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Woord vooraf
Voor u ligt het jaarverslag 1995 van de
proefboerderij Wijnandsrade. In dit verslag
zijn de resultaten weergegeven van de
proeven die in 1995 op de proefboerderij
zijn uitgevoerd. De proefboerderij wil ondermeer door het uitbrengen van dit jaarverslag bij akkerbouwers, financiers en
overige belangstellenden haar activiteiten
onder de aandacht brengen. Tevens hoopt
zij met het weergeven van onderzoeksresultaten bij te dragen aan de ontwikkeling
van de akkerbouw op loss- en rivierkleigronden inNederland.
Om misverstanden te voorkomen willen wij
uw aandacht vestigen op het volgende: de
omstandigheden waaronder de proeven
zijn uitgevoerd kunnen afwijken van die op
uw bedrijf. Wees hierop bedacht. Wij adviseren u dan ook om de resultaten pas na
overleg met de voorlichting bij uw bedrijfs-

beslissingen te gebruiken.
Wij zijn de financiers zeer erkentelijk voor
hun onontbeerlijke geldelijke steun.
De medewerkers, bedrijfsleider en onderzoeker van het proefbedrijf en de medewerkers van proefstation en instituten zijn
wij dank verschuldigd voor de wijze waarop zij het onderzoek hebben uitgevoerd en
verslagen.
Wijwensen u met dit verslag enkele nuttige
en informatieve leesuurtjes toe en bedanken u voor uw aandacht en ondersteuning
van ons onderzoek.
Achter indit verslag is een lijst metafkortingen opgenomen.
A. Notermans, voorzitter
B.A. ten Hag,secretaris
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Bestuurlijke activiteiten
B.A.ten Hag(PAGV)
De stichting Proefboerderij Wijnandsrade
wordt bestuurd door een stichtingsbestuur
dat begin 1995 bestond uit acht leden (zes
LLTB, één NCB, één LNV) en zes adviseurs. In 1995zijn enkele mutaties opgetreden.
In december is voorzitter J. L'Ortye om
leeftijdsredenen teruggetreden. Vice-voorzitter A. Notermans werd tot nieuwe voorzitter gekozen en C. Backbier tot vice-voorzitter. De bestuurlijke betrokkenheid van
het ministerie LNVwerd met de reorganisatie tot LNV-directie Zuid beëindigd. DLVadviseur H. Smeets (VUT-regeling) werd
opgevolgd door H.van Hoek.
De directeur van de cluster ZON J. Geervliet aanvaardde eenfunctie bij de LLTB.In
het kader van de herstructurering zijn de
clusters per 1 juni opgeheven en zijn de
taken overgedragen naar de sectorgerichte
proefstations. De directeurstaak wordt
sindsdien waargenomen door B. ten Hag
(PAGV).
Het algemeen bestuur vergaderde in 1995
vijf keer; het dagelijks bestuur zes keer.
Belangrijke aandachtspuntenwaren:
- de herstructurering van het praktijkonderzoek en de positie van onze proefboerderij daarin. Dit mede door de sterke bezuiniging (30% per 1januari 1997)
op het praktijkonderzoek voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt;
- de start van een omvangrijk onderzoeksproject in samenwerking met PAGV en
PR naar de mogelijkheden (technisch en

bedrijfseconomisch) voor beperking van
de nutriëntenuitspoeling en erosie op
lössgrond. De financiering van dit project (1,7 miljoen over vier jaar) vroeg
veel aandacht. De provincie Limburg in
samenwerking met ROM en WML zal
36%, LLTB 7% en BLGG 4%financieren,
de rest wordt door PAGV/PR en ROC
Wijnandsrade ingebracht;
- de sterke bezuiniging op het rassenonderzoek door het stoppen van de overheidsfinanciering hiervoor per 1 januari
1997. Hierdoor zal, op voorstel van de
Commissies voor het Rassenonderzoek
(kwekers/telers), de uitvoering van de
rassenproeven op de kweekbedrijven in
plaats van op de ROC's geschieden.
Getracht wordt om via financiering door
de handelshuizen toch een rassenproef
voor wintertarwe en wintergerst op de
proefboerderij te organiseren;
- de opzet van een goed proefplan voor
1996, waarbij de specifieke lössproblemen maximale aandacht krijgen. Daarbij
speelt de Regionale Programmeringscommissie voor ZON - waarin A. Notermans vanuit het lössgebied is vertegenwoordigd -een belangrijkerol.
De financiering van de proefboerderij (exploitatieverlies 1995 ± ƒ 325.000,-) geschiedt voor 50%door de overheid envoor
50% door het Landbouwschap (heffing per
ha). Daarnaast wordt op projectbasis meegefinancierd door de Provincie, WML,
ROM, LLTBenBLGG.

Tabel 1. Samenstelling bestuur per 1januari 1996.
Bestuursleden
A. Notermans
C. Backbier
A. Cluitmans
C. Roebroeck
J. Veendrick
vacature
P.Stevens

Woonplaats
Landgraaf (voorzitter)
Hulsberg (vice-voorzitter)
Swaimen
Berg en Terblijt
Amstenrade

Vortum-Mullem

Benoemd door
LLTB
LLTB
LLTB
LLTB
LLTB
LLTB
NCB

Directie (wnd.)
B.ten Hag

Lelystad

PAGV

Adviseurs
A. Geraets
J. Poodt
A. van Hoek
A. Kerckhoffs
R Geelen

Swaimen
Weert
Horst
Wijnandsrade
Hoensbroek

MAS-Roermond
Landbouwbelang
DLV
bedrijfsleider
onderzoeker

Herstructurering praktijkonderzoek
B.A.ten Hag(PAGV)
Het praktijkonderzoek is de laatste jaren
sterk in beweging. Enerzijds door een
noodzakelijk streven naar krachtenbundeling in sectorgerichte organisaties met een
Proefstation en ROC's, anderzijds door een
terugtredende overheid en mede daardoor
aanzienlijke beperking van de financiële
middelen. Voor de AGV-sector waren er
naast het PAGV nog 11 zelfstandige stichtingen met 15 ROC's (deels gecombineerd
met andere sectoren).
In 1994werd een landelijk bestuur Praktijkonderzoek Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt opgericht (PAV i.o.). Voor de
akkerbouw in Zuidoost-Nederland is
C. Backbier hierin vertegenwoordigd. Tevens werd een centrale financiering (haheffing via Landbouwschap) en een centrale programmering (vijf regionale en één
landelijke programmeringscommissie voor
de akkerbouw) georganiseerd. Vanuit het
lössgebied is A. Notermans hierin vertegenwoordigd. Mede onder druk van de
bezuinigingen heeft het PAV i.o.-bestuur in
1994 opdracht gegeven voor een 'locatiestudie' (Commissie Bijloo) voor de uitvoeringvan het AGV-praktijkonderzoek.
In 1995zijn mede op basis van deze studie
na veel discussies ingrijpende besluiten
genomen inzake de herstructurering.
- Het praktijkonderzoek-AGV wordt landelijk aangestuurd omvattende de financiering, de programmering en de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van
het onderzoek.
- Dit landelijk aangestuurd praktijkonderzoek wordt uitgevoerd op vier locaties
namelijk op de hoofdvestiging in Lelystad (tevens onderzoek voor regio
NWC) en drie nevenvestigingen (ZW,
ZO, NNO).
- Naast een landelijke koepelstichting PAV
(landelijk bestuur) komen er vier regio-

nale stichtingen met een eigen regionaal
bestuur die deze erkende nevenvestigingenbeheren.
- Van het beschikbare basisbudget voor
AGV-praktijkonderzoek voor 1997 van
13,8 miljoen (na 30% bezuiniging) wordt
10,1 miljoen besteed op de hoofdvestiging en 3,7 miljoen in de regio's. Van
het budget voor onderzoek in de regio
dient 80% te worden besteed bij de
erkende nevenvestiging.
- De nevenvestigingen kunnen additioneel
gefinancierde projecten uitvoeren mits
deze met het landelijk bestuur en de
programmeringscommissie zijn afgestemd en niet leiden tot duplicatie of
doorkruising van landelijk gemaakte afspraken.
Vervolgens zijn regionale herstructureringscommissies aan de slag gegaan om op
basis van deze besluiten een concrete
uitwerking voor de regio te maken. Voor
hetZO-zand/
lössgebied waren hierbij de ROC-voorzitters, vertegenwoordigers van LLTB, NCB
en ZMO en het PAGV betrokken. Een belangrijk aspect hierbij vormt de zorg voor
het personeel, immers de sterke bezuiniging betekent ook minder arbeidsplaatsen.
Het rapport van deze herstructureringscommissies is in december geaccordeerd
in het PAV-bestuur.
Voor het ZO-zand/lössgebied betekent dit
dat het vollegrondsgroente- en akkerbouwonderzoek (nu Meterik, Breda, Vredepeel
en Wijnandsrade) geconcentreerd wordt in
Meterik. Daartoe is per 1januari 1996 een
Stichting Praktijkbedrijf Akkerbouw en Vollegrondsgroente-onderzoek ZO-Nederland
(PAV-ZON) opgericht, waarbij het huidige
personeel van de vier ROC's in dienst
komt. Indit kader heeft het bestuur van de

stichting proefboerderij Wijnandsrade besloten om de proefboerderij als praktijkbedrijf budgettair neutraal voort te zetten om
zo een goede locatie te bieden om het
vanuit de PAV-ZON-stichting voor lössgrond geprogrammeerde onderzoek te
kunnen uitvoeren. Dit betekent voor 1996al
eendrastische inkrimping van het onder-

zoeksprogramma dat naast het door de
Provincie meegefinancierde project kan
worden uitgevoerd. De omvang van het
toekomstig onderzoek zal vooral afhangen
van de prioriteit van de voorstellen ten
behoeve van het lössgebied en van de
mogelijkheden voor additionele projectfinanciering.

x

Hettotstandkomenvanhet onderzoekprogramma
P.M.T.M.Geelen(ROCWijnandrade)
De procedures omte komentot het onderzoekprogramma voor de proefboerderijen
en het PAGV is met ingang van 1994gewijzigd. De verantwoordelijkheid ervoor ligt
niet langer bij het bestuur van de proefboerderij maar bij het 'bestuur in oprichting' van de sectororganisatie Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (PAV).
Het 'bestuur in oprichting' van het PAV
heeft hiertoe (voor de akkerbouw) een
landelijke programmeringscommissie envijf
regionale programmeringscommissies in
het leven geroepen. Zij hebben onder andere tot taak het PAV bestuur te adviseren
over het jaarlijks op te stellen onderzoeksplan. De landelijke programmeringscommissie geeft een advies aan het bestuur na
het afwegen en samenbrengen van de preadviezen van de regionale programmeringscommissies over de ingediende voorstellen.
De totstandkoming van het proefplan gaat
dus alsvolgt:
Injanuari worden vragen en problemen die
in de praktijk leven geïnventariseerd. Telers, studieclubs, voorlichters en dergelijke
worden gevraagd onderzoekwensen in te
dienen. Dit dient voor 1 april te zijn gebeurd.
De regionale programmeringscommissie
krijgt een overzicht van alle (in heel Nederland) ingediende vragen en voorstellen. Zij
geeft hierover eenpré-advies.
In de landelijke programmeringscommissie
wordt tot een eindoordeel gekomen.Zijbe-

palen welk onderzoek prioriteit krijgt om te
worden uitgevoerd (het moet bijvoorbeeld
ook in de meerjarenvisie passen). De voorstellen met prioriteit worden vervolgens
door de onderzoekers uitgewerkt in een
projectplan met begroting.
Het totaal van lopend onderzoek en nieuw
te starten onderzoek vormt het concept
onderzoekprogramma. Het PAV-bestuur
stelt in november aan de hand van de
begrotingen behorende bij het onderzoekprogramma het definitieve programma vast
en bepaalt de verdeling over de verschillende proefbedrijven.
Er zijn vijf regionale programmeringscommissies voor de akkerbouw ingesteld, te
weten:
zuidoostelijk zandgebied (inclusief loss
en rivierklei)
zuidwestelijk kleigebied
centrale klei
veenkoloniën en noordelijk zandgebied
noordelijke klei.
De commissies zijn samengesteld uit zes
vertegenwoordigers namens de stands- en
vaktechnische organisaties in de regio,
twee vertegenwoordigers namens de kolom in de sector (toeleverende, afnemende
of dienstverlenende instanties), één vertegenwoordiger van de voorlichtingsdienst
DLV, een vertegenwoordiger namens het
proefstation en de in de regio werkzame
regionale onderzoekers, waarvan een het
secretariaat behartigt.
Voor het zuidoostelijk zandgebied hebben
hierinzitting:

A.J.H.M. Notermans
L.L.A.M. Geurts
G.J.van Gompel
W.N.Verhoeven
B. Hasselo
J. Jurrius
J. Hendriks
G.M.J. Buurman
vacature
B.A. ten Hag
RM.T.M.Geelen
S.Postma

Landgraaf
Oirlo
Reusel
Milheeze
Eibergen
Randwijk
Horst
Ittervoort
Lelystad
Wijnandsrade
Vredepeel

De landelijke programmeringscommissie
wordt gevormd door twee vertegenwoordigers uit elke regionale commissie. Voor het
zuidoostelijk zandgebied de heer Notermans ende heer Geurts.
Verder éénvertegenwoordiger namens de
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namens LLTB
LLTB
NCB
NCB
ZMO
ABTB
DLV
COVAS/SAL
(handel/industrie)
PAGV
proefboerderij
proefboerderij
voorlichting (DLV centraal), één vertegenwoordiger namens de overheid (IKC-AGV),
eenvertegenwoordiger namens het 1RS,de
research coördinator van het Landbouwschap en het PAGV. De directeur PAGV is
voorzitter.

Ingediende proefvoorstellen voor 1996
RM.T.M.Geelen (ROCWijnandsrade)
Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe voorstellen die het afgelopen jaar werden in gediend voor onderzoek. De reactie
van de landelijke programmeringscommissie is opgenomen. Zij geven prioriteiten
aan de voorstellen. Hierbij worden zes
categorieën onderscheiden:
A. Voorstellen met een hoge prioriteit,
waarvoor onderzoek mogelijk zinvolis:
A1. sowieso prioriteit; financiële en
personele ruimte moet worden gevonden
A2. prioriteit, zo mogelijk, qua financiële
en personele ruimte uitvoeren
A3, nu reeds in te schatten dat uitvoering niet realiseerbaar is.
C. Voorstellen met weliswaar bekende
problemen maar met een lage prioriteit
voor onderzoek, gezien perspectieven,
belang, etc.
O. Voorstellen waaraan al onderzoek
plaats vindt.
V. Voorstellen waarover voldoende bekend is, waarvoor informatie op een rij
gezet dient te worden of extra aandacht van de voorlichting is gewenst.

Rassenkeuze hop
De Zuidlimburgse akkerbouwer is nog
steeds op zoek naar nieuwe gewassen. Er
is een 'Stichting Akkerprodukt Limburg' in
het leven geroepen om initiatieven te ontwikkelen. Onlangs werd 'Dageraad'; het
eerste bier van limburgse gerst ten doop
gehouden. Dit Limburgs produkt bevat
echter nog enig buitenlands bloed;de hop.
Hop is in Zuid-limburg goed te telen. Onduidelijk is echter welke rassen zich het
best lenen voor dit teeltgebied. In aanvulling daarop moet worden onderzocht welke
rassen zich lenen voor de afzet van scheuten als nevenprodukt (groente).

Uitslag landelijke programmeringscommissie Cat.C
Zie informatie uit Zuid-Duitsland en België.
Er zou een (praktijk)perceeltje in Limburg
aangelegd kunnen worden. In het voorstel
worden geen concrete (via onderzoek te
beantwoorden) vragenvoorgelegd.

Voorspellen van schade door slakkeninsuikerbieten
De landbouwschapsverordening 'erosiebestrijding landbouwgronden' wordt in 1996
aangescherpt. Hierdoor zal een groot gedeelte van de bieten inZuidlimburg geteeld
moeten worden in een bodembedekker. Bij
deteelt ineen bodembedekker komtregelmatig slakkenschade voor. Uit lopend onderzoek blijkt dat slakken goed preventief
met slakkenkorrels te bestrijden zijn. Ook
curatieve bestrijding is mogelijk, maar de
schade is dan vaak al geschiedt. In 33%
vande schadegevallen moeten perceelsgedeelten worden overgezaaid omdat de
aantastingte laat wordt onderkend.
Indien het voorkomen van slakken bij zaai
(voordat de schade optreedt) kan worden
aangetoond en een schadedrempel kan
worden aangegeven kan de inzet van slakkenkorrels worden beperkt. Dit spaart kosten en milieu en verhoogt de teeltzekerheid.
Uitslag landelijke programmeringscommissie Cat.C
De perspectieven voor het vinden van een
betrouwbaar detectiesysteem zijn zeer
klein. In het kader van de EU-samenwerking op slakkengebied wordt overigens in
Engeland wel gekeken naar de mogelijkheden van een detectiesysteem.
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Teelt van durumtarwe voor pasta's

Teelt van spelt

De markt voor regionale Produkten neemt
sterk toe. De meerwaarde die verkregen
kan worden met de verkoop van regionale
Produkten is een stimulans om gewassen
te verbouwen die als minder gangbaar
worden beschouwd. Inlandse durumtarwe
als grondstof voor de pasta-industrie iseen
perspectiefvolle mogelijkheid. De specifieke
teeltkennis van durumtarwe onder Nederlandse omstandigheden en welke rassen
geschikt zijn voor het verkrijgen van een
kwaliteitsprodukt zijn niet duidelijk. Onderzoek naar de optimale teeltwijze is gewenst.

Het gebruik van spelt in regionale Produkten doet het betreffende produkt onderscheiden van 'bulk'produkten. Maar ook
daarnaast biedt het produkt goede gebruiksmogelijkheden. Op het moment
wordt hetveelgeïmporteerd.
Spelt heeft een duidelijk gezondheidsimago. Het biedt goede mogelijkheden in een
chemieloze teelt. Het isweinig ziektegevoelig. Het gaat efficiënt om met de beschikbare stikstof.
Afgelopen jaar zijn in Nederland ongeveer
100 ha spelt uitgezaaid. Ook in Duitsland
en België zijn ervaringen met dit gewas.De
opbrengst bedraagt 6 tot 7 ton/ha. Het
heeft goede deegeigenschappen en bevat
weinig gluten (goed voor mensen met
allergieën of voor baby voeding). Het is
geschikt voor de verwerking tot pasta's. De
deegrijpe korrel geeft gerookt een speciale
smaak aan pasta's. Het wordt verwerkt in
bier.Telersprijzen liggen boven fl. 1,-

Uitslag landelijke programmeringscommissie Cat.C
Geen prioriteit.

Schade door ritnaalden inaardappelen
Op lössgrond treed bijde teeltvanaardappelen op bouwlandpercelen schade door
ritnaalden op. Op alle aardappelpercelen in
het lössgebied komt het probleem voor. Bij
ernstige aantasting leidt dit tot meer dan
10% uitval. De schade uit zich door gaatjes
in de aardappelknol. Uit een door de PD
uitgevoerd inventariserend onderzoek
bleek dat de gaatjes inderdaad door ritnaalden werden veroorzaakt. Bestrijding
kan worden uitgevoerd met Mocap of
Dursban. In de praktijk wordt vaak 2 x 5
liter parathion gespoten, omdat de Mocap
en Dursban-toepassing te duur is. Het
effect van parathion is zeer slecht.
Uitslag landelijke programmeringscommissie Cat.V-DLV
Een rijenbespuiting met een halve dosering
Dursban werkt goed. In de bollenteelt
wordt dit veelvuldig toegepast.
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Uitslag landelijke programmeringscommissie cat.V-PAGV
Informatie uit buitenland (met name Duitsland) inventariseren.

Erosiebeperking in wielsporen
Erosie ontstaat waar water bij elkaar
stroomt en niet de grond in kan trekken. In
het veld gebeurt dit vooral in de wielsporen. Het 'breken' of lostrekken van wielsporen kan ertoe leiden dat de losgemaakte
grond in zijn geheel wegspoelt. Bovendien
is na het breken van het wielspoor dit
spoor niet meer berijdbaar voor een volgende bewerking.
Gezocht dient te worden naar een mogelijkheidom de het water in dewielsporen in
de grond te laten trekken, om te voorkomendat water zichverzameld inde wiel-

sporen of dat waterstroming in de sporen
wordt voorkomen zonder dat dit ten koste
gaat vande berijdbaarheid.
Enige jaren geleden is onderzoek naar het
beperken van insporing en het losmaken
van wielsporen opgestart. Het moest echter worden afgebroken door het vertrek
van de mechanisatiedeskunige op het
PAGV en gebrek aan onderzoekscapaciteit
op het ROC. Door de DLV en plaatselijke
mechanisatiebedrijven is met diverse sporenlossers geëxperimenteerd. De problematiek is echter nog lang niet opgelost. Er
ontbreken afstromingswaarnemingen bij
gebruik van geschikt lijkende sporenlossers.
Het betreft zowel sporen die ontstaan bij
het zaaien, als sporen als gevolg van drijfmest uitrijden.Zelfs de sporen die ontstaan
door het aandrijfwiel van de bietenzaaimachine blijken tot aanzienlijke erosie te kunnenleiden.
Uitslag landelijke programmeringscommissie Cat.A2
Eerst oriënteren in hetbuitenland.

Erosiebestrijding in aardappelen
Verscherping van de landbouwschapsverordening erosiebestrijding landbouwgronden 1990 zal ertoe leiden dat teelt in een
bodembedekkend gewas bij lagere hellingspercentages zal worden verplicht. Nu
geldt deze verplichting vanaf 15 procent
helling. Door deze aanpassing van het
hellingspercentage komt ook op diverse
percelenwaar aardappelen worden geteeld
deze verplichting te liggen. Naar erosiebeperkende teelten voor aardappelen heeft
nog nauwelijks onderzoek plaatsgevonden.
Er zijn geen teeltsystemen ontwikkeld die
de aardappelteelt tot minder erosie leiden.
Worden deze teeltsystemen niet ontwikkeld, dan kan dit een teeltverbod voor
aardappelen op deze percelen tot gevolg
hebben.

Uitslag landelijke programmeringscommissie Cat.A2

Invloed groenstroken op de afstroming van water en grond
In het door diverse universiteiten in opdracht van de provincie uitgevoerde erosienormeringsonderzoek wordt veel waarde
toegekend aan grasbanen (in droogdalbodem) en groenstroken (evenwijdig aan
hoogtelijnen). De effectiviteit is echter nooit
goed op praktijkschaal onderzocht. In ruilverkavelingsgebieden worden reeds gronden aan de landbouw onttrokken om grasbanen en groenstroken aan te leggen.
Percelen zouden om de 100 of 200 meter
doorsneden dienen te worden door een 10
meter brede groenstrook om erosie te
beperken. Onderzoek naar de effectiviteit
van met name de groenstroken is noodzakelijk omdat de lasten voor de landbouw
onevenredig groot lijken te zijn in relatie tot
het erosiebeperkend effect.
Uitslag landelijke programmeringscommissie cat.A1
Nader bezien wat de beste aanpak is om
de vraagstelling te benaderen.

