Het
besteresultaat werd verkregen
bij zogrofmogelijk gehakseld
stro.Ookvanuit een oogpunt
van erosiebestrijding isditgewenst.Deverdelingvanhet stro
hoeft niet egaaloverhet veld te
worden uitgevoerd. Pleksgewijzeperceelsbehandeling moet
echterworden afgeraden. Stro
kan afstromend water weliswaar remmen, doordat dammetjes worden gevormd, maar het
gebruik van een bodembedekker
dient eropte zijn gericht dat het
water derond indringt waar het
valt. Onder extreme omstandigheden kan het dan aanvullend
ookafstromend water wat remmen en uitfilteren.
Dekwaliteit van het stro moet
goedzijn.Vochtigstrolaat zich
slechtverdelen. Het stro moet
goedzijn uitgedorsen. Tarwestrovoldoet daarom beter dan
gerststro.Gerstestro leidde tot
veelgraanopslag. Ervaring met
het gebruik van aangepaste lage
doseringen (ADS-systeem) bij de
onkruidbestrijdingin combinatiemet een strodek zijn nog niet
beschikbaar.
P a u l Geelen
PAV-ZON
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Grasonderzaai bij maïsluktniet
Het verkrijgen van een gunstig
groenbemestingsgewas dooronderzaai in maïslaat te wensen
over.Ditblijkt uit proeven met
onderzaai van diverse grasssoortenoplössgrond. Het eindresultaat isonder verschillende
omstandigheden vergeleken
met deinzaaivan roggena de
oogst.Het slagenvan de onderzaaiisvooralafhankelijk van de
omstandigheden voor hergroei
na demaïsoogst. Inzaaivan 10
kgItaliaans raaigras,bij eengewashoogtevan 30tot 40cm,ongeveervijfweken na opkomst
van demaïsblijkt het meest perspectiefvol. Onder omstandigheden dat goedehergroei optreedt,
blijkt ookdena deoogstingezaaide rogge bodembedekker
zichnogvoldoendete ontwikkelen.Tenopzichtevanrogge heeft
eengeslaagdeonderzaai (beperkte)voordelen ten aanzien
van stikstofvastlegging en organische stofvoorziening, maar
nadelen ten aanzienvan bodembedekking envan de onkruidbestrijdingin maïs.
Bijdeteelt van maïsblijft het
land een grootgedeeltevan het
jaarbraak liggen.Deteelt van
een groenbemestingsgewas
heeft veelvoordelen. Stikstofuitspoelingkan worden beperkt,
water-erosie tegengegaan en de
organische stofvoorziening ver-
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betert. Een na demaïsoogst ingezaaide groenbemester komt
als gevolgvan het late oogsttijdstipechter slecht tot ontwikkeling.Daarom isdoorhet akkerbouwpraktijkonderzoek
onderzocht ofhet in Zuid-Limburg mogelijk isomreeds voor
deoogstvan demaïs een groenbemester te zaaien.

Proeven
Inproevenisrogge, ingezaaid
na deoogst,vergeleken met diverse grassoorten, dieopverschillende tijdstippen enin diverse zaaizaadhoeveelheden in
demaïs werden gezaaid. Het
graswerd met een nokkenradzaaimachineinrijtjes tussen de
maïs gezaaid. Er werd een bladarm envroeg maïsras geteeld.
Deonkruidbestrijding werd als
rijenbespuiting uitgevoerd. Tussen demaïsrijen werd het onkruid mechanisch bestreden.
Conclusies:naarmate het gras
vroegerwordtingezaaid, komt
hetbeter tot ontwikkeling. De
hoeveelheid zaaizaad blijkt nauwelijks van invloed. Echter bij
deoogstvan demaïsblijkt, zowelbijvroegealslate zaai, dat
er nauwelijks vitaal gras meer
aanwezigis.Het sterft af door
vochtgebrek alsgevolgvan concurrentie met demaïs,en door
ziekteaantasting. Het microkli-
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maat onderhet maïsgewas is
gunstigvoorde ontwikkeling
van schimmels.Naarmate het
gras later wordt ingezaaid
wordt dehergroeibeter. Bovendienondervindt demaïs er geen
nadeligeinvloed van.Vroege
zaaileidttot opbrengstderving,
diekonoplopentot 10procent.
Slechtsin éénvan dedrie onderzoeksjaren was dehergroei dusdanigdat van een geslaagde onderzaai konworden gesproken.
Dehergroeibleek sterk afhankelijk van de weersomstandigheden indeherfst en winter.
Onder omstandigheden dat het
gras een goedehergroeite zien
gaf, bleekookdena deoogst ingezaaideroggenogtoteenacceptabelebodembedekking te
kunnen komen. Hierbij speelt
meedat met roggehet gehele
veldkan worden ingezaaid, en
dat desporen diebij demaïsoogst zijn ontstaan, kunnen
worden opgeheven, waardoor
groeiremming wordt voorkomen. Bijgrasonderzaai isper 75
cmeen strookvan 30cm (waar
demaïsrij stond) onbegroeid.
Bovendien ontstaat bijdeoogst
beschadiging door berijden.
Paul Geelen
PM-ZON
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Mestvóór ofnàploegenmaaktmaïsnietuit
Toediening van dierlijke m e s t bijm a ï s gebeurt meestal vóór
het ploegen. Men hoeft dan i m m e r s niet over geploegd land
te rijden.Een nadeel is dat de mest dan vaak dieper in de
bouwvoor terechtkomt. Het duurt dan langer voordat de jonge maïsplant erbij kan.Tegen deze achtergrond onderzocht
het PAVofhet voordelen biedt de mest niet vóór maar nà het
ploegen toe te dienen.
Opeen proefveld op zandgrond
in Overijssel zijn een viertal
mesttoedieningsmethoden met
elkaar vergeleken:
*Bovengronds uitrijden, daarna
inwerken envervolgens ploegen
*Diepebouwlandinjectie opcirca 15cmenvervolgens ploegen
*Ploegen, daarna bovengronds
uitrijden envervolgens inwerken
*Ploegen, daarna ondiepe
bouwlandinjectie op7-10cm
Bijhet bovengrondsuitrijden is
demest ingewerkt met een triltandcultivator. Er isgeploegdop

eendieptevancirca 20cm. De
mestgift bedroeg dertig kuub
runderdrijfmest per ha. Deresultaten staan weergegeven in
detabel.Deverschillen waren
gering.Injectie nà het ploegen
gafeenlichteverhogingvan de
opbrengst vergeleken met mest
vóórhet ploegen.Wanneer de
mest nà het ploegen bovengrondswerduitgereden eningewerkt wasdeopbrengst wat lager.Ditiswaarschijnlijk het
gevolgvan meer ammoniakemissie.In sommigejaren werd
namelijk injuni duidelijk min-

Invloed mesttoedieningsmethode op opbrengst
toedieningsmethode
uitrijden >inwerken >ploegen
diepeinjectie >ploegen
ploegen>uitrijden > inwerken
ploegen>injectie > inwerken

ma<sopbrengst
100*
101
98
103
100= 12,65ton drogestof per ha

der minerale stikstof in debodem gevonden danbij de andere
methoden. Bijinjectie vervluchtigt erinhet algemeen minder
ammoniak engaat dus minder
stikstofverloren.Injectie heeft
bovendien hetvoordeelvan een
beterehorizontale verdeling.
Ditwordt deste belangrijker
wanneer alsgevolgvan Minas
scherper moetworden bemest.
Ineerderonderzoek iswel een
positief effect waargenomen van
mestnà ploegen.Dithangt mogelijk samen met deploeg-diepte endematewaarin mest door
debouwvoorwordt gemengd. In
dit onderzoekisniet alte diep
geploegdenerisgeen gebruik
gemaakt van eenvoorschaar. De
mest isdus niet alte diep ondergewerkt enbovendien redelijk
door debouwvoor gemengd. Dit
verklaart mogelijk het geringe
effect van mest nà het ploegen.
Bijmesttoediening nàhet ploegeniserwelhet risicovanrijschade.Inhet onderzoek was
hiervan geensprake.Toch zijn
ervoorbeelden, met name oplagere gronden, dat ditweloptreedt.Alswordt gekozen voor
mesttoediening nà het ploegen
ishetbelangrijk lichte apparatuur te gebruiken.
Wimvan Dijk
PAV-Lelystad