Invloed van savitalyse in drijfmest op
de nitraatuitspoeling
Stikstofuitspoeling is op lössgrond een
groot probleem. Het gebruik van drijfmest
in de zuid-limburgse akkerbouw is een
gegeven. Mogelijkheden die de uitspoeling
kunnen beperken moeten worden onderzocht. Savitalyse wordt toegevoegd aan
varkens- of runderdrijfmest. Savitalyse bestaat uit geïsoleerde bacteriën. Het wordt
aangeboden in de vorm van griesmeel. De
oplosbare stikstof wordt omgezet in bacterieel eiwit. De mest wordt gehomogeniseerd.
Devoordelen zouden zijn:
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- emissiereductie van ammoniak
- verbetering stalklimaat
- homogene mest, geen korstvorming,
mengenvoor uitrijden overbodig
- geen stikstofverlies uit de mest
- uitspoeling wordt voorkomen.
De mest bevat meer organische stikstof en
minder ammoniakale stikstof waardoor de
nitraatvorming daalt en niet kanuitspoelen.
Uitslag landelijke programmeringscommissie Cat.C
Toevoeging van Savitalyse moet in de stal
plaatsvinden; besloten wordt de ervaringen
van proefbedrijf Sterksel (varkenshouderij)
af te wachten. Eventueel kunnen via monsteronderzoek (in de behandelde mest)
ook bepaalde effecten gemetenworden.

Invloed van het 'fir'-systeem op de
stikstofuitspoeling
Stikstofuitspoeling is op lössgrond een
groot probleem. Het gebruik van drijfmest
in de Zuidlimburgse akkerbouw is een
gegeven. Mogelijkheden die de uitspoeling
kunnen beperken moeten worden onderzocht.
FIR staat voor fysische ionen regulatie. De
grondstof voor FIR is neogene, dat bestaat
uit poreuze korreltjes ingekoolde plantenresten en anorganische mineralen. Door de
in de neogene aanwezige koolstof zou de
C/N verhouding in de grond na toediening
van drijfmest in gunstige zin worden beïnvloed. De effecten hiervan zouden kunnen zijn dat de N-uitspoeling wordt beperkt. Het gebruik van FIR zou effect hebben op de bodemvruchtbaarheid en op de
beschikbaarheid van de diverse plantenvoedende mineralen. Er zouden verschuivingen ontstaan in de chemische samenstelling van de gewassen. Hierbij zou het
fosforgehalte in de gewassen stijgen in
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verhouding tot het aanwezige calciumgehalte. Tevens zou vastgesteld zijn (door de
LUW) dat het nitraatgehalte in de gewassen afneemt en dat er een verschuiving
optreedt naar meer volledig eiwit.
In onderzoek uitgevoerd door de Agrarische Hogeschool Friesland [N. Dubbelboer, R.M. Schelhaas, Milieukundige en
landbouwkundige effecten bij het gebruik
van FIR/Carbomix bij aanwending op gras,
AHOF, Leeuwarden, december 1992] bleek
zowel bij een hoog als een laag stikstofbemestingsniveaubijhet gebruik van FIR/Carbomix in een pottenproef significant minder
nitraat uit te spoelen. Er was geen stikstofbemestingseffect bij toepassing van het
produkt. De geabsorbeerde stikstof kwam
op een later moment tijdens de proef niet
beschikbaar.
Uitslag landelijke programmeringscommissie Cat.C
Geen prioriteit. Op ROC Zegveld wordt het
middel beproefd; t.z.t zullen de resultaten
worden opgevraagd.

Teeltmogelijkheden emmerkoren
De Zuidlimburgse akkerbouwer is nog
steeds op zoek naar nieuwe gewassen. Er
is een 'Stichting Akkerprodukt Limburg' in
het leven geroepen om initiatieven te ontwikkelen. Door hen werd naar de teeltmogelijkheden van emmerkoren gevraagd.
Na overleg met Bonthuis (CPRO) en
Weerts (Zelder) is besloten dit voorstel niet
bij de landelijke programmeringscommissie
inte dienen. Emmertarwe wordt gebruikt in
kweekprogramma's om resistenties (tegen
meeldauw en roest) in te kweken. Het is
een grasachtige, die op kweek lijkt.
Er bestaan ook zwartzadige tarwe. Deze
zou voor speciale toepassingen wellicht
meer perspectief bieden.

Bestrijding erosie in aardappelen
door deteelt op bedden
Om watererosie te bestrijding in aardappelen zijn nog geen goede teelttechnieken
voorhanden. Onderzoek in Zwitserland
toonde aan dat de teelt op bedden in
plaats van op ruggen leidde tot verminderingvanwatererosie.
Inzaai van bodembedekkers heeft meer
slagingskans. Voorjaarsbewerkingen kunnen worden beperkt, waardoor de bodembedekker kan worden ontzien. De bodem
kan de neerslag beter opnemen, waardoor
afstroming vermindert. Een betere plantverdeling leidt tot een snellere bodembedekking endus bodembescherming.
Uitslag landelijke programmeringscommissie Cat.A2

Bestrijding schurft door middel van
Mangaanbemesting
De laatste jaren komt in toenemende mate
schurft in aardappelen voor. Duits onderzoek heeft aangetoond dat een ontoereikende mangaanvoorziening kan leiden tot
schurft. Bij de hoge pH's inZuid Limburg is
het mogelijk dat de beschikbaarheid van
mangaan wordt beperkt. Met maneb bespuitingen werd in het verleden mangaan
'bemest', hetgeen door het gebruik van
onder andere Shirlan niet meer gebeurt.
Uitslag landelijke programmeringscommissie Cat.C
Het betreft hier waarschijnlijk netschurft.
Aan dit voorstel wordt geen prioriteit gegeven.
Drijfmest toediening bij maïs continuteelt in bodembedekker
De continue teelt van maïs vindt plaats op
veebedrijven. Deze bedrijven willen graag
de zelf geproduceerde drijfmest benutten.

De maïsteelt vindt in Zuid Limburg plaats
op hellingen. Als gevolg van de erosieverordening van het landbouwschap moet
maïs boven een bepaald hellingspercentage geteeld worden in een bodembedekker.
Op het moment betreft het nog een klein
areaal. Door een aanscherping van de
verordening in 1996 zullen veel percelen
aan deze verplichting moeten gaan voldoen.
Bij continu-teelt van maïs kan alleen rogge
als bodembedekker worden toegepast.
Door de late inzaai is de ontwikkeling van
de rogge in het voorjaar beperkt. Na de
oogst van de maïs is aanwending van
drijfmest niet meer toegestaan. Bij toepassing in het voorjaar wordt de beperkte bodembedekking verstoord en gaat de bescherming tegen erosie verloren. Zelfs bij
toepassing van een zodebemester. Een
goede erosiebescherming gaat met de
huidige mechanisatie niet samen met het
gebruik van drijfmest.
Door Vredo is in samenwerking met
Kongskilde een machine ontwikkeld die in
één werkgang drijfmest toegediend en
maïs zaait. Voorjaar 1995 is op ROC Wijnandsrade een demonstratie gehouden
met deze machine. Ze leek uitstekend
geschikt voor de toepassing van drijfmest
in een bodembedekker. Ze kon echter niet
in een rogge bodembedekker worden
uitgeprobeerd.
Uitslag landelijke programmeringscommissie Cat.C
Demachine vanVredo kanworden meegenomen in het stikstofproject op ROC Wijnandsrade. Een afzonderlijk project krijgt
geen prioriteit.

Stikstofnalevering
Op voorwaarde dat een modelstudie van
het AB-DLO hiertoe aanleiding geeft, wordt
door het PAGV voorgesteld aanvullend onderzoek te doen naar de stikstof nalevering
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op maïspercelen, waar in het verleden
grote hoeveelheden dierlijke mest zijn toegediend.
Uitslag landelijke programmeringscommissie Cat. A1.
Bestaande proeven op Wijnandsrade en
op Heino lenen zich voor het oppakken
van dit aspect.
Naast het beoordelen van de nieuwe voorstellen heeft de landelijke programmeringscommissie ook het lopend onderzoek kritisch bekeken, om te bekijken welke projecten eventueel voortijdig beëindigd kunnenworden.
Ten aanzien van het bestaande onderzoek
op de proefboerderij werden de onderstaande opmerkingen gemaakt:

Mechanische onkruidbestrijding in
aardappelen
Lage prioriteit. Twijfels over noodzaak dit
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onderzoek te vervolgen. Op zich is er voldoende bekend over mechanische onkruidbestrijding in aardappelen en feit dat
mechanische onkruidbestrijding op lössgrond risico's oplevert ten aanzien van
erosie en dus feitelijk niet zoveel perspectief biedt.

Opkomstverbetering witlof door middel van topbekalking
Negatief advies over voortzetting.

Teeltvergelijking tarwe met buitenland
Onderzoek handhaven in kader op gang
brengen internationale samenwerking,
maar met partners onderzoek wel evalueren.

<Proefplan 1996
P.M.T.M.Geelen (ROCWijnandsrade)
In verband met de bezuinigingen kan in
1996 slechts een zeer beperkt aantal proeven op de proefboerderij worden uitgevoerd. Een gedeelte van het onderzoek
wordt uitgevoerd ten laste van derden,
waardoor het niet ten koste komt van het
praktijkonderzoek. Hieronder volgt een
overzicht.
Wr 800 stikstofproblematiek van de akkerbouw en melkveehouderij in het
mergelland
(mede gefinancierd door Provincie,
WML, LLTB,PRen BLGG)
Wr 795 rassenvergelijking wintergerst
(gefinancierd door de regionale

handel)
Wr 796 rassenvergelijking wintertarwe
Wr 797 toepassing van drijfmest in wintertarwe
(gefinancierd door de mestbank)
Wr 798 bepaling van de moutkwaliteit van
wintergerst
(mede gefinancierd door TNO)
Wr 799 meeldauwbestrijding door middel
van LDS bespuitingen
Wr 803 toepassing van drijfmest bij de
teelt van maïs in een bodembedekker
Wr 806 rasvergelijking suikerbieten met resistentie tegen rhizomanie
(mede gefinancierd door1RS)

Maïszaai in een bodembedekker achter een drijfmestvat, waarbij de drijfmest
in twee stroken naast het zaad in de grond wordt gebracht (zie pagina 103).
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Suggestiesvooronderzoek in1997
P.M.T.M.Geelen (ROC Wijnandsrade)
Praktijkonderzoek is onderzoek waarvan de
resultaten direct bij u op het bedrijf toepasbaar zijn. Om ons onderzoek zo dicht mogelijk bij de praktijk te houden,vragen wij u
wensen en suggesties voor onderwerpen.
Wij nemen die ideeën graag mee in onze
onderzoeksprogramma's.
Voorstellen voor onderzoek dienen ruim
eenjaar van te voren te worden aangekaart. Op deze manier kan het onderzoek
zorgvuldig worden voorbereid en kan het
goed worden afgestemd op proeven die
elders worden uitgevoerd.Alleen dan is het
mogelijk om efficiënt om te gaan met de
beperkt beschikbare mankracht en middelen. In het hoofdstuk 'het tot stand komen
van het onderzoekprogramma' kunt u lezen welke weg een voorstel moet doorlopen alvorens het als proef op de proefboerderij kanworden uitgevoerd.
Inhet hoofdstuk 'ingediende proefvoorstel-
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lenvoor 1996' is globaal weergegeven welke voorstellen er vorig jaar zijn ingediend,
en hoe deze zijn afgehandeld. U kunt ook
uw vertegenwoordiger in de regionale
commissie om naderetoelichtingvragen.
Voorstellen voor onderzoek in 1997 moeten
voor 1april 1996 worden ingediend.
Dit kan via uw studieclub of via de bedrijfsvoorlichter. Ook kunt u zelf uw wensen
voor onderzoek aan ons kenbaar maken.U
stuurt dan een briefje of kaartje naar de
proefboerderij waarop u onderstaande
punten vermeldt:
1. titelvan uw onderzoekswens;
2. wat isvolgens u het probleem;
3. wat moet volgens uworden onderzocht;
4. uw naam enadres.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de regionaal onderzoeker op
de proefboerderij.

Uitdragenvanresultaten
RM.T.M.Geelen (ROC Wijnandsrade)
Een belangrijk onderdeel van het doen van
onderzoek, is het uitdragen van de resultaten. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. In landelijke en regionale bijeenkomsten worden resultaten aan onderzoekers,
voorlichters en vertegenwoordigers van
handel en industrie uitgedragen. In nauwe
samenwerking met de DLVworden resultaten in studieclubs of in regionale bijeenkomsten aantelers toegelicht. Jaarlijks wor-

den er open dagen gehouden en gedurende het groeiseizoen worden op verzoek
excursies verzorgd. Resultaten van onderzoek worden in vakbladen en PAGV-uitgaven gepubliceerd. In het overzicht vindt u
een opsomming van publikaties die in 1995
zijn verschenen naar aanleiding van onderzoek op de prbefboerderij of publikaties
die nauw met het uitgevoerde onderzoek
samenhangen.

Tabel2. Overzicht van het bezoek aan de proefboerderij gedurende de afgelopen twee jaar.
in 1994

in 1995

open dagen
Nederlandse groepen
buitenlandse groepen
cursussen
w.o. gewasbeschermingscursus
individuele personen en kleine groepen
demonstratie prei rooien
demonstratie cichorei rooien

215p.
195p.(8gr.)
40p.(4gr.)

165p.
170p.(7gr.)
65p.(4gr.)

145p.
210p.
65p.

150p.
215p.

totaal

870 p.

75 p.
840 p.

1

I' ' ' ' I' ' •' I ••' •I ' •' ' I
0
70 75 '80 '85 '90 '95

Afbeelding 1. Het verloop van het bezoekersaantal gedurende de afgelopen 25 jaar.
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Publikaties
RM.T.M.Geelen (ROCWijnandsrade)
Anonymus
69e beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen 1995.CRZWageningen.
Graanadvies uitzaai 1995-1996. DLV
Horst.
Optimalisatie stikstofbemesting aardappelen op lössgrond 1994. DLV Team
Akkerbouw ZON,Horst, december 1995.
'Erken strodek tegen erosie'. Agrarisch
Dagblad, 1juni 1995.
Strodek tegen erosie. Boerderij, 30 mei
1995
Stroverdeler. Limburgs Dagblad, 31 mei
1995.
Stro blazen tegen erosie in Zuid-ümburg. Oogst-zuid,26mei 1995.
Zaaien en bemesten tegelijk. Boerderij,
23 mei 1995.
Wijnandsrade zet Franse stroverspreider
in tegen erosie. Agrarisch Dagblad, 23
mei 1995.
Mest uitrijden bij inzaai maïs biedt perspectief voor loss. Agrarisch Dagblad,
20 mei 1995.
Eerste oogst olifantsgras. Boerderij, 4
april 1995.
Eerste oogst olifantsgras geoogst bij
project in Wijnandsrade. De Limburger,
24 maart 1995.
Darwinkel,A.
Stikstofvoorziening en korrelopbrengst
bij wintertarwe. Jaarboek 1994/1995, afgesloten praktijkonderzoek akkerbouw,
PAGV Lelystad, november 1995, p. 6567.
Aanbod en opname van stikstof bij hoge
produktieniveaus van wintertarwe op
klei- en zavelgrond. PAGV Lelystad,
Verslag 205,oktober 1995.
Geelen, RM.T.M., F.J.RM. Kwaad, E.J. van
Mulligen, A.G. Wansink, M. van der Zijp en
W.van den Berg.
Invloed van de grondbewerking op de
opbrengst en op de afvoer van water en
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grond bij de teelt van maïs en suikerbieten op lössgrond. Jaarboek 1994/1995,
afgesloten praktijkonderzoek akkerbouw,
PAGV Lelystad, november 1995, p. 146151.
Kruistum, G. van,A.R. Biesheuvel, R.C.F.M.
v.d. Broek, RM.T.M. Geelen, J.G.M. Jeurissen.
Beheersing van lage-temperatuurbederf
bij witlof. PAGV Lelystad, Verslag 194,
maart 1995.
Roos,T.
Gericht bouwplan beperkt stikstofuitspoeling op loss. Agrarisch Dagblad, 31
mei 1995.
Postma,S.
Toediening dierlijke mest op loss, dal-en
lichte zavelgrond. PAGV Lelystad, Verslag 197, mei 1995.
Onderzoek wintertarwe. Late rassen
brachten minder op. Oogst-zuid, 6 oktober 1995.
Veertien rassen op Vredepeel beproefd:
rassenkeuze wintergerst
lössgrond.
Oogst-zuid, 22september 1995.
S. Postma, RM.T.M. Geelen, A.J.M. Embrechts en C. van Dongen, ROC NoordBrabant
Invloed van de stikstofvoorziening tijdens
de wortelteelt op de trek van witlof op
lössgrond. Jaarboek 1994/1995, afgesloten praktijkonderzoek vollegrondsgroente, PAGV Lelystad,november 1995.
Wijnands, F.G., Rvan Asperen, G.J.M, van
Dongen, S.R.M. Janssens, J.J. Schröder,
K.B. vanBon.
Innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw; beknopt overzicht technische en
economische resultaten. PAGV Lelystad,
Verslag 196, maart 1995.

Hoofdstuk2.
Bedrijfsgegevens
Personeel
A Kerckhoffs(ROC Wijnandsrade)
Bedrijfsvoering
A Kerckhoffs(ROC Wijnandsrade)
Gewasbeschrijvingen
A. Kerckhoffs(ROC Wijnandsrade)
Weersgesteldheid
A. Kerckhoffs(ROC Wijnandsrade)

Personeel
A. Kerckhoffs (ROC Wijnandsrade)

De kern van vaste medewerkers is afgelopen jaar ongewijzigd gebleven,te weten A.
Kerckhoffs (bedrijfsleider), C. Crombach
(speciaal voor het onderzoek), R. Kuipers

(voornamelijk proefveldwerk), E. Steins
(voornamelijk praktijkwerkzaamheden) en
R Geelen (onderzoeker). Er werd nog enige losse hulp ingezet.

Bemonstering van diepere lagen geeft inzicht in de snelheid van uitspoeling
van mineralen (zie pagina 75).
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Bedrijfsvoering
A. Kerckhoffs (ROC Wijnandsrade)
Het bouwplan staat vermeld intabel 3. Een
plattegrond van het bedrijf is afgebeeld,
evenals de bemestingstoestand van de
percelen.
Inloonwerk werden de volgende werk-

zaamheden uitgevoerd:
- het rooien vansuikerbieten;
- de oogst vanmaïs;
- het zaaien en rooien vancichorei;
- het strooien van schuimaarde.

Tabel3. De in 1995 geteelde gewassen.
in ha

in%
22

granen
wv. wintertarwe
wintergerst
suikerbieten
aardappelen
diverse gewassen
wv. cichorei
snijmaïs
miscanthus
braak

11,22

4,05

8

totaal bouwland
grasland + erf

50,22
2,00

100

totale oppervlakte

52,22

9,88
1,34
14,17
12,26
8,52
2,73
5,64
0,15

Afbeelding 2.Plattegrond van het proefbedrijf.
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28
25
17

Gewasbeschrijvingen
A. Kerckhoffs (ROCWijnandsrade)
Wintertarwe

Aardappelen

De grondbewerking en inzaai vonden onder goede omstandigheden plaats. Er
kwam nauwelijks vorst van betekenis voor
gedurende de wintermaanden.
De N-voorraad lag in het voorjaar op een
laag niveau. De stikstof werd in drie keer
gegeven. Door de toepassing van een
halmverkorter trad er geen legering op.
Door een bestrijding tegen afrijpingsziekten
uit te voeren, kon het gewas goed gezond
gehouden worden. Op het grootste gedeelte van de oppervlakte werd een meeldauwbestrijding uitgevoerd. De afrijping
verliep ten gevolge van de hoge temperaturen te snel. De oogst vond vroeg plaats
tussen 26 juli en 8 augustus, onder zeer
droge en warme omstandigheden. De
opbrengsten vielen enigszins tegen. Het
stro werd grotendeels geperst en afgevoerd.

De percelen voor aardappelen werden kort
voor het poten gespit in combinatie met de
rotorkopeg. Op deze wijze ontstond in een
werkgang een goed verkruimeld en los
pootbed. Een perceelwerd geploegd.
Door de weersomstandigheden kon pas
laat gepoot worden, namelijk tussen 28
april en 8 mei. Als rassen werden gepoot
Bintje, Maritiema en Saturna. Het ras Maritiema bleef in ontwikkeling het hele seizoen
achter ten opzichte van de twee andere
rassen. De onkruid- en ziektebestrijding
verliepen vrijwel probleemloos. Als gevolg
van de droogte en de extreem hoge temperaturen verliep de afrijping vanvooral het
ras Bintje vrij vroeg. De oogst vond plaats
tussen 26 september en 12 oktober onder
goede omstandigheden.
Alle drie de rassen zijn in de bewaarplaats
opgeslagen.

Tabel4. Bemestingstoestand vandepercelen.
jaar
onderzoek

opp.

1A
1B

1992
1992

2
2A
3A
3B
4
5
6
7
8
9A
10

perceel

%afSlibbaar

Pw

KHCL

1,9
1,9

27
28

60
58

25
21

0,2
0,1

1,9
2,2

31
32

56
60

16
17

0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,4
0,2
0,1

2,0
1,8
1,8
1,8
2,1
2,1
2,7
2,7
3,1

29
28
28
29
28
27
24
27
29

54
40
50
41
51
65
56
54
29

17
19
21
15
20
25
16
25
9

PH

koolz.
kalk

%org.
stof

4,54
5,26

6,5
6,2

0,1
0,1

1989
1995

3,00
7,50

7,2
7,2

1995
1991
1991
1994
1991
1992
1994
1992
1983

5,75
5,65
5,00
2,40
4,20
1,70
1,20
1,45
1,80

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

-

proeven op
perceel
WR800
WR800 -Rhyz.
rassen s.bieten
WR800
WR783-d51d54
WR782-784-786
WR788
WR501
WR760
WR792-794
WR500
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Tabel5. Teeltgegevens wintertarwe 1995.

perceel

3A

2A

oppervlakte ha
ras
zaaidatum
zaaizaad kg
N-bemesting kg/ha
onkruidbestrijding

1,68
Ritmo-Trawler

7,50
Vivant-Haven
22 - 26 november

21 oktober
140

150

80+68+40
1,5 Isoproturon
+ 25 gram Ally
+ 2 MCPA
+ 0,75 Starane
1 CCC
1,5Opus Team
0,15 Pirimor

ziektebestrijding

idem

idem
idem
idem
idem
0,70 Corbel
idem
idem
8380
0,30

7560
0,30

opbrengst kg/ha
prijs gulden/kg

Tabel6. Gemiddelde opbrengsten van de wintertarwe bij 16% vocht.
1990
1991
1992
1993
1994
1995

6.848
8.653
8.346
10.568
8.715
8.100

Tabel7. Teeltgegevens aardappelen 1995.
3A

perceel

2,40
Bintje

oppervlakte ha
ras
pootdatum
pootafstand cm
N-bemesting kg/ha
P-bemesting kg/ha
K-bemesting kg/ha
onkruidbestrijding
ziektebestrijding

28 april
33
div. N-trappen
80

170
3 Boxer + 1,5 Patoran
2,5 Curzate-M 1x
0,3Shirlan 13x
0.2 Pirimor
± 35.000

opbrengst kg/ha

5,00
Maritiema
5-8 mei
28
100
35 m 3 RVD
35 m 3 RVD
idem
idem
idem
idem
± 30.000

Tabel 8. Gemiddelde opbrengsten van de aardappelen op de proefboerderij.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
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totaal

netto

36.000
45.000
50.000
48.000
45.000
32.000

30.000
41.000
43.000
45.000
38.000
28.000

3,46
Saturna
4 mei
33
100
35 m 3 RVD
35 m 3 RVD
idem
idem
idem
idem
± 30.000

ton per hectare

' i l '

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60 '65 70 75 '80 '85 '90 '95
Afbeelding3. Opbrengstenwintertarwe,behaaldopdeproefboerderijgedurende deafgelopenwinter.