Jaarverslag 1998 PAV-ZON akkerbouw

53

Oogst-zuid 11 december 1998

GPS inzetten tegen erosie?
GPS (gehele plant silage) is
veevoer dat bestaat uit wintergranen (zoals gerst, tarwe, triticale),die in het deegrijpe stadium als totale
plant worden gehakseld en
ingekuild. Op erosiegevoelige gronden kan GPS mogelijk voordelen bieden tegenover maïs.
Opdezegronden moet maïs in
eenbodembedekker worden geteeld. Dit leidtvaak tot hogere
teeltkosten eneen grotere kans
opopbrengstderving. Eenbedrijfseconomische evaluatie is
nodigomaan tekunnen gevenof
deteelt van GPSoperosiegevoeligegronden aantrekkelijk is.
Onder demeeste omstandighedenkan GPSniet concurreren
met maïs Invergelijking met
maïs heeft GPSeenlagereopbrengst. Devroegeoogst (juli)
biedt weldemogelijkheid voor
het telen van eennagewasof
voor deinzaaivan grasland. De
voederwaarde van GPSis matig
en slechter dan van maïsofgras.
Uit voederproeven ophet proefbedrijf Cranendonck is echter
gebleken dat de voederwaarde
van GPS mogelijk wordt onderschat.Devoederwaarde kan nog
worden beïnvloed doorde maaihoogtete variëren.
Doorhogerte maaien, neemt het
aandeel stroaften opzichte van
dehoeveelheid korrel.Devoederwaarde neemt dan toe, maar
ditgaat welten kostevan detotale droge-stofopbrengst. Ook de
plantensoort enhet ras zijn varu
invloed opde voederkwaliteit.
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Dekwaliteit wordt verder sterk
beïnvloed doorhet oogsttijdtip.
GPSwordt geoogst inhet (begin)deegrijpe stadium van het
graan.Ditligttweetot driewekenvoordekorreloogst. Afhankelijk van het weer kan het optimaleoogsttijdstip soms meer
dan veertien dagen duren, soms
ookslechts enkele dagen.
Telaat oogstenheeft een nadeligeinvloed opde verteerbaarheid
van het stro.Ookkunnen meer
onverteerde korrels inde mest
worden gevonden.Wordt te
vroeggeoogst,dan isde maximale voederwaardeopbrengst
van het totale gewasnognietbereikt. Doordat niet altijd op het
optimaletijdstip kan worden geoogst,blijken in de (Duitse)
praktijk groteverschillen invoederwaarde voorte komen, waardoorGPSlastigerinpasbaar is
inhet rantsoen.

Deteelt van GPSbiedt ook een
aantal voordelen. Doordat GPS
in deherfst wordt gezaaid heeft
het gewasin de,voor erosie
kwetsbare voorjaarsperiode, de
bodemvolledigbedekt. Vervangingvan maïs doorGPS geeft
dus een effectieve erosiebeperking.Verder neemt GPS door
het lange groeiseizoen gedurendeeengroot deelvanhet jaar
meststoffen opuit debodem,
hetgeen gunstigisvoorde mineralenbalans.
Het vroegeoogsttijdstip geeft de
mogelijkheid nieuw grasland tijdiginte zaaien en grondbewerkingen uit tevoeren onder gunstige weersomstandigheden,
waardoor dekans op structuurbederf kleiner is.Doorde teelt
van GPSverbetert de arbeidsspreiding, omdat dedrukke periodenbijdeteelt vanGPS niet
samenvallen met dedrukke periodenbij deteelt van gras en
maïs Ookvoor droogtegevoelige
grondenisGPS mogelijk interessant. Doordat GPSinhet najaar wordt gezaaid enbegin juli
geoogst,worden dedroge tijden
vanhetjaar ontlopen.
Demogelijkheden van GPS in
Zuid-Limburg moeten nader
worden onderzocht. Met name
bedrijfseconomisch. Dan kan
blijken ofdeteeltvan GPS in
een aantal situaties aantrekkelijk is.
Paul Geelen
(PAV-ZON)

Agnes vd Pol-v Dasselaar
(PR)
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Laterzaaien geeft beterekwaliteitpeen
Het is mogelijk kwalitatief goede peen te telen op
grond die ernstig besmet is met het wortelknobbelaaltje Meloïdogyne fallax. Later zaaien voorkomt
schade door het aaltje. Met die opmerkelijke conclusiekomthetPAVinLelystad.
In de periode van 1992 tot en
met 1996deed het PAVonderzoek op een proefveld in Baexem. Het bleek mogelijk op het
ernstig besmette perceel toch
een kwalitatief goede peen te
telen. Verschillende zaaidata
toonden aan dat het effect op
dekwaliteitvan peen grootis.
Erwerd gezaaid opdrie data:
half april, half mei en eind mei.
Na 100 tot 120 groeidagen lag
de bruto-opbrengst gemiddeld
rond de 60 ton per hectare. Bij
hoge beginbesmettingen daalde de opbrengst van de peen
maarweinig.
Anders was het met de kwaliteit (ziegrafiek). Bijde vroege
zaai was ook bij lage beginbesmettingen het percentage
uitval al snel tien procent, oplopend naar 40 tot 50 procent
bij de hoge beginbesmettingen
(ziebovenste lijningrafiek).
Hoe later de zaai was, des te
minder uitval er ontstond. Bij
het laatste zaaitijdstip (eind
mei) was er zelfs bij zeer hoge

beginbesmettingen
(10.000
larven per 100 milliliter grond)
geen noemenswaardige uitval
doorM.fallax. Natuurlijke sterfte van het aaltje inhet voorjaar
speelt een rol, maar verklaart
nietvoor 100 procent het grote
verschil in kwaliteit van de in
meigezaaide peen ten opzichte
van de eerder gezaaide wortelen.
Bij een bodemtemperatuur
van hoger dan vijf graden komen de eieren van M.fallax uit
en gaan de larven op zoek naar
voedsel. Wanneer er op dat
moment geen gewas op het
veld staat, is de zoektocht tevergeefs en zullen de aaltjes
verhongeren.
Uitonderzoek opeen perceel
met zwarte braak bleek dat na
11 maart de besmetting in elkaar klapt als er geen waardplant aanwezig is. In mei is de
besmetting zelfs tot zo'n 20
procent van de beginbesmetting gedaald. De peen eind mei
zaaien, betekent dat het gewas

LAAT ZAAIEN WASPEEN REMTAALTJE
percentage peen aangetast doorMeloidogyne fallax
40
zaaitijd
— half april
30 - — half mei
« — eindmei

>
i

dus met lagere beginbesmettingente maken krijgt.
Vermeerderinggaatwel door
Ongeacht het zaaitijdstip gaat
devermeerdering vande aaltjes
tijdensdeteeltgewoon door.Er
isinoktober altijd weereen forse nieuwe eindbesmetting van
zo'n 2.000 larven per 100millilitergrond.
Desnellere groei van het gewas is de mogelijke verklaring
dat laat gezaaide peen toch
minder aangetast is. Het blijkt
dat de larven van de M.fallaxaaltjes zich dan vooral in dezijwortels vestigen en minder in
de penwortel. Met als gevolg
de genoemde kwaliteitsverbetering.
Of laat zaaien een algemene
remedie is voor aaltjesproblemen is nog niet duidelijk. Onderzoek aan het wortelknobbelaaltje M. chitwoodi laat wel
kwaliteitsverbetering zien van
later gezaaide peen, maar het
onderzoek isnog niet voldoende uitgewerkt om te kunnen
stellen dat uitstel van zaai ook
bijditaaltjealtijd werkt.
Vervolgonderzoek op het
PAVproefveld in Smakt (L.)zal
hier uitsluitsel over moeten geven.

^^,

20

10
0

10
100
1.000
10.000
aantal M.fallax-larven per100mlgrond inmaart
Waspeenanderhalvemaandlaterzaaienheefteffectophetpercentageaangetastepeen.Hetkanvanbijna40procentdalentot
minderdanvijfprocent
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Zuinigbemesten verhoogtkwaliteit cichorei
Stikstof al bij lage giften nadelig voor inulinegehalte
DoorHans-PeterVersluis*

Telersvancichorei moeten zuinig
bemesten. Eenbemesting met
stikstof (N)blijktal bijlage giften
nadeligte zijnvoordewortelkwaliteit. Een lagegift hoeft nietten
kostetegaan vande inulineopbrengst, omdatde N-behoeftevan
cichorei geringis.
Dit blijkt uit onderzoek van het
PAV.Het bemestingsadvies voor
stikstof bedraagt vooralsnog 100
kgN.Uit een proef kwam vorig
jaar alnaar voren dat een lage Nbemesting negatieve invloed heeft
op het gehalte aan alfa-aminostikstof in de wortel.De hoeveelheid
onzuiverheden in devorm van
kalium en natrium zijn niet beïnvloed door N-bemesting.
De wortelopbrengst iszonder N bemesting even hoog alsbij giften
van 20 of 60 kgN per ha. Ook het
inulinegehalte en de kwaliteit blijkenniet te verschillen.
De uitbetaling van cichoreiverwerker Sensus in Roosendaal zalzich
steeds meer op de wortelkwaliteit
moeten richten.Wortels van hoge
kwaliteit beperken de verwerkingskosten en leveren een hoogwaardig
eindproduct op.In het afgelopen
seizoen isin PAV-proeven in Lelystad en op de Rusthoeve in

Colijnsplaat onderzocht wat de
effecten zijn van bemesting, rassenkeuze en oogsttijd op wortelkwaliteit en -opbrengst.
Bijrassen met eenhoge inulineopbrengst loopt het gehalte na eind
oktober minder snelterug dan bij
rassen met een lager inulinegehalte,concludeert hetPAV.
De gemiddelde inulineopbrengst,
in tonnen per ha,blijft na eind
oktober ongeveer gelijk.
Rasverschillen
De inulinekwaliteit daalt na oktober.Vooralna vorst kan de kwaliteit afnemen. In de proeven is
gekeken oferrasverschillen zijn in
het verloop vanhet gehalte en de
kwaliteit van inuline in het laatste
deel vanhet groeiseizoen. De rassen zijn eind september, eind oktober en eind november geoogst.
In 1997 was het inulinegehalte
eind oktober allager dan eind september. Dit heeft te maken met de
lagere temperaturen rond half
oktober. Het inulinegehalte nam in
het naseizoen iets minder snel af,
naarmate het ras eenhoger inulinegehalte heeft (zie tabel).
De inulinekwaliteit van Eva,
Orchies en Cassel nam van september tot halfoktober nog toe.

Bij de andere rassen was dit niet
meer het geval.Na half oktober
nam de kwaliteit af, wat bij alle rassen bijna even snel verliep.Alleen
bij Hera ging de daling iets minder
snel.Van dit ras isdit seizoen geen
zaad beschikbaar.
Voor een late oogst hebben rassen
met veelinuline eenvoordeel. In
de proeven isgebleken dat hun
inulinegehalte minder snel terugloopt dan bij rassen met een laag
gehalte.Van de huidige rassen hebben Eva en Orchies het hoogste
inulinegehalte. Bovendien houden
deze rassen de inulinekwaliteit langer op peil.
Met het oogop inulineopbrengst
per ha ishet moeilijk om gelet op
het geplande oogsttijdstip voorkeur voor een ras aan te geven.
Gezien devrij scherpe reactie van
de alfa-aminostikstof in de wortel
richt het onderzoek zich op verdereverlaging van N-bemesting.
Alshet kaligetalvan de grond voldoende is,heeft kalibemesting
geen enkele invloed op het inulinepercentage, de kwaliteit en de wortelopbrengst of op het gehalte aan
onzuiverheden.
*DeauteurwerktophetPAV
inLelystad.

Verloopvanhetinullnegetalvan
rassenoverdrieoogsttijden:
Percentageinuline
Eind
Eind Eind
sept.
okt. nov.
Orchies
19,3
18,8 18,1
Eva
19,4
18,9 18,7
Madona 18,8
18,1 17,5
Markise
18,2
17,6 16,9
Bergues
17,9
17,8 16,8
LHetfcr. . 19-.5 19,1 - 1*7
Broft:PAV

'[""''

Hetfaulinegehait«neegatirthet
naseizoenielsn#rtder*r)elaf,naarmatehetraseenhooginulinegehalteheeft.
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Vredepeel wint water metplannen, peilen en
puzzelen
Droogte op de Limburgse zandgronden is een dreigend probleem.Efficiënter omgaan met water wordt steeds belangrijker.Maar het toepassen van nieuwe methoden scheelt soms
e e n slok op e e n borrel. Een simpele stuw kan bijvoorbeeld op
bedrijfsniveau het grondwaterpeil zodanig opkrikken dat de
haspel soms wel een week langer in de schuur kan blijven
staan. Om dejuiste hoeveelheid en hetjuiste moment van beregenen te bepalen, is een beregeningsplanner ontworpen.
Proefboerderij inVredepeel schaaft de kantjes bij.
Stichting Praktijkonderzoek
Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt ZuidoostNederland (PAV-ZON)heeft het
antiverdrogingsbeleid van de
ProvincieLimburgbijna tot
kunst verheven. PAV-ZON heeft
daartoe enkeleproeven lopen in
Vredepeel. „Om de beregeningsplanner optimaal inte zetten,
onderzoeken weopwelke manier wehet best de hoeveelheid
vochtindebodemkunnen bepalen",verteltMare Kroonen,bedrijfsleider van de proefboerderij. „Om water tebesparen doen
weaan waterconservering."
Overditlaatste ishij ergenthousiast. „Met een simpele
stuw kunnen boeren en tuinders
opeigen bedrijf het grondwaterpeilomhoogbrengen. Zodoende
hoeft mendehaspel minder
vaak uit terollen."Afwateren is
volgensKroonen een goede
zaak, „maar het istever doorgeschoten. In het voorjaar willen
weoptijd het land op.Ookopde
lagepercelen. Hierdoor lopen de
hoger gelegenpercelenhet gevaar te verdrogen."

Regelbare stuw
Het isduszaak zoveel mogelijk
regenwater vast tehouden. De
proefboerderij in Vredepeel
heeft eenhuiskavelvan veertig
hectaren. Het hele stuk watert
afopéén slootinhet midden, die

inverbinding staat met het
Peelkanaal. Om zoveel mogelijk
regenwater binnen het areaal te
houden, iser eenregelbare stuw
geplaatst opdeplek waar de
slootinhet kanaal uitkomt.
„Het isdebedoelingdat het regenwater in deslootblijft staan
enlangzaam uitzakt naar de
grond", legt Kroonen uit. De
slootstaat halfvol, tot meer dan
50centimeter onder derand van
de stuw.
„Injuni stroomde destuw nog
over.Nu ishet peileen heel stuk
gedaald. Het islangzaam naar
het grondwater gezakt."De
drainsfunctioneren in tegengestelderichting. Het water loopt
doordebuizen terughet land op.
„Daar zijn zeeigenlijk niet voor
bedoeld, maar het werkt wel."

Fijnmazig netwerk
Het ontwerpvan destuwis vrij
simpel:met enkele schotjes
wordt het water tegengehouden.
Dezeregelen het maximale peil
inde sloot.
"Wanneer weinhet voorjaar het
land opwillen, moeten weop tijd
eenpaar schotjes eruit halen.
Alshet dan eenpaar dagen
droogt, kunnen wehet landop",
verklaart Kroonen. „Het laagste
perceelbepaalt het maximale
peil."
Een stuw isgeennieuwe uitvinding.Het gebruik van dit instru-
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ment opbedrijfsniveau daarentegeniseengeheel nieuwetoepassing. „Je creëert opdie maniereenveel fijnmaziger
netwerk", zegt Kroonen. „De
provincie streeft ernaar, samen
met delandbouw het grondwater structureel teverhogen met
ongeveertiencentimeter. Het
gebruik van stuwen kan daar
een grotebijdrage aan leveren."
In Noord-enMidden Limburg
staan inmiddels duizend van
zulkeapparaten. Er zijn verschillende uitvoeringen. „Dezekost 1750
gulden."Maar er
zijn ookveel
goedkopere en
veel duurdere
uitvoeringen.
Volgenshem verdient zo'n stuw
zichergsnelterug. „Beregenen
isergduur. Wanneerjeéén keer
minder hoeft te
beregenen, hebje
opdeze oppervlakte zo'n stuw
alterug verdiend. Een locnwerker kost alsnel vierhonderd
gulden per hectare."