60

ton per hectare

45
30
15
A' '

iii ii

-i i i i i i i i i i i i i

'60 '65 70 75 '80 '85 '90 '95

Afbeelding4. Bruto opbrengsten vanaardappelen, behaald op de proefboerderij gedurende de afgelopen
jaren.
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Het ras Bintje werd op poolbasis aan Koval
geleverd; Maritiema en Saturna op contract
bij Nestlé. De kg-opbrengst was lager dan
gemiddeld, evenals het percentage grof.
Deoverige kwaliteit leek echter wel goed te
zijn.

Suikerbieten
Ook voor de bieten werd grotendeels gespit in combinatie met de rotorkopeg. Op
deze wijze ontstond in een werkgang een
mooi zaaibed. Ongeveer 1/3 van de oppervlakte werd half april gezaaid en de rest
eind april-begin mei. Op een perceel met
een matige tot zware Rhizomanie-aantasting werd een tolerant ras (Elisa) gezaaid.
Er werd pillenzaad gebruikt, voornamelijk
ontsmet met Gaucho. De zaaiafstand was
18 cm. De opkomst van de eind april gezaaide bieten was ten gevolge van verslemping zeer onregelmatig met bovendien
maar 40.000 planten per ha. De laat gezaaide percelen bleven het gehele seizoen
achter ingroei enontwikkeling.
Er waren weinig problemen met insekten.
Ook dit seizoen gaf het middel Gaucho
een prima bescherming; ook hoefde geen
luisbestrijding te worden uitgevoerd.
Deonkruidbestrijding met het lagedoserin-

gen systeem gaf wederom een goed resultaat. Tegen bladziekten werd een bestrijding uitgevoerd.
De rooi-omstandigheden waren uitstekend,
waardoor weinig tarra voorkwam. Mede in
verband met het onderzoek werd ± 40%
vroeg gerooid.
De opbrengstverschillen tussen de percelen waren enorm groot. Dit werd veroorzaakt door voornamelijk de zaaitijd en de
oogsttijd, en in mindere mate door invloedenvan proefveldobjecten.
Het suikergehalte bedroeg 16,18%, W.l.
89,40entarra 14,4%.

Cichorei
Voor zaai werd de grond gespit en geëgd
in één werkgang.Alvorens de grond te bewerken werd een onkruidbestrijding uitgevoerd met Round-up.
Gezaaid werd 3 mei vlakvelds, zaaiafstand
9,8cm.
De opkomst was goed en vrij regelmatig
en er kwamen voldoende planten voor. Het
resultaat van de chemische onkruidbestrijding was onvoldoende waardoor nogal wat
handwerk verricht moest worden. Er werd
twee keer machinaal geschoffeld. De oogst
vond plaats op 31 oktober onder uitsteken-

Tabel9. Teeltgegevenssuikerbieten 1995.
perceel

6

3B

1B

8

oppervlakte ha
ras
zaaidatum
zaaiafstand cm
N bemesting kg/ha
P bemesting kg/ha
K bemesting kg/ha
onkruidbestrijding

3,97
Loretta
14/4
18
40
35 m 3 RVD
35 m 3 RVD
0,5 Bolero+0,5G+0,5T+0,5P
0,5 Bolero+0,5G+0,5T+0,5P+0,5A
1,0 Bolero+0,5G+0,5T+0,5P+0,75A
0,5 Carbendazim
68000

5,64
Fiona
14-24/4
18
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
51000

2,96
Elisa
2-3/5
18
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
47000

1,20
div.
3/5
18
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
35000

ziektebestrijding
opbrengst kg/ha
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Tabel10. Gemiddeldeopbrengst vandesuikerbieten.

1990
1991
1992
1993
1994
1995

)brengst

suikergehalte %

W.l.

63.663
61.662
74.060
74.120
58.815
52.000

15,10
15,94
15,31
15,96
15,99
16,18

86,89
88,83
88,51
90,38
89,07
89,40

ton per hectare

t i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i \ i i i i t i i i i

'60 '65 70 75 '80 '85 '90 '95

Afbeelding5. Wortelopbrengstensuikerbieten,behaaldopdeproefboerderijgedurendedeafgelopenjaren.
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Afbeelding 6. Suikeropbrengsten, behaald op de proefboerderij gedurende de afgelopen jaren.
Tabel 11. Teeltgegevens cichorei in 1995.
perceel
oppervlakte ha
zaaidatum
zaaiafstand cm
N-bemesting kg/ha
onkruidbestrijding

opbrengst kg/ha

2,73
3mei
9,8
80
2 Round-up
1-2-3 K-A-L
1 C.I.RC.
1.25C.I.RC.
1,50 C.I.RC. + 2 Legurame
1,50 C.I.RC. + 2 Legurame
46000

de weers- en bodemomstandigheden.
In samenwerking met de Covas werd een
soort oogstdemonstratie georganiseerd,
met twee zelfrijdende bunkerrooiers en een
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2-fase rooier + bunkerlader. Indien dejuiste aanpassingen uitgevoerd werden aan de
machines bleek zeer goed rooiwerk mogelijk te zijn. De bijeenkomst werd door ± 75
belangstellenden bezocht.

, Weersgesteldheid
^ A. Kerckhoffs (ROC Wijnandsrade)
In 1995 viel een meer dan gemiddelde
neerslag. De verdeling hiervan was echter
ongunstig voor een optimale groei en ontwikkeling van de gewassen. Van de meeste akkerbouwgewassen werden dan ook
geen gemiddelde opbrengsten gehaald.

Hierdoor kwamen de veldwerkzaamheden
pas laat op gang. Na deze natte periode
volgde een zeer droge periode met in de
zomermaanden bovendien zeer hoge temperaturen. De graanoogst viel tengevolge
van te snelle afrijping vroeg. De vochtgehaltes waren extreem laag. Ook de aardappelen stierven veelal te vroeg af. De omstandigheden in de herfst waren uitstekend
om de gewassen te oogsten. Ook de wintergranen voor oogst 1996 werden onder
goede condities gezaaid.

In de herfst konden onder goede omstandigheden de wintergranen worden gezaaid.
Vorst kwam uitgezonderd enkele dagen in
januari nauwelijks voor. De winter was vrij
zacht envooral januari enfebruari zeer nat.

Tabel 12. Klimatologische gegevens over de periode november 1994 tot november 1995 van de proefboerderij en het vliegveld Beek.
W'rade

neerslag in mm
Z-Limb. 30 j. gem.

gem. etmaaltemp. °Cvlieç jveld Beek
94-95
30 j. gem.
verschil

november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober

57
79
116
100
83
45
35
74
23
18
80
37

56
91
134
107
70
60
64
77
14
13
91
40

68
75
63
53
61
53
62
71
67
63
62
61

9,9
5,6
3,5
6,5
5,2
9,1
13,5
15,0
21,2
20,4
14,1
13,7

5,8
3,0
2,0
2,5
5,2
8,2
12,5
15,5
17,2
17,0
14,2
10,5

+ 4,1
+ 2,6
+ 1,5
+ 4,0
0
+ 0,9
+ 1,0
-0,5
+ 4,0
+ 3,4
-0,1
+ 3,2

totaal

747

817

759

11,5

9,5

+ 2,0
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ETMAALTEMPERATUUR 1994/1995 in graden
25

nov dec jan feb mrt apr mei jun jul augsep okt
—*— ZuidLimburg

199 30 jarig gemiddelde
ROC W l l n n d i r i d t

Afbeelding7. Etmaaltemperatuur 1994/1995ingraden.

NEERSLAG PER MAAND 1994/1995 inmm
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Afbeelding8. Neerslagper maand1994/1995in mm.
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Hoofdstuk 3.
Onderzoeksverslag
Granen
Rassenvergelijkmgwintergerst (WR782)
P.M.T.M. Ges/en (ROC Wijnandsrade)
Verwerkingskwaliteit wintergerst (WR764)
PM.T.M. Geelen(ROC Wijnendsrade)
Rassenvergelijking wintertarwe (WR783j
A. Dekking (PAGV)
Laagdoseringssysteem fungicideninwintertarwe (WR788)
H TAM SchepersenE.Bouma (PAGV)
Toepassing drijfmestingranen (WR785)
R.de Boer (IKC-AGV), T. Kerckhoffs, C.Crombach,P Geelen(ROC Wijnandsrade),
M.Tramper (ROC Rusthoeve), R Timmer (PAGV)
Vergelijking wintertaiweteelt inhet Nederlandse, Belgische en
Duitse leemgebied (WRD54)
A. Kerckhoffs(ROC Wijnandsrade)

/

Rassenvergelijking wintergerst (WR782)
RM.T.M.Geelen (ROCWijnandsrade)
Voor uitzaaiop lössgrondkomendemeerijigerassenVectraenGreteenhettweerijige
rasTrascoinaanmerking.HetnieuwerasCumbialijktzeer perspectiefvol.

re opbrengsten. Hierdoor konden de gegevens van 1995 niet gebruikt worden om
inzicht te verkrijgen in de waarde van de
nieuwerassen.

Doelvan het onderzoek
Jaarlijks worden nieuwe rassen aangeboden. Deze rassen worden jaarlijks vergeleken met het bestaande assortiment om
inzicht te verkrijgen in de cultuur- en gebruikswaarde van deze rassen. De resultaten worden verwerkt in de jaarlijks verschijnende Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen.

Dit jaar zijn drie nieuwe rassen (Cumbia,
Credo en Anoa) op de rassenlijkst geplaatst. Omtoch enig inzicht te geven inde
opbrengstmogelijkheden van deze rassen
zullen de resultaten van de afgelopen jaren
hier worden vermeld. Het vermelde rassenlijkst cijfer is gebaseerd op heet gemiddelde van 1991 t/m 1994. Een (M) achter het
ras duidt op een meerrijig ras, een (T) op
eentweerijig ras.

Uitvoering 1995
In 1995 trad vroeg in het seizoen eenzware legering op. Dit leiddetot onbetrouwba-

Tabel13. Zaadopbrengsten inverhoudingsgetallen.
met ziektebestrijding
1993
1994
1990-1995
rassenlijst
Grete (M)
Intro (T)
Tassilo (M)
Vectra (M)
nationale lijst
Trasco (T)
3 jaar in onderzoek
Cumbia (M)
Credo (T)
Anoa (M)
100=kg/ha

zonder ziektebestrijding
1993
1994
1990-1995

rassenlijst
loss 1996

99
99
101
93

102
90
96
102

100
92
99
101

96
103
103
94

104
90
97
99

101
90
101
102

100
91
100
101

104

97

97

103

95

96

*

113
109
95

108
100
102

109
103
99

110
111
93

108
98
101

108
103
98

109

5.661

8.007

7.512

5.047

7.597

6.956

*
99

CumbiaenAnoazijnnieuwopderassenlijst geplaatst.
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Tabel14. Overzicht vande belangrijkste raseigenschappen bijwintergerst (Rassenlijst) (hoehoger hetcijfer
hoegunstiger deeigenschap).
wintervastheid
rassenlijst
Grete(M)
Intro(T)
Tassilo (M)
Vectra (M)
3 jaar inonderzoek
Cumbia(M)
Credo(T)
Anoa (M)
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strostevigheid

vroegrijpheid

meeldauw

resistentie tegen
bladvl.netvl.ziekte
ziekte

dwergroest

7
6
6,5
7,5

6,5
7
8
7,5

6,5
8
8
7,5

7
6,5
8
6

7
5
5,5
7

6
8
7
7,5

7
8
6
5

7
6
7

8,5
8,5
6,5

6,5
8,5
6,5

6,5
7
7,5

6,5
5
7,5

8,5
8,5
7,5

7
8,5
6

(

Verwerkingskwaliteit wintergerst (WR 764)
P.M.T.M.Geelen (ROCWijnandsrade)
Deverwerkingskwaliteit konin1994nietworden beoordeeldalsgevolgvaneente hoog
eiwitgehalte.