Dagelijkse behoefte
Een ander beregeningsproject
waar deproefboerderij zich mee
bezighoudt, isde beregeningsplanner. „Deplanner functioneert alvoldoende.Watwij doen
isdefijnafstemming." Deberegeningsplanner iseen computerprogramma waarmee de akkerbouwer oftuinder kan
berekenen hoeveelvochtzijn gewasnodigheeft. Hiervoor moet
eerst debodeminkaart worden
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Minder milieubelasting bij vervanging
'zware' middelen
Uitspoeling gewasbeschermingsmiddelen is te voorkomen
Lichte kostenstijging

DoorFrank Wijnands, HansSmid, en JosBoesten'

Een middelenreductie van 78procent, zoals op
het geïntegreerde bedrijfssysteem op proefboerderijVredepeel isgelukt, leidt niet tot een uitspoelingsvrij systeem. Daarvoor zullen akkerbouwers
de 'zware' middelen moeten vervangen.
Teelttechnisch is dit haalbaar, maar het kost wel
50tot 80gulden per ha.
Op proefboerderij Vredepeel ishet
gelukt om binneneengeïntegreerd
bouwplan hetmiddelengebruik met
78 procentteverlagen (tabel1).De
vraagblijft echterof dit uitzonderlijkegoederesultaatook effect
heeftopdemilieubelasting.Om
hierover eenuitspraakte kunnen
doen,maakte het Praktijkonderzoek
voor deAkkerbouw endeVollegrondsgroenteteelt (PAV)enhet
Staring-Centrum DLOgebruikvan
een rekenmodeldatbijdetoelating
van gewasbeschermingsmiddelen
wordtgebruikt. Dezevoorspelling
stemt primaovereen metdewerkelijkheid.Alleinhetgeïntegreerde
bouwplan ingezette middelenzijn
met behulpvanhet modeldoorgerekend.

Gemiddeldereductievan inzet
werkzamestofgewasbeschermingsmiddelen(%) endereferentiehoeveelheden(inkg actievesufperba).
referentie reductie
<kg«.s./ha)
%
79
4.5
fuAgidden
'Insecticiden.
0.5
61
81
3,0
heifaujden
8,0
78
subtotaal
100
neinattciden 22.3
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Alternatieven voorhanden
Voordemogelijke probleemstoffen
zijnteelttechnische alternatieven
geformuleerd (tabel2). Dezezijn
meteencomputermodel doorgerekend.Alleen bijboonontbreekteen
chemischalternatief.Hier resteert
eenvolledigmechanischeaanpak.
Uitervaringen inVredepeel blijkt
echterdatdit slechts meteengroot
aantal bewerkingen ennietgeheel
zondergewasschadekan.
Bovendien blijft handwerk nodig
om hetzelfde resultaattebereiken
alsbijdechemischeaanpak.

Omdeeconomischegevolgenvan
dealternatieven vasttestellen,zijn
dezevoor drie bedrijfsgroottes
doorgerekend.Opdeeersteplaats
veranderen demiddelenkosten.
Enerzijdsworden middelenvervangendoorandere,somsduurdere
middelen.Anderzijdswordt bijmechanischeonkruidbestrijdingop
middelen bespaard.Persaldoleidt
dittot eenstijgingvandekosten
metƒ4,-perha.Deopbrengstdervinginstamslabonen kostƒ285,per ha,op bouwplanniveauƒ47,perha.
Of deextraarbeidvoormechanischebestrijdingmeteigenarbeidof
metvreemdewordt uitgevoerd,is
afhankelijk vandebedrijfsgrootte.
Eenbedrijf van24 hakanhetmet
eigenarbeidrondzetten.Bij40en
56 hamoetarbeid aangetrokken
worden. Dearbeidskosten lopenop
vanƒ20,- per habij24tot ƒ26,per habij een56 habedrijf.Dat
brengt debalansopeenfinanciële
achteruitgangvanƒ50,-totƒ80,perha.Hetbedrijfsresultaat daalt
met2tot 5procent.

Alternatievenvoortoepassingmetmogelijktehooguitspoelingsrisico
actievestof

gewas

bentazon

boon

chloridazon

sethozydim
vinchlozolin
mancozeb

alternatief

mech.onkruidbestrijding,6bewerkingen,16uur
handwerk,10%opbrengstderving
vervangendoorVenzar(lenacil)3xin combinatie
biet
metGoltixgeenalternatief,dus vervangen/door
ColtixenietshogeredoseringTramât
vervangen
doorvooropkomstbodemherbicide •
waspeen
Maloran (chloorbromuron)
vervangendoorRovral(tprodton)normale
boon
dosering
aardappel vervangendoorTattooC (chloorthalonil/propa
mocarb-hydrochloride)

*frank WijnandsenHansSmidwerkenbijhetPAVinLelystadenJos BoestenbijhetOLO-StaringCentrum inWageningen.
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Uitspoeling opzandgrond is bijna
beheersbaar
DoorFrank WijnandsenMirjam Hack tenBroeke *

Opproefboerderij Vredepeel loopt
sinds1989het bedrijfssystemenonderzoek. Hierinworden geïntegreerde,ecologische en gangbare bouwplannen vergeleken (zie tabel 1). In
hetgangbaresysteem werdvan
1989tot 1992binnen de wettelijke
grenzen gebruik gemaakt vandierlijke mest (maximaal 125kgP 2 0 5
perha).Hetgeïntegreerdesysteem
kenteen evenwichtsbemestingvoor
P en K en voorN de bemestingsadviezen. Drijfmestwordtalleen inhet
voorjaar toegepast. Debemesting
richtzichop maximalebenuttingen
minimaleverliezen van N.Hetecologische bouwplan volgt dezelfde
strategie en gebruikt drijfmest alleen
inhetvoorjaar. Deuitspoelingvan
nitraatwerd gemeten door inhet
voorjaar deconcentratie van debovenste laaggrondwatervasttestellen.

Deuitspoeling op de in Nederland meest voorkomende zandgrond (veldpodzol) nadert bij een
geïntegreerd bedrijfssysteem de norm voor N-uitspoeling. Dit blijkt uit het onderzoek bedrijfssystemen opproefboerderij Vredepeel. De bemesting
zoals die tot eindjaren '80gebruikelijk was, leidde
tot hoge nitraatuitspoeling. Vervangen van drijfmest door kunstmest levert geen milieuwinst op.

mestvan mestvarkens). Ondanks
de winterrogge indetarwestoppel
gaatde meeste beschikbarestikstof
verloren. Drijfmest instamslaboon
leidttot een te hoge beschikbaarheid van stikstof. Bovendien laatdit
gewaszelf veel stikstof achter.
Daarnaast speelt deslechte stikstofbenuttingvan aardappel een
rol. Daardoor isde N-min nade

oogst vaak hoog.Teroyale bemesting leidtdirecttot een toename
van N-uitspoeling.Maïsbenutde
aangeboden N efficiënt. DeN-opnamestopt echter relatief vroeg
(half augustus). Hierdoor isde Nimmnadeoogst hoog. Debeperkte
mogelijkheden vooreen goede
groenbemester na maïs(telaat),
leidtook tot extra uitspoeling.

Hoge stikstofVerliezen
Degemeten nitraatconcentratieis
bijhetgangbare systeem (periode
'90-'92)driekeerzohoogalsde
EU-normvoordrinkwater (50mg/l).
Ditkomtvooral doornitraatuitspoelingalsgevolgvan drijfmesttoepassingindestoppel (wintertarwe)en
indezomervoorde stamslabonen
(respectievelijk 30en 20m3drijf-
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Vredepeel:Aaltjes Beheersings Strategie
bewijst zichinde praktijk
ooral op lichtere gronden kunnen
polyfage aaltjes een probleem zijn
in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Polyfage aaltjes zijn 'allesetende' aaltjes die zich op veel verschillende gewassen vermeerderen en schade
aanrichten. We praten in dit geval over
wortelknobbelaaltjes, wortellesieaaltjes
en trichodoriden. Daar tegenover staan
de veel kieskeuriger aaltjes, die zich op
slechts één of enkele gewassen venneerderen. Deze aaltjes (aardappelcysteaaltjes, bietecysteaaltjes) komen zowel op
kleigronden als zandgronden voor.

V

Aantalperceelsdelen(totaal=12)
waaropM.chitwoodi/M.fallax(Mch+f)
ofPratylenchuspenetrans(Pp)voorkomen.