Inleiding
De geschiktheid van wintergerst voor de
verwerking tot bier wordt onderzocht door
het Nibem/TNO. Na voorbeproeving worden gerstrassen geselecteerd die op een
groter oppervlakte (5 are) worden uitgezaaid. Van deze geselecteerde rassen worden ook monsters afkomstig van rassenproeven onderzocht. Gerstmonsters van de
5-are velden worden in de proefmouterij en
vervolgens in de proefbrouwerij verwerkt.
De verwerking in de mouterij vindt zowel
plaats onder standaard omstandigheden
als ook volgens een procedure, aangepast
aan het desbetreffende gerstmonster. Monsters van de rassenproeven worden uitsluitend onder standaard omstandigheden beproefd.
In 1994 werden op de proefboerderij Wijnandsrade van de rassen Semu 1.028 en
ZE 90-1896 5-are grote proefvelden wintergerst aangelegd om mout- en brouwproeven uit te voeren. Ter ondersteuning van
de rassenbeoordeling werden daarnaast
monsters uit de rassenproef beproefd.

bespuitingen

oogstdatum

22-4
10-5
13-5
1-6

Foxtar (4)
Corbel (1) *)
Cerone (1)
Tilt+ Sportak
(0,25+0,5) *)
26juli 1994

*) niet uitgevoerd bij het object zonder
ziektebestrijding.
Inhet proefveld kwam geen legering voor.

Resultaten
Dewintergerstmonsters van zowel de 5-are
velden als ook uit de rassenproeven bezaten een hoog eiwitgehalte. Dit gold niet
alleen voor de monsters uit Wijnandsrade,
maar ook voor de monsters uit Lelystad en
Kollumerwaard. Als gevolg van de hoge
eiwitgehaltes bleken de brouw- en moutresultaten van de rassen in 1994 niet geschikt om de verwerkingskwaliteit te kunnen beoordelen. Degegevens van de gerst
uit de 5-are velden staat vermeld in tabel
15, de gegevens van gerst uit de rassenproeven intabel 16. Devermelde opbrengstenzijn bepaald bij 16%vocht.

Algemene proefveldgegevens
voorvrucht

wintertarwe (stro afgevoerd)
zaaidatum
18oktober 1993
hoeveelheid zaaizaad 250zaden/m2
bemesting
30-3 70kg N/ha
10-5 54 kg N/ha

Voor meer informatie wordt verwezen naar
het TNO-rapport nr.V 95.646 'Final report
of the malting and brewing results of barley
varieties obtained from the 5-are and interprovence trial fields, harvest 1994' waaruit
een gedeelte van vermelde gegevens is
ontleend.
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Tabel15. Gerstgegevensvanrassenuitde5-areveldenin 1994,bijdeteelt metziektebestrijding.

opbrengst (ton/ha)
Vochtgehalte(%)
Eiwitgehalte (% ds)
1000korrelgew,(ds)
Sortering 1 (%)
Sortering 1 + II (%)
Sortering IV (%)

Semu1.028

ZE 90.1896

6,96
12,8
13,2
60,1
72,0
85,9
9,8

8,09
13,0
14,0
67,7
73,8
90,1
5,4

Tabel 16. Gerstgegevens van rassen uitderassenproef 1994van deteelt metenzonder ziektebestrijding.
Intro
opbrengst (ton/ha)
Vochtgehalte(%)
Eiwitgehalte (% ds)
1000korrelgew.(ds)
Sortering 1 (%)
Sortering 1 + II (%)
Sortering IV (%)
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7,20
10,7
13,3
52,5
73,4
88,0
7,0

met ziektebestrijding
Semu Semu ZE 901028
8067 1896
7,31
10,9
12,3
46,8
72,0
88,4
7,1

7,28
11,1
12,0
43,9
72,0
92,0
4,1

8,04
10,7
12,9
53,8
76,6
91,1
6,1

Intro
6,84
10,7
12,3
52,5
65,5
81,2
12,1

zonder ziektebestrijding
Semu
Semu ZE 901028
8067 1896
6,98
10,8
12,7
44,3
65,9
87,2
7,2

6,95
7,44
10,8
10,7
12,6
12,8
45,1
51,5
72,1
10,5
91,9 86,8
4,9
9,3

l/
Rassenvergelijking wintertarwe (WR 783)
A. Dekking(PAGV)
Vivant,RitmoenhetnieuwerasVersaillesgevenop lössgronddebesteresultaten.

Doelvan hetonderzoek

Groeiseizoen

Het onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht
te verkrijgen in de cultuur- en gebruikswaarde van nieuwe rassen en in de Rassenlijst opgenomen rassen. Het onderzoek
wordt onder verantwoordelijkheid van het
PAGV op diverse plaatsen in Nederland
uitgevoerd. Naast bestudering van de landbouwkundige eigenschappen vindt ook op
uitgebreide schaal bakkwaliteitsonderzoek
plaats.
De resultaten van de proeven worden onder andere verwerkt in de jaarlijks verschijnende Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen.

De proef is vrij laat gezaaid. Hierdoor ging
het gewas klein de winter in. Maar door de
hoge temperaturen kon het gewas ook
tijdens de winter doorgroeien.
In het voorjaar ging de ontwikkeling aanvankelijk vrij traag. Pas na de weersverbetering injuni ging deze veel sneller.
De ziektedruk was hoog. Al vroeg in het
seizoen kwam er behoorlijk wat meeldauw
voor. Hiertegen is op 5 mei met Corbel
gespoten. Later kwam er ook veel septoria
en bruine roest voor.
Door het extreem warme weer kregen afrijpingsziekten weinig kans. Legering kwam
niet voor. De oogst vond reeds begin augustus onder zeer goede omstandigheden
plaats.

Algemene proefveldgegevens
voorvrucht
zaaidatum
oogstdatum
N-voorraad
bemesting

suikerbieten
23 + 24 november
3 + 4 augustus
27 kg per ha
14maart 81 kg Nper ha
20 april 60 kg Nper ha
24 mei 40 kg Nper ha
onkruidbestrijding 24 april 0,75 I Starane
per ha
22 mei2 IMCPA per ha
24 april 1,5 I CCC per
groeiregulatie
ha
ziektebestrijding 5 mei 1ICorbel per ha
6 juni 1,5 I Opus team
per ha
luisbestrijding
30 juni 0,55 kg Pirimor
per ha
proefopzet
27 rassen in 3-voud
met en zonder ziektebestrijding

Resultaten
De opbrengsten van de rassenproef waren
hoog. De gemiddelde opbrengst van de
rassenlijstrassen was bij het object zonder
ziektebestrijding (behandeling 1) 8.364 kg
per ha. Het object met ziektebestrijding
(behandeling 2) bracht 9.663 kg per haop.
Het effect van de twee ziektebestrijdingen
bedroeg dus 1.299 kg. Dit is zeer veel.
Voor de individuele rassen kunnen de verschillen veel groter of veel kleiner zijn.
Intabel 17zijn de opbrengsten van de rassenproef vermeld. Zowel de opbrengsten
van 1995 als de meerjarige opbrengsten
(1990 t/m 1995) zijn vermeld. In de laatste
kolom zijn de totaalcijfers van de rivierklei
+ loss vermeld. Dit jaar zijn voor het eerst
de opbrengsten van behandeling 1 en
35

behandeling 2 afzonderlijk weergegeven.
Dezecijfers staan ook in de rassenlijst.
Tabel 18 geeft enkele belangrijke raseigenschappen weer. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de Aanbevelende
Rassenlijst van 1996.
Op verzoek vande proefboerderij isditjaar

het ras Haven aan de rassenproef toegevoegd. Dit ras heeft goed voldaan. Qua
opbrengst kon dit ras goed meekomen
met de meest produktieve rassen die op
de rassenlijst staan. Haven heeft een zeer
goede meeldauwresistentie. De resistenties
tegen bruine roest en septoria (bladvlekkenziekte) zijngemiddeld.

Tabel17. Zaadopbrengsten inverhoudingsgetallen.

ras
Rassenlijstrassen:
Baktarwerassen:
Arnaut 1 '
Genesis
Hereward
Herzog
Ritmo
Toronto
Trawler
Overigerassen:
Bercy
Eiffel
Estica
Vivant
Versailles1'
Bassenin onderzoek?
Ceb 9208
Ceb 9305
Corsaire
Roemer
Tambor
Toegevoegd ras:3)
Haven
100= ton/ha
1)

behandeling 1
1995
1990/1995

behandeling 2
1995
1990/1995

88
99
96
92
105
101
101

91
96
100
90
102
95
105

89
95
93
96
110
96
95

90
96
98
95
108
96
100

90
97
100
91
102
95
102

90
97
99
94
108
96
99

109
97
96
107
108

106
99
100
109
108

104
98
97
107
108

101
100
98
108
109

103
101
101
111
106

98
101
100
111
109

-

99
109
110
100
102

-

97
105
105
99
95

99
107
108
98
99

98
105
103
96
94

107

107

107

107

-

.

8.4

8.2

9.7

9.4

8.8

9.8

Nieuwopgenomen opdeAanbevelende Rassenlijstvan1996.
' Tweejaar inonderzoek;éénjarigecijfersworden nietvermeld.
3
' Opverzoekvandeproefboerderijtoegevoegdaanderassenproef.
2
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rivierklei+loss
1990/1995
beh.1
beh.2

Tabel18. Overzichtvanbelangrijke raseigenschappen bijwintertarwe.
wintervasth.3)
Rassenlijstrassen:
Baktarwerassen:
Arnaut1'
Genesis
Hereward
Herzog
Ritmo
Toronto
Trawler
Overige rassen:
Bercy
Eiffel
Estica
Vivant
Versailles1'
Rassenin onderzoekt
Ceb 9208
Ceb 9305
Corsaire
Roemer
Tambor

stevigheid

vroegrijph.

gele
roest

bruine
roest

meeldauw4'

toria 5 '

«

fusarium

8
4.5
5.5
5.5
7.5
5.5
6

8.5
9
9
8.5
9
7
9

5.5
8
7
7.5
6
7.5
5

9
9
8.5
8
5.5
7
9

6
9
8.5
4
5.5
5.5
7.5

5.5
6
7
4.5
6.5
4.5
8.5

7
6
6
6.5
6.5
7
7.5

6.5
6
5.5
7
5
6.5
5.5

7.5
7.5
7.5
6.5
6.5

7
9.5
9.5
8.5
8

9
6.5
7
6
6.5

7.5
9
9
8
8

9
9
9
8.5
6

7.5
7.5
8
7
6.5

5.5
5.5
5.5
6.5
6

5.5
6
6
5
5

7
7
6
7
8

8
7
8.5
9
6.5

6.5
8
7
4.5
7

9
8.5
9
6
8.5

9
9
9
9
8

9
8.5
6.5
7
9.5

4
6
7.5
6.5
7.5

6.5
7
6.5
7
7

sep

NieuwopgenomenopdeAanbevelendeRassenlijstvan1996.
Tweejaarinonderzoek.
Cijfersgebaseerdopgemiddeldevanvriesproevenenveldwaarnemingen.
Cijfersgebaseerdopwaarnemingenopzandproefvelden.
Cijfersgebaseerdopwaarnemingenopkleiproefvelden.
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Laag doseringssysteem fungiciden inwintertarwe (WR 786)

H.TAM.Schepers enE. Bouma(PAGV)
Hetgebruik vanverlaagdedoseringen bijdeziektebestrijding ingranen biedt perspectief.