-•
-•

Mch+f
Pp

Strategie beheersing
Het PAVhanteert devolgende strategie
voorhetbeheersen van de diverse soorten
aaltjes:
• Inventarisatie van demogelijke problemen opbasis van grondsoort, voorvrucht engeplande gewassen,
• Inventarisatie van de actuele stand van
zaken doorbemonstering en gewaswaarnemingen,
• Vruchtwisseling samenstellen, waarbij
rekening gehouden wordtmet de waardplantgeschiktheid en de schadegevoeligheid van degewassen voor de gevonden
soorten aaltjes. Daarnaastwordt natuurlijk rekening gehouden met alle andere aspecten dievan belangzijn (ziehet
voorafgaande artikel overdeopzet van
eenvruchtwisseling teVredepeel).Teeltfrequentie, rassenkeuze, gewasvolgorde
en eenbewuste keuzevan groenbemesters zijnvangroot belang.
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• Kijkhoeeventuele alternatieve maatregelenkunnen worden ingepast. Denk hierbij
aan het eventueelweglaten van een
groenbemester,ofjuistkiezenvoor bijvoorbeeld tagetes, als opeenperceel een
hogebesmettingvan Pratylenchus penetrans is gevonden.

dige afbraak van Meloidogyne fallax. Daardoor is eenschone start mogelijk voor de
suikerbiet. Maar de suikerbiet bouwt het
besmettingsniveau welweerop.Mocht dit
erghoog zijn, dan kan ervoorgekozen worden eenjaar geen graan tetelen. Op die manier is deuitgangssituatie voor de aardappelweer goed.

Vruchtwisseling en Meloidogyne fallax

Inhet bedrijfssystemenonderzoek op het
PAV-ZON,locatieVredepeel zijn diverse
aaltjes in ruime mate aanwezig (zie inventarisatie intabel 1).Degekozen gewasvolgordeismetname ingegeven door de
problemen met Meloidogyne fallax. Degekozenvruchtwisseling staat intabel 2.
Aardappel vermeerdert Meloidogyne fallax enkan er ookschadevan hebben.
Schade ontstaat vooral als het beginniveau hoog is.Devoorvrucht voor aardappelmoet dus zomogelijk eenlaag niveau
achterlaten. Eris gekozen voor graan, wat
eventueel vervangen kan worden door
zwartebraak. Zwartebraak zorgtvoor een
vrijwel volledige afbraak. Na de aardappel
komt snijmais. Ditgewas heeft geen last
van Meloidogyne fallax enbrengt het niveaubehoorlijk terug.Hierdoor is het mogelijk dewinterpeen zonder kwaliteitsproblemen tetelen.Mocht ertoch nog een behoorlijke besmetting zitten, dan kan
kwaliteitsschade worden voorkomen door
later te zaaien.Winterpeen vermeerdert
Meloidogyne fallax sterk. Deteelt van
vroege erwten ishierdoor risicovol. Bij een
hoogniveau laat de erwt dit onmiddellijk
zien.Weglatenvan deerwt is bedrijfseconomisch niet snel interessant. De nateelt
stamslaboon zorgt voor eenvrijwel volle-

Tabel2
Vruchtwisselingvanhetecologischesysteem
teVredepeel
• Consumptieaardappel
• Snijmais
• Winterpeen
• Conservenerwt/Stamslaboon
• Suikerbiet
• Graan
Aaltjes-ontwikkeling

In onderstaande grafiek ishet aantal halve
percelen (demonsters worden telkens van
eenhalf perceelgenomen) te zienwaarop in
eenjaar Meloidogyne chitwoodi/fallax
(Mch+f) enPratylenchus penetrans (Pp)gevonden zijn. Navijfjaar blijkt Meloidogyne
fallax nogsteeds goed onder controle te
zijn. Daarbij moet aangemerkt worden dat
invierjaar geengraan isgeteeld op deze
plaats inhetbouwplan, maarbraak. Er
werd gevreesd dat Pratylenchus penetrans
eenprobleem zouworden in deze vruchtwisseling, aangezien demeeste gewassen
(opsuikerbiet na) dit aaltje vermeerderen.
Totnu toeis dit echterniet gebeurd.
Doorplanmatig omtegaan met aaltjes
blijkt het dus mogelijk de problemen te beperken.

Tabel1

5

DevoorkomendeaaltjesteVredepeel(percelenbedrijfssystemenonderzoek)
Latijnsenaam

Nederlandsenaam

Globoderarostochiensis
Globoderapaflkte

Geelaardappelcysteaaltje Pratylenchuspenetrans
Wit aardappelcysteaaltje
Pratymenehuecrenatue

Heteroderetrifoüif.sp.beta

Geelbietecysteaaltje

Heterodereavanae
Meloidogynehapla

Havercysateaaltje
Noordelijkwortel-

Meloidogynechitwoodi

knobbelaaltje
Maiswortelknobbelaaltje

Latijns«naam

Pratylenchusnegtectus
Paratytenchusprojectus
Rotyfenchusep.
Trichodorussp.
Tytenchoryncbussp.

»
3

Nederland*«naam
Wortellesieaaltje
Wortellesieaaltje
Wortellesieaaltje
Speldaaltje

n
<?

E
CD

CD
O
3

a
CD

Vrijlevendwortelaaltje

£"»
»a.
oj < ~
Q.ÏP

Meloidogynefallax
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Ekoland 7/81998

Vruchtwisseling: hetteamvangewassen is
meer dan desom
Opzet ecologisch teeltsysteem te Vredepeel

Locatie Vredepeelvan PAV-ZON doet
sinds 1989 bedrijfssystemenonderzoek.
De doelstelling van dit onderzoek is
het ontwikkelen

van

duurzame

bedrijfssystemen. Belangrijkste aandachtsvelden daarbij zijn: duurzame
kwaliteitsproductie als basis voor de
continuïteit van het bedrijf en een
vruchtbare bodem en een schoon
milieu. Sinds 1993 wordt naast de
geïntegreerde systemen een ecologisch
systeem meegenomen in de onderzoeksopzet. Dit eerste artikel uit een
serie over het biologisch bedrijf
beschrijft hoe vanuit verschillende
invalshoeken toteenoptimale samenstelling van de vruchtwisselinggekomen kan worden.
p de zuidoostelijke zandgronden
komen vele soorten aaltjes voor. Met
name de alleseters wortelknobbelaaltjes
zijn een grote bedreiging voor de kwaliteitvan de gewassen. Op proefbedrijf
Vredepeel betreft dit met name
Meloidogyne fallax. Bijhet ontwerpen
van devruchtwisseling van de verschillende systemen moest hier dan ook terdege rekening mee gehouden worden. In
het ecologisch systeem wordt enkel runderdrijfmest gebruikt. Dezeis in de regio
ruimbeschikbaar. Vaste mest levert minderbeschikbare Nbijdezelfde Pgift dan
runderdrijfmest. Deinzet van vlinderbloemigen is dan onvermijdelijk. Deze
vermeerderen echter wortelknobbelaaltjes en wortellesie-aaltjes sterk. Omdat
de ontwikkeling van de teelttechniek in
de eerstejarenbelangrijker werd gevonden is afgezien van de inzet van vlinder-

O
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bloemigen. Met enkel runderdrijfmest
wordt echterweinig geïnvesteerd in de
opbouw van bodemvruchtbaarheid
(bodemleven, structuur, organische stof).
Nu na de eerste onderzoeksperiode van
1993-1997 deteelttechniek redelijk duidelijk is, schakelen we over op vaste
mest envlinderbloemige groenbemesters. Daarmee investeren we niet alleen
in bodemvruchtbaarheid, maar zoeken
we ook deproblemen op. Het onderzoek
op Vredepeel richt zich op de akkerbouwsector en niet op de vollegrondsgroenten
voor deverse markt. Dankomen als
gewassen inhet zuidoostelijk zandgebied
conservengroenten (schorseneren, peen,
erwten,bonen, spinazie), suikerbieten,
consumptieaardappelen, granen en maïs
in aanmerking voor het samenstellen van
de vruchtwisseling.
Eigenaanpakonkniidbestrijding
Iederebestrijdingsmethode van onkruid
heeft zijneigenontsnappers.Wordteralleenmaargeëgd,dankunnensnelle kiemers
zoalsveelknopigen,ofonkruidenmeteen
penwortel eenprobleemworden. Gebruik
daarombinneneenbedrijfveel verschillendetechnieken.Ditvoorkomtselectievan
probleemonkruiden.Iedergewasheeft zijn
eigenmogelijkhedenvanbestrijding. Niet
alleendoordebestrijdingzelf,maarook
doorhetverschilinzaai/planttijdstipen
snelheidvangrondbedekking.Vaakresteert
noghandarbeid.Teveelgewassenmetveel
handwiedwerkkanonbeheersbaarzijn.
Houdhierbij hetsamenstellenvande
vruchtwisselingrekeningmee.
Gewasfrequentiemaximaal1:6
Waardplantspecifieke aaltjes enveelbodemgebondenziektenzijntevoorkomen
doordegewasfrequentie niettenauw te
kiezen,maximaal 1:6(denkaanaardappelmoeheid).Polyfageaaltjes ('alleseters':
wortelknobbelaaltjes en trichodoriden)
wordenvoornamelijk beheerstdoordejuistevruchtopvolging, door schadegevoelige
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gewassen telatenvolgenopweinig vermeerderende gewassen.Dewijzevan aanpakwordt elders in ditnummer uitgewerkt.
Doorverschillende gewassen en gewasfamilies tekiezen,krijgen ziektenen plagen
niet ofminder dekans teoverleven. Daarom
wordt als richtlijn maximaal 1:3 gewasfamilie-frequentie aangehouden als preventie
voorhet overgaanvan dezelfde belagers.
Bodemvruchtbaarheid
OmophopingeneventueleuitspoelingvanP
enNtevoorkomenwordt deaanvoervanN,P
enKbeperkttothetcompenserenvande afvoerplus deeventueelbenodigde reparaties.
Demestgift isdusbeperktendaarmeeookde
beschikbare hoeveelheid N.Ditheeft grote
consequenties voordevruchtwisseling. Een
bouwplanmetalleenmaargewassenmeteen
hogestikstofbehoefte blijktvaakniethaalbaartezijn (nietgenoegbeschikbareN).BovendienkunnenN-behoeftige gewassen het
bestvolgenopgewassen/groenbemesters
metveelNnaïeveling.Hetopdejuisteplek
telenvan (vlinderbloemige) groenbemesters
is danookvangrootbelang.Optimaleomstandighedenvoorde financieel meestinteressante gewassen (vaakrooivruchten) wordenvooralbeïnvloed doordevoorvrucht(N
leveringenbodemstructuur).Vooreengoede
structuur envoorextra Nbinding door
groenbemesters blijkt afwisseling vanmaaienrooivruchtenvaakhetbeste.Doordeinzet
van groenbemesters enorganische mest
wordtveelalinvoldoendematevoorzien in
verseorganischestof.
Vruchtwisseling
Bovenstaandeiszogoedmogelijk toegepast
toen devruchtwisseling vanhet ecologische
systeemisopgezet.Hetresultaat staatin tabel 1.Degekozengewassen passen binnen de
afzetmogelijkheden vanderegio.Afwisselendwordenmaai-enrooivruchten geteeld
enallegewassenwordenineen 1 op6frequentiegeteeld.Erzijntweehandwied-intensievegewassen:winterpeen ensuikerbiet.In
deanderegewassenmoetincidenteel een

handwiedactiewordenondernomen.In de
meestegewassenzijnmeerdere mechanische/thermische onlaTaidbestrijdingsacties
mogelijk.Incombinatiemet verschillende
tijdstippen vangewassluitingzijnde diverse
soortenonkruidinhetalgemeengoedin de
handtehouden.Demeerenminder stikstofbehoeftige gewassenwisselenelkaar redelijk
af(zieooktabel 1).Datderedelijk behoeftige
snijmais na dehoogbehoeftige aardappel
komtisopzichnieterg,omdatde aardappel
meestalveelstikstof nalaat.Diekan dan
weerwordenbenut doordesnijmais.Winterpeenheeft inverhoudingveelminder stikstofnodigenlaatergweinigna.Ditzou voor
devlinderbloemige erwten enbonen geen
probleemmogenzijn,aangezien zezelf stikstofkunnen binden.WordtmeerNgegeven,
danzullendezekorteteelten daar echter
dankbaargebruikvanmaken. Suikerbieten
hebbenweereenhogestikstofbehoefte. Het
graanernaweerminder.Hierinkaneenklaverworden ondergezaaid,omalvast stikstof
tebindenvoorvolggewas aardappel.Deze
vruchtwisseling blijkthet aaltje Meloidogynefallaxgoedtekunnenbeheersen.AlsPratylenchus penetransmeervoorkomt,danis
dezevruchtwisseling nietzogoed.Het enige
gewas datPratylenchus penetransnietvermeerdertissuikerbiet.Detoekomstzal leren
ofditbeheersbaarblijft enwelke mogelijkhedenerzijnomookPratylenchuspenetrans te
beheersen.
Perspectief
In 1997zijn deeersteaanpassingen gedaanvoordeoverstapvan alleen drijfmest
naareenbemestingssysteem metvaste-en
drijfmest envlinderbloemige groenbemesters.Inzowelhetgraan alsde snijmais is
witteklaverondergezaaid.Hiermeemoet
voordevolggewassenaardappel enwinterpeen (eendeelvan)destikstof worden
vastgelegd.Hoedeaaltjes populaties zich
ontwikkelen enhoezetebeheersenzijn is
hetonderwerpvoordekomendejaren.
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Waaraan moet dus, samengevat, aandachtwordenbesteedbijhetopstellenvan
eenvruchtwisseling:
•voorwelkegewassenisafzet mogelijk;
•welkegewassenpassenopdegrondsoort;
•zijn ervoldoendemogelijkheden vooronkruidbestrijding (verschillendemethoden);
•nietteveelhandwied-intensievegewassen;
•ruimevruchtwisselingi.v.m.bodemgebondenziektenenplagen (1:6voldoet);
•maximaal 1:3 gewasfamilie-frequentie in
verbandmetovergaanvandezelfdebelagen;
•afwisseling maai-en rooivruchten inverbandmetstructuur;
•afwisseling N-behoeftige enminderN-behoeftigegewassenInverbandmet beperkt
aanbod N uit mest en vlinderbloemige
groenbemesters;
•voldoendeaanvoervanorganischestofmet
groenbemestersenmest.

Tabel1.
Degewasseninvo\gordevanvruchtwisselingdieinhetecologischesysteemwordengeteeld.
Gewas

MetoMogynefaltaxO)
toe/afnam«

aardappel

000

snijmais
winterpeen
conservenerwt/
stamslaboon

000
0/-

suikerbiet

000

graan

-

0

schadedoor
Meioidogynefallax
bijlagedichtheden,al
kansopkwaliteitsschade
geen
bijvrorgezaaikwaliteitsschade
erwt:lagereopbrengst,
tweewassigheid
boon:geen
enigematevanopbrengst
verliesbijzeerhoge
begindichtheden
geen

0 = weinigvermeerdering
00 = matigevermeerdering
000 = sterkevermeerdering
= geenvermeerdering

Stikstof-behoefte

+++
+++
+(+)
+
++
+++

S
c

s
++

Ik

+ =geringebehoefte
++ =matigebehoefte
+++=sterkebehoefte

01

e
•o

3
i-o

w

<u
0)-J

(l)Meloidogynef allax=wortelknobbelaaltje
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Ekoland 91998

Opbrengsten opeco-systeem Vredepeel
verrassend hoog
Vooral aardappel en stamslaboon scoren goed

Opproefboerderij Vredepeel van hetPAV-ZONwordtsinds 1989 bedrijfssystemen
onderzoekgedaan. Sinds1993 wordtookeenbiologisch systeem onderzocht. In een
serievan artikelen wordtopde resultaten ingegaan.In het eersteartikel isuitgebreid het opzetten van een vruchtwisseling beschreven.In dit artikel aandachtvoordeopbrengsten inhetbiologischesysteem.Bijdegevolgdeaanpak blijken dienauwelijks achterteblijvenbijdievan degeïntegreerde systemen.
e opbrengsten in het biologische systeem worden met name bepaald door
demate waarin ziekten en plagen
beheerst kunnen worden, door de wijze
van onkruidbestrijding en door de hoeveelheid beschikbare N.Ziekten en plagen
worden tegengegaan doormetname rassenkeuze en een gematigde N bemesting.
Deonkruidbestrijding is volledig mechanisch, ophet scherpst van de snede, en
daardoor niet altijd schadevrij voor het
gewas. Debemesting gebeurde tussen
1993-1997met runderdrijfmest. Op
bedrijfsniveau werd de aanvoer van P in
overeenstemming gebracht met de afvoer.
Daarna werd debeschikbare Nzo goed
mogelijk over de gewassen verdeeld. Een
kwestie van depijn (tekorten) zo verdelen
dat op bedrijfsniveau de financiële schade
zobeperkt mogelijk is.