Inleiding

Aanleg en uitvoering

In 1994 is op ROC Wijnandsrade onderzoek uitgevoerd om na te gaan of de inzet
aan fungiciden kon worden aangepast.
Hierbij werd rekening gehouden met de
ziektedruk, weersomstandigheden enstadium van het gewas. Het bleek in 1994 mogelijk om bij een matige/hoge ziektedruk
van meeldauw met minder middeltoch een
goede bestrijding en meeropbrengst te
verkrijgen. Omdat ook de ziekteresistentie
van een ras invloed kan hebben op de
hoeveelheid middel die nodig is, wordt in
deze proef een aantal bestrijdingsstrategieën bekeken in een relatief gevoelig ras
(Ritmo) en een resistenter ras (Trawler).

De proef is aangelegd als blokkenproef
met vier herhalingen en brutoveldjes van 6
x 21 meter en netto 3,13 x 17,8 meter. De
aantasting door de schimmels werd bepaald op de drie bovenste bladeren van15
planten per veldje. In de objecten B en C
waren de bespuitingstijdstippen, de middelen en de doseringen van te voren vastgesteld. In de objecten D, E en F werden de
adviezen uitgevoerd van een drietal adviessystemen: aangepast Integrated Disease
Risk System (object D), Pro_Plant (object
E) en PC Plant Protection (object F). Op
basis van stadium van het gewas, ras,
weersomstandigheden en ziektedruk bepaalden deze systemen of er gespoten
moest worden en metwelke dosering (tabel 19).

Proefopzet
Algemene proefveldgegevens
Ritmo,Trawler
21 oktober 1994
aardappelen
pH 6,6; CaC03 0,1;
org.st 1,9%;slib22%
bemesting
14maart 81 kg N
20 april 59 kg N
24 mei 40 kg N
gewasbescherming 24 april 0,75 l/ha Starane + 1l/ha CCC
6 j u n i 0,15 k g / h a
Pirimor
7 augustus 1995
oogstdatum

rassen
zaaidatum
voorvrucht
grondanalyse
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Resultaten
Bruineroest
Op 16juni werden sporadisch enkele vlekjes bruine roest aangetroffen in Ritmo. Op
12 juli was er zowel in Ritmo als Trawler
een lichte aantasting van bruine roest aanwezigtot maximaal 4%inde onbehandelde
veldjes (afbeelding 9). Inobject Ebij Ritmo
was significant meer roest aanwezig dan in
de andere objecten. In Trawler was in het
onbehandelde object significant meer roest
aanwezig dan inde andere objecten.

Tabel19. Tijdstip, middelendoseringvandeverschillende objectenin1995.
object

middel
gewasstadium

Ritmo
A
B
C
D
E
F
Trawler
A
B
C
D
E
F

26 april
EC 31/32

-

dosering toegepast (l/ha)op:
31 mei
14 juni
EC 41/43
EC 65/69

-

-

onbehandeld
Corbel
Matador
Corbel
Matador
Opus Team
Opus Team (Pro_Plant)
Opus Team (PC Plant Prot)

0,25
0,25
0,4
0,75
0,4

0,25
0,25
0,75

-

0,67

onbehandeld
Matador
Corbel
Matador
Opus Team
Opus Team (Pro_Plant)
Opus Team (PCPlant Prot)

-

-

1,0

0,25
0,25
0,75
0,75

-

-

0,67

1,0

-

1,0

-

-

22 juni
EC 71

0,4

-

LDS-fungiciden WR786 12.7.95
aantasting (%) vlagblad bruine roest
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Afbeelding9. Aantasting (%) vlagblad bruineroest.
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LDS-fungiciden WR786 16.6.95
aantasting (%) meeldauw in Ritmo
H üA

5

ï
3

ŒŒ& s

I «

VZW c

E
e»

K79 D

i *

VZA E

1

EZ3 F
1
0

P... eo-n «1*$^
blad 1

blad 2

blad 3

Afbeelding10.Aantasting(%)meeldauwin Ritmo.
Meeldauw
Op 20 april werd in Ritmo op 20%van de
halmen één à twee vlekjes meeldauw aangetroffen. In Trawler was op dat moment
geen meeldauw aanwezig. Op 12mei hadden 2-3% van de halmen een vlekje meeldauw. In Ritmo was op 12 mei op 15%
van de bladeren een enkel vlekje metmeeldauw aanwezig. Op 26 mei werd er in
Trawler nagenoeg geen meeldauw gevonden. In Ritmo kwam er op het derde en
vierde blad van boven gemiddeld een
aantasting voor van kleiner dan 1%. In
Trawler was op 16 juni in minder dan 1%
van de bladeren een enkel vlekje meeldauw aanwezig (afbeelding 10). In Ritmo
was op 16 juni een lichte aantasting van
meeldauw aanwezig tot maximaal 4,6% op
het derde blad inde onbehandelde veldjes.
In Ritmo was in alle behandelde objecten
de aantasting met meeldauw significant
lager dan in onbehandeld. Tussen de objecten waren geen duidelijke verschillen in
werking op meeldauw. Op 12 juli werd
zowel in Ritmo als Trawler geen sterke
uitbreiding van de meeldauw aantasting
40

waargenomen. In veel objecten was de
gemiddelde aantasting kleiner dan 1%.
Septoria
Op 20 april was in Ritmo op 96%van halmen en in Trawler op 13%van de halmen
Septoria aanwezig. Deze aantasting was
met name op het onderste (=vierde) blad
aanwezig. Op 12mei werd in beide rassen
op de drie bovenste bladeren geen Septoria aangetroffen. In Trawler was op 26 mei
in 43% van de halmen op het derde of
vierde blad 1 tot 5% Septoria aanwezig. In
Ritmo was in de onbehandelde veldjes op
het vierde blad gemiddeld 4,7% Septoria
aanwezig. Dit was significant meer dan in
; de behandelde objecten. In Trawler had op
16 juni 10% van het derde blad een aantasting van 1tot 5% Septoria. In Ritmo was
de gemiddelde aantasting van het derde
blad kleiner dan 1procent.
Op 12juli (afbeelding 11)was er eenzware
aantasting van Septoria op het vlagblad en
tweede blad. Het aantastingsniveau in de
onbehandelde Ritmo-veldjes was op het
vlagblad gemiddeld 59%,terwijl dat in

LDS-fungiciden WR786 12.7.95
aantasting (%) vlagblad S.tritici

Afbeelding 11. Aantasting (%) vlagblad S.tritici.
Tabel20. Opbrengstgegevens van Ritmo en Trawler in kg/ha bij 16% vocht.
Trawler

Ritmeobject

kg/ha

A
B
C
D
E
F

7181
8705
8462
9669
8350
9176

LSD

relatief

kg/ha

relatief

100
121
118
135
116
128

6967
7436
7500
7765
7614
7410

100
107
108
111
109
106
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Trawler duidelijk lager was namelijk 18%. In
beide rassen was zowel op het vlagblad
als op blad twee de hoeveelheid Septoria
alleen in object D significant lager dan in
onbehandeld.
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in Ritmo. In Ritmo waren de meeropbrengsten van de object Den Fsignificant groter
dan die van B, C en E. Object Dwas weer
duidelijk beter dan object F. In Trawler
waren er geen significante verschillen tussende behandelde objecten.

Opbrengst
Besprekingresultaten
Alle behandelde objecten gaven zowel in
Ritmo als Trawler een duidelijke meeropbrengst in vergelijking met onbehandeld
(tabel 20). De meeropbrengst die in Trawler werd bereikt was duidelijk lager dan die

Meeldauw en bruine roest kwamen dit jaar
in de proef wel voor maar niet in ernstige
mate.Alle behandelingen gaven een goede
bestrijding te zien van deze twee schim41

mels. Alleen object E in Ritmo dat 26 april
gespoten was met 0,75 liter per ha Opus
Team vertoonde in juli meer bruine roest
dan de andere objecten. Dit is niet zo verwonderlijk gezien de drie maanden tijd
tussentijdstip van spuiten aantasting.
De ziekte die in 1995 verantwoordelijk was
voor de schade was Septoria. In Ritmowas
de aantasting van Septoria duidelijk hoger
dan in Trawler. Hier komt het verschil in
resistentie tegen bladvlekkenziekte tot uiting; Ritmo (6,5) en Trawler (7,5). De objecten met de beste bestrijding van Septoria
geven ook de meeste meeropbrengst. In
Ritmo is dit duidelijk te zien bij object Fen
D. In beide objecten is op 26 april (EC
31/32) 0,4 liter per ha Opus Team gespoten. Inobject Dwerd dit gevolgd door 0,75
liter per ha Opus Team op het moment dat
het vlagblad er was,terwijl in object Ftwee

42

weken later werd gespoten op het moment
dat de aren aanwezig waren. Het vroege
tijdstip (object D) was wat betreft bestrijding van Septoria dit jaar beter dan de
latere bespuiting. Met name de regelmatige
neerslag eind mei en begin juni heeft er
waarschijnlijk voor gezorgd dat er in die
periode veel Septoria- sporen van onderuit
het gewas de bovenste bladeren hebben
kunnen infecteren. De systemen die dit
gevaar correct hebben ingeschat geven
dan ook met een aangepaste middelen
inzet een goede bestrijding en meeropbrengst tezien.
Dat de meeropbrengsten ondanks de lagere aantasting met Septoria in Trawler tegenvallen heeft er waarschijnlijk meete maken dat dit iets later afrijpende ras door de
extreme hitte van deze zomer te vroeg
moestafrijpen.
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Toepassing drijfmest in granen (WR 785)
R. de Boer (IKC-AGV), T. Kerckhoffs, C. Crombach, P. Geeien (ROC Wijnandsrade),
M.Tramper (ROC Rusthoeve), R.Timmer(PAGV)
Detoedieningvandunne mest metgraslandapparatuur biedt mogelijkheden ingraan.
Beperkingenvormendeweersomstandigheden enhetgewasstadium.

Inopdracht van de mestbank werd in 1995
op de proefboerderij Wijnandsrade en op
diverse andere plaatsen, verspreid over
Nederland een vergelijking gemaakt tussen
diverse methoden van drijfmest toediening
in granen. Er is gewerkt met praktijkmachines die in de buurt van de onderzoekslocatie aanwezig waren. Bij het onderzoek
waren 6 zodebemesters, 14sleufkoutermachines (deze machines kwamen vaak voor
in de praktijk) en 3 sleepvoetmachines
betrokken. De periode van toediening viel
in de maanden april/mei en de gewashoogte varieerde van 13-35cm.
De hoeveelheden toegediende mest varieerde van 17-30 kub per ha. Bij de meeste objecten is gewerkt met een bandenspanning van rond de 1 bar. Bij 6 objecten
varieerde de spanning van 1,6-2,0 bar.
Bandenspanning krijgt blijkbaar nog onvoldoende aandacht. Hierna wordt de toediening per methode behandeld.

Apparatuur
De gebruikte apparatuur is erkend voor
toediening op grasland en is op grond
daarvan ook toegestaan voor gebruik op
bouwland waarbij dezelfde eisen aan de
uitvoering worden gesteld dan op grasland. Op bouwland moet de mest in
strookjes in de grond moet worden gebracht; de strookjes mogen maximaal 5 cm
breed zijn en moeten op een afstand van
minimaal 15 cm (hart op hart) liggen. De
sleepvoetmachinevoldoet hieraanten dele

omdat deze machine de mest op de grond
brengt in plaats van erin.
Zodebemesters
Zodebemesters werken de mest dieper in
de grond dan sleufkouter en sleepvoetmachines, veroorzaken dan ook gemakkelijker schade aan het gewas, maar kunnen
door hun grotere werkdiepte ook meer
mest toedienen. Van de 6 objecten was in
vijf situaties het inwerkresultaat voldoende.
Op zware grond, die vast was bleek het
onderwerken, met name in de sporen onvoldoende.
Sleufkoutermachines
De resultaten van de sleufkoutermachines
waren erg wisselend. Van de 14 objecten
waren er 5 goed, 3 matig (vooral in de
sporen onvoldoende ondergewerkt) en 6
slecht. De slechte uitvoering kwam vooral
doordat de grond te vast was. Overigens
zaten bij de goede objecten ook percelen
metvastegrond.
Sleepvoetmachines
Van de drie machines was bij één het resultaat goed,envan de twee andere onvoldoende doordat de mest tijdens de toediening uitvloeit of op de grond werd gebracht. De aanwezigheid van grove kluiten
en van vaste grond was hiervan de oorzaak. Ook werden planten losgetrokken.
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Tabel21. De objecten in de proef te Wijnandsrade.
object
A
B
C
D

kunstmest
getrokken zodebemester
zelfrijdende 4-wielige sleufkouter
getrokken sleepvoetmachine

grootte
vat

werk
breedte

breedte
band

7kub
-lOkub
8kub

3m
5,4 m
5m

35 cm
70 cm
35 cm

ProefteWijnandsrade

%
spoor
0
23
26
14

ge laten van de tussengift bleek tot een
opbrengstderving van 3% te hebben geleid. Deze objecten zijn verder buiten beschouwing gelaten. Deze tussengift heeft
de verschillen tussen de objecten niet beïnvloed. In tabel 22 staan de relevante bemestingshoeveelheden genoemd.
In de sporen lag de opbrengst gemiddeld
34% lager dan ertussen. In object D was
de opbrengstderving het zwaarst namelijk
43procent. Dit werd veroorzaakt door gemiddeld 7% minder aren, 13% minder korrels per aar en door een 16% lager 1000korrelgewicht (tabel23).
Door het gebruik van drijfmest bleef de
opbrengst per hectare ongeveer 5% achter
bij het kunstmestobject. Dit moet worden

Een zodebemester, een sleufkoutermachine en een sleepvoetmachine werden vergeleken met een kunstmestobject (tabel
21). Er werd 30 kub per hatoegediend.Als
gevolg vante natte bodemomstandigheden
moest de toepassing twee weken worden
uitgesteld. Hierdoor was de wintertarwe te
groot voor optimale toepassing. Bovendien
kwam de stikstof uit de mest hierdoor (te)
laat beschikbaar. Als gevolg van het natte
voorjaar was de grond sterk verslempt. De
gebruikte drijfmest bleek bij bepaling achteraf minder stikstof te bevatten dan was
verwacht. Hierdoor was alsnog eenaanvullende kunstmestgift gewenst. Hetachterwe-

Tabel22. De bemesting in de proef te Wijnandsrade. Met 30 kub rundveedrijfmest (RDM) werd 47 kg
werkzame stikstof (bij WC60%) per hectare gegeven.

A
B
C
D

14 maart
als KAS

27 april
als KAS

85 kg N/ha
54 kg N/ha
54 kg N/ha
54 kg N/ha

60 kg N/ha

2 mei
als RDM

19 mei
als KAS

24 mei
als KAS

30 kub
30 kub
30 kub

40 kg N/ha
40 kg N/ha
40 kg N/ha

40 kg N/ha
40 kg N/ha
40 kg N/ha
40 kg N/ha

Tabel23. De opbrengst per ha in ton/ha bij 16% vocht,
korrels/aar en het 1000-korrelgewicht gemeten

A
B
C
D

kunstmest
zodebemester
sleufkouter
sleepvoet

LDS interactie
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opbrengst
kg/ha
rel.

rel.opbr.
bui
in

9.260
8.730
8.770
8.720

100
104
103
106

100
94
95
94

De relatieve opbrengst,
in en buiten de sporen.
bui

aren/m2
in

605
73 505
72 526
60
531

11

483
494
445

korrel/aar
bui
in
38
44
44
43

38
38
37

3.5

het aaraantal, het aantal
DKG
bui

in

48
52
50
52

43
43
43

1.2

toegeschreven aan het late tijdstip van
toediening dat geleid heeft tot de vorming
van een geringer aantal aren. De opbrengsten zijn gemeten met de combine en waar
nodig gecorrigeerd voor de werkbreedte
van de drijfmestmachines.

Algemene conclusies
Na twee jaar onderzoek op diverse proefplaatsen in Nederland kunnen de volgende
conclusies worden getrokken.
- Bij toepassing van drijfmest zijn de sporen in het gewas duidelijk herkenbaar.
Opbrengstderving in deze sporen be-

draagt gemiddeld 20 procent. Zelfs bij
zeer lage bandenspanning (0,6 bar) bleek
dit effect aanwezig.
- De grond- en weersomstandigheden bepalen of mest goed kan worden toegediend. In 1995was het weer of waren de
grondomstandigheden dusdanig dattoediening slecht uitvoerbaar was of leidde
tot slechte resultaten.
- Zodebemesters voldoen beter dan sleufkoutermachines.
- Het tijdstip van toediening is sterk van
invloed op de opbrengst. Het beste tijdstip om wintertarwe met drijfmest te bemesten is voor het schieten van het gewas.

Rijsporen in tarwe na toediening van drijfmest. Deze sporen leidden uiteindelijk tot een beperkt opbrengstverlies.
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Vergelijking wintertarweteelt in het Nederlandse, Belgische
en Duitse leemgebied (WRD54)
A. Kerckhoffs (ROCWijnandsrade)
Deverschillen inteeltwijze bestaanvoornamelijk uitverschillen inbemesting.Dezeverschillenbeïnvloedendeopbrengst nauwelijks.

Doel en opzet van het onderzoek

Uitvoering

Doel van het onderzoek is het vergelijken
van de teeltmethoden die gebruikelijk zijn
in de leemgebieden van Nederland, België
enDuitsland.

Op de drie proefplaatsen was de voorvrucht suikerbieten en is het blad op het
veld achtergebleven. Gegevens die per
locatie verschillen staan vermeld in tabel
24. Het betreft met name verschil in bodemvoorraad (en dus hoogte van de bemesting) en de ziektebestrijding. De overige teeltmaatregelen werden uitgevoerd zoals op de betreffende locatie gebruikelijk is.
In geen van de proeven kwam legering
voor. In Wijnandsrade is alle stikstof in de
vorm van KAS gegeven, in Tongeren en
Beckrath alleen de derde gift. Daar werden
de eerste twee giften in vloeibare vorm
gegeven.

Proeven zijn op drie plaatsen aangelegd.
De verschillen tussen de teeltsystemen
richten zich op de hoogte van de stikstofbemesting. Deze is afhankelijk van de stikstofvoorraad in de bodem, die echter in
België op een andere manier wordt bepaald dan in Nederland en Duitsland.
De teeltvergelijkingen zijn aangelegd met
het rasVivant.
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Tabel24. Algemene proefveldgegevens enopbrengstenvandeproefplaatsen.

voorvrucht
zaaidatum
ras
N-voorraad
onkruidbestrijding

groeireg.
insekten
ziektebestrijding

Nederland

Duitsland

België

bieten
22 november
Vivant
40
1,5 isopr.
25 gram ally
2MCPA
1,5 CCC
0,15 Piri.
0,15 Piri.
0,70 Corbel
1,5 Opus-t

bieten
24 oktober
Vivant
90
1,5arelon
0,75 star.

bieten
8 november
Vivant
168 ind.
2,5 isopi
2,5 foxp.

1 CCC
0,3 Piri.
0,5 Metast.
Opus-t

2 Metor.
0,25 Piri.

bemesting Nederlandse proef (N.40)
1e
14/3
80
2e
22/4
66
3e
23/5
40

14/3
19/4
23/5

totaal
opbrengst 16%

8153

186
8372

bemesting Duitse proef (N.90)
1e
18/3
2e
24/4
01/6
3e
totaal
opbrengst 14%

30
60
40

18/3
24/4
06/6

201

50
60
80

18/3
24/4
06/6

190

13/3
24/4
23/5

totaal
opbrengst

8631

66
55
51
172

10470

60
60
80

13/3
24/4
23/5

200

186

90
58
53

8205

10900

bemesting Belgische proef (N. ind. 168)
1e
13/3
86
2e
24/4
60
3e
23/5
40
8533

14/3
19/4
23/5

200

130
10350

50
70
80

1 Matador

78
62
46
186

8787
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Aardappelen
Gevoeligheid voor stootblauw en rooibeschadiging in consumptieaardappelrassen (WR 788)
J-E. Geersing, O.Hartsema, R. Wustman (PAGV)
Mangaan bespuiting inaardappelen ter bestrijding van schurft
P.M.TM Geelen (ROC Wijnandsrade)
Optimalisatie stikstofbemesting aardappelen op lössgrond 1994
J.W.A.M.Crijns (DLVteam Akkerbouw ZON)
Erosiebeperking in aardappelen. Werkbezoek aan Zwitserland
RM.T.M. Geelen (ROC Wijnandsrade)

Gevoeligheid voor stootblauw en rooibeschadiging in consumptie-aardappelrassen (WR 788)
J-E. Geersing,O. Hartsema, R.Wustman(PAGV)
Noggeengegevens beschikbaar.

In het kader van het landelijk uitgevoerde
ROCWijnandsrade.
cultuur- en gebruikswaarde onderzoek
aardappelen is in 1995 een proef voor de
De resultaten van de rooibeschadingsbebeoordeling op gevoeligheid voor rooibeoordeling konden niet worden meegenoschadiging en stootblauw aangelegd op
men in de meerjarige verwerking.
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J
Mangaanbespuiting in aardappelen ter bestrijding van
schurft
RM.T.M.Geelen (ROCWijnandsrade)
Heteffectvaneenmangaanbespuiting ophetvoorkomenvanschurftwasin 1995zeer
gering.

Doel en achtergrond
Om de uitbreiding van schurft bij met name
gevoelige rassen bij hoge pH-waarden te
beperken wordt in de Duitse vakliteratuur
een Mangaan-bladbemesting in aardappelen aanbevolen. De bladbemesting kan
goed met fungiciden of insekticiden bespuitingen worden gecombineerd. De
werkzame mangaanopnamevoor effectieve
mangaanvoorzienig met het oog op een
effectieve schurftvermindering moet op het
aardappelblad ± 700 tot 900 gram bedragen. Dit wordt bereikt door de combinatie
van een vooropkomstbespuiting (± 10%
van mangaan is werkzaam) met het gebruik van Mangaan-chelaat en door middel
van minstens twee maal het gebruik van
maneb preparaten (de werkzame stof bevat ongeveer eenvijfde deel mangaan) (Dr.
F. Brazda, Auftreten des Kartoffelsschorfs
und Möglichkeiten der Befallsminderung;
Kartoffelbau, 45Jg. (3), 1994).

Uitvoering
In 1995 is op de proefboerderij in het ras
Bintje een oriënterende proef in enkelvoud
aangelegd. De bruto veldjesgrootte bedroeg 12 bij 15 meter. De opkomst (90%
planten boven) lag op 24 mei. Op die dag
is ook de 'vooropkomst' bespuiting met 5
kg mangaansulfaat per hectare uitgevoerd.
Om zoveel mogelijk middel op de plant te
krijgen is de eerst na opkomst bespuiting
op 1 juni uitgevoerd als rijenbehandeling

(waarbij niet gekort werd op de te bemesten hoeveelheid) met 1 liter mangaan-chelaat per hectare. De bespuitingen op 14
juni en 30 juni werden volvelds toegepast,
daar het gewas toen het veld bijna volledig
had bedekt.
Inhet behandelde object zijn de tweede en
derde bespuiting tegen Phytophthora (6 en
14juni) uitgevoerd met Maneb