D

Keuzeaardappelras:Escort

Indeaardappelteeltwerdvoorhet redelijk
Phytophthora resistenterasEscortgekozen.Metdrijfmest werdgemiddeld ongeveer180kgwerkzamestikstofgegeven(50
kgminderdandeaardappelenvanhetgeïntegreerdesysteem).Degemiddelde netto
opbrengst over1993-1997was51ton/ha.
Ditisvergelijkbaar metdeopbrengstin het
geïntegreerde systeemmetdezelfde vruchtwisseling.Inslechtstweevande5teeltjarenmoestEscortvervroegd gedood worden
vanwegePhytophthora.Deeerstekeerleiddedatnieteenstotopbrengstderving.De
kwaliteit (temetenaanhet onderwatergewicht)wasveelalechteronvoldoendevoor
deverwerkendeindustrie.Daarom wordt

nugezochtnaarrassenmetgoedekwaliteitenvoordeverwerkendeindustrie,diezich
lenenvooreenbiologischeteelt.
Suikerbiet*Cercospora-resistent ras

IndeeerstetweejaarwerdhetrasEvitageteeld,daarnaisovergestaptophetCercosporaresistenterasBianca. Cercospora
komtdelaatstejaren steedsmeervooren
kanvooreenbehoorlijke opbrengstderving
zorgen.Inhetbiologischesysteem worden
desuikerbietengeplant.Daardoorkandirectna aanslagvandeplanten opmechanischeonkruidbestrijding worden overgegaan enaanzienlijk ophandwieduren bespaardworden.DewerkzameNgift
bedroeggemiddeld circa 160kgperha,
slechts 10kgminderdaninhet geïntegreerdesysteem.Hetverschilinopbrengstisook
beperkt:49ton/hainhetbiologische tegen
55ton/hanettoopbrengstinhetgeïntegreerdesysteem.Hetverschilmoet vooral
gezochtwordeninderassenkeuzevan de
laatstetweejaren.Cercospora resistente
rassenbeschermentegentegrootopbrengstverliesmaarblijven vooralsnog
minderproductief danchemisch beschermdegevoeligerassen.
Vergelijkbare opbrengstsnijmais

Derassenkeuzevolgdeindeafgelopenjaren
deverbeteringeninhet rassensortiment;
Luna,MandigoenMelody.WerkzameN gift
circa 145kgperha, 10kgminderdangeïntegreerd.Deopbrengsten zijngoed vergelijkbaarmethetgeïntegreerde systeem (respectievelijk 15voorbiologischen 16ton drogestof/ha voorgeïntegreerd).Ookde
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Waardplantenvoormaïswortelknobbelaaltjes
Tflet-waandpJantfin ofslecht vcrmt-erdi-rt-ndrgewassen ?ijn voorwaarde
voor«en vpiligbouwplan. HetPAVondprzoektvooreer g-oot aantal gtvgassen of ze waardplantt-n zijnvuur iiiaiswortelknobbel.ialt|es
Meloidogviie talfaxenM. trutv.ood- Dattuc-dtakk>vbouweishandvatten
bijHetinvullen van het bouwplan. Ven gewassen vermeerderen ren of
beide soorten
Inbijgaandefiguur isa^nçcgr-ve"hoe gt-jchiktveischJende gewassen
zijnalswaardplantvuoi M. fêila*en M. cnitwotid- De figuur geeft het
besmettingsnlveaudat degewassen hebben aditt-igclatrn inmaart 1997
Alnaargelang hetoogstti|dsbpvan een gewas isditdus na e>vi kort-ve ot
langer«periodevan winterbraak Hoc .'neerlarven en oitjt-i in het voonaar
na.deteeltindebouwvoorworden gevonden hoc geschik'er het gewas
ah waardplant.
De gegevens vanM. fallax zijnresultaten van vierjarigonderzoek. Hi:tonderzoek naar/W. c/i/twooc// loopt vanaf teeltseizoen 1996 De komende
jarenwofdtdrt nog voortgezet om de betrouwb.iarhcid te verdroten. De
gewassen staan geordend naaroplopende waardplantgeschikthnd voor
M.fallax-.-

Akkerbouwgewassen
Debijnaam voorschorseneren, keukenmeidenverdnet. kanworden uitge-Iwefctflwt&Wcefbouwersverdnet. Tenmirstcwanneerde grondisbesmet
g^ét^ta^c'^f-M. chttwoodi. Ook aardappelen zijn20gevoelig voorM.
•fafkX;4Mhtt'de'vtittgisofschorseneren enaardappelen wd passenin
hçtjbiauwplaowanneerde grond isbesmet metM. fallax.I-K PAVzoekt
dttiiit. •

;Stannâabjonenbiedensoelaas bi] een besmetting met een van beide sc-or•
^t^n^àj^s^Qolf qrtfotproeven blijktdatde besmetting van beide soorten
.ntaltwrtdtaottelaattjcs m elkaarzakttijdensde bonenteclt. Een uitzon.djêrfiràll^ffaï"Yerbano. Datraslevertwel vermeerdering vanM.chit(Maó#-aJMDyetigensvermeerderen ook het roordelijk wortelknobbelaa!I3&§$$$$&$?$&fiipla} en hetwortellesieaaltie U'rdtylenchu\penetrdnO
ay ÉjuwMbunllft. Keuzes maken op basisvan bemonstermgsuitJagen is

laâ/6*;àèreroedie'.
finadchtigen
•

••

•

- ï

OMtHentl%datM.rtntwoodi gwniddclrilagere besmettingenachterlaat
fyati'M,talkx- StaatM. foliax bekend om zi|nextreme vermeerdering op
ratfjfrassjjn; voorM.rfrttvoiuft h ditveel mindei hetgeval -vooralm
ïflg«fc«(Mfr«S- Tochzijngrasachtigen gevoelig, blijktbijbraakmengsels.
Braakmengsel1ishet standrfardrnengsei. Inbraakmcngst-l2zijndegrasaditigengtatandeelivervangen doorgele mosterd en rammenasen daardoorIsdatmengsel mindergeschiktalswaaidulant
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aaltjes (Pratylenchusspp.), vrijlevende wortelaaltjes (Paratrichodorus
spp.) en wortelknobbelaaltjes
(Meloidogyne chitwoodi en hapla).
Ook elders nemen de problemen
toe. Maïswortelknobbelaaltjes
(Meloidogyne chitwoodi en M. fallax)bijvoorbeeld vormen een toenemend probleem op lichte gronden.
Zezijn alverspreid over Zeeland, de
Wieringermeer, de Noordoostpolder
en de Veluwe. Deoorzaak van het
sterk toegenomen aaltjesprobleem is
volgens Roosjen duidelijk: „Het sterk
terugdringen van de natte grondontsmetting."

voor en vermeerderen zich op verschillende gewassen en groenbemesters in het bouwplan.
Welke aaltjes een gewas aantasten,
isonder meer afhankelijk van de
soort aaltjes, de omvang van de
populatie en de weersomstandigheden. Dat kan van jaar tot jaar enorm
uiteenlopen. „De pleksgewijze aantastingen wijzen bovendien op een
relatie met andere factoren, zoals
grofkorreligheid, textuur en pH van
de grond. Misschien spelen organische stof en vochtvoorziening ook
een rol", legt Roosjen uit. Hoe dat
precies werkt, weet niemand.

Complexer

Beperkte gewassenkeuze

Juist de verschillende wortelaaltjes
veroorzaken de komendejaren meer
problemen, voorspelt Roosjen. „De
meeste aardappeltelers herkennen
het aardappelcysteaaltje en zijn
schadebeeld wel. Dit aaltje isoverigens de eerstkomende jaren goed
beheersbaar, ook met minder chemische middelen." Erblijven echter
nieuwe typen aardappelcysteaaltjes
komen, wat op termijn onder meer
om nieuwe resistenties vraagt bij de
aardappelrassen. Bijde andere alen
ishet probleem echter veel complexer. Ze komen in combinaties

De maatregelen die boeren tegen
aaltjes kunnen nemen, beperken
zichtot een gerichte gewassenkeuze
en chemische bestrijding. Een 'pienter' bouwplan, met gewassen die
ongevoelig zijn voor schade en die
uitbreiding van aaltjes beperken, is
moeilijk. Degewassenkeuze isbeperkt, zeker wanneer verschillende
aaltjes in de bodem zitten. Het
Praktijkonderzoek voor Akkerbouw
en Vollegrondsgroenteteelt (PAV)
heeft onderzocht welke gewassen
goede waardplanten zijn voor
Meloidogyne fallaxen M. chitwoodi, (ziekader). Datzelfde onderzoek loopt ook enkelejaren naar
vrijlevende wortelaaltjes
(Paratrichodorus) en issinds kort
gestart met het wortellesieaaltje
(Pratylenchus penetrans).
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Uitonderzoek van PAVblijkt onder
meer dat de gevoeligheid voor hetzelfde aaltje per ras kan verschillen.
Die rasverschillen zijn er bijvoorbeeld
bij bladrammenas. Dieverschillen
kunnen voor meer gewassen gelden,
maar daar kan de akkerbouwer pas
iets mee wanneer het cultuur- en
gebruikswaardeonderzoek de rassen
daarop beproeft.

Chemie
Omdat de aaltjes veel gewassen
aantasten of zich daarop vermeerderen, blijven telers volgens Roosjen
zeker de komende jaren aangewezen op aanvullende chemische bestrijding. Om een toenemend gebruik van grondontsmettingsmiddelente voorkomen, wil Roosjen
onderzoek doen naar het effect van
de middelen op wortelaaltjes.
„Wortelaaltjes zijn gevoeliger voor
natte grondontsmetting dan aardappelcysteaaltjes. Daardoor kan de dosering misschien omlaag. Ook granulaten werken goed, maar die
moeten misschien op een andere
manier worden toegepast. Zodatje
ze preciesop de plaats brengt waar
de aaltjes zitten."

De meeste aardappeltelers herkennenhet aardappelcysteaaltje
wel. Door debeperkte mogelijkheidvan natte grondontsmetting
neemt hetprobleem met wortel
aaltjes echter toe.

11

Oogst-zuid 10juli 1998

Drift beperken ofefficiënt spuiten?
Gerichtere inzet van gewasbeschermingsmiddelen en het
toepassen van sterk verlaagde doseringen beperken het middelengebruik. Een verdere reductie van drift en verdamping
van middelen door verbetering van de spuittechniek minimaliseert vervolgens de ongewenste effecten die bestrijdingsmiddelen op de omgeving hebben. Zokunnen de druppelgrootte en de formulering van middelen de emissie door
drift en verdamping verkleinen.Veel vragen daarover zijn
echter nog onbeantwoord.
Fabrikanten van spuitmachines
brengen tegenwoordig doppen
opdemarkt diegrovere druppelsafgeven. Bovendien worden
momenteel nieuwe hulpstoffen
ontwikkeld diehet verdampen
van het middelvertragen. Over
deinvloedvan druppelgrootte

envan nieuwehulpstoffen opde
werking isnogheelweinig duidelijk.
Inhet verleden was deboodschap dat vooreen goede effectiviteit van debespuiting eengoedebedekkingbelangrijk is. En
een goedebedekking isin één

adem tenoemen metfijne druppels. Eenfijne druppel is echter
ookzeer gevoeligvoordrift. En
aan deandere kant neemt door
het gebruik van een minder
drift- en verdampingsgevoelige
grovere druppel de bedekking
weer af. Vooralbijlage doseringenkunnen grovere druppels
leidentot eenflinke afname van
deeffectiviteit van debespuiting. Het gevolgisdat dedoseringomhoogmoet en de winst
diedoorbeperkingvan de
emissieisbehaald, verloren
gaat.
Devraag isofdat probleem voor
alletoepassingen geldt.In de ervaringen en discussies met betrekking tot spuittechniek komen, alshet om druppelgrootte
en spuitvolume gaat, totnu toe
veeltegenstrijdige argumenten
bovendrijven. Erisdaarom nog
onderzoek nodignaar degevolgenvan een aangepaste spuittechniek voor deeffectiviteit van
debespuiting. Het Praktijkonderzoek voorAkkerbouwproducten en Vollegrondsgroenten
(PAV)voert ditjaar onderzoek
uit naar deeffectiviteit van zowelherbiciden als fungiciden.
David van der Schans
PAV-Lelystad
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Rassenvergelijking aardappelen
NestléNederland b.v.insamenwerking metPAV-ZONakkerbouw
Vredepeel (zand),Wijnandsrade (loss)enWestmaas (klei)
Inleiding
In 1998isevenalsalsin 1997door
NestléNederlandb.v.teVenrayin
samenwerkingmetPAV-ZON
akkerbouw lokatieVredepeel een
rassenvergelijking tussen20
aardappelrassen uitgevoerd.Deopzet
vanhetonderzoek is vergelijkbaar
metdeopzetin 1997;deverschillende
rassenzijnonderzocht opopbrengst
enkwaliteitenhun eigenschappen
voordeverwerkende industrie.
Rasnaam
Vroege rassen
Première
Amora
Donald (vroeg)
Chips-rassen
Saturna
Lady Claire
Donald (chips)
Bolesta
Tomensa
Pepo
Friet-rassen
Bintje
Felsina
Solide
Victoria
Asterix
Maritiema
Hoog droge stof
Cycloon
Producent
Nika
Oscar
Santé

Werkwijze
Deproefvelden zijnaangelegdin
Vredepeel(zand),Wijnandsrade (loss)
enWestmaas(klei).
InVredepeelisiederrasindrievoud
aangelegd; inWijnandsrade en
Westmaasdaarentegenzijn de20
verschillenderassen inenkelvoud
bekeken.
Doordeovervloedigeregenophet
PAV-Zuidwest isdeproefin
Westmaasgrotendeelsverloren

gegaan;menheeft alleendevroege
rassenkunnen oogsten.
Resultaten
Deresultaten staanvermeld inde
hiernavolgende overzichten. Hierbij
moetwordenopgemerktdathetom
1-jarigeresultaten gaat(deelsin
enkelvoud),waarmee voorzichtig
dientteworden omgegaan.

Besvorming

Phytophthora loof

Phytophthora knol

Wratziekte

Aardappelmoeheid

Schurft

Kringerigheid

9
7
9

2,5
n.b.
4,0

3,5
n.b.
4,0

ol
n.b.
ol

A
n.b.
A

5,0
n.b.
3,5

8,0
n.b.
6,0

5
9
9
8
8
6

5,5
2,0
4,0
6,5
n.b.
n.b.

9,0
6,0
4,0
8,5
n.b.
n.b.

ol
ol
ol
ol
v

A
A
A
A
A_

V

A"

7,0
7,0
3,5
6,5
n.b.
n.b.

7,0
6,5
6,0
7,5
n.b.
n.b.

9
7
6
9
7
9

3,0
3,5
n.b.
n.b.
5,0
2,5

4,5
6,0
n.b.
n.b.
8,5
8,0

V

V

5,0

wvl

5,0

V

A
A
n.b.
A
A wvD

n.b.
n.b.
6,0
6,0

9
9
9
8
9

5,0
6,0
6,5
5,0
4,0

6,0
9,5

ol
ol
ol
ol
ol

D
ABCD
ABCD
A
ABCD

5,0
4,0
5,5
5,0
5,0

LP.
8,5
8,5

V

ol
ol

j

7,5
8,0
n.b.

n.b.

1

7,5
7,0
5,5
4,0
5,5
6,0
5,0

Opmerkingen tabel:
• De kolommen Phytophthora loof en knol, wratziekte, aardappelmoeheid, schurft en kringerigheid komen uit de
rasssenlijsten en de besvorming is in deze rassenvergelijking te Vredepeel en Wijnandsrade bepaald;
• Phytophthora loof en knol:
1= veel Phytophthora, 9=geen Phytophthora;
1 = veel bessen, 9= geen bessen;
Besvorming:
niet bekend;
n.b.:
v = vatbaar, wvl = weinig vatbaar fysio 1,
Wratziekte:
ol = onvatbaar fysio 1, o2 = onvatbaar fysio 2;
v = vatbaar, A = resistent pathotype A, wv D = weinig vatbaar
Aardappelmoeheid:
pathotype D, ABCD =resistent pathotype A t/m D;
1 = veel aantasting, 9 = geen aantasting.
Schurft en kringerigheid:
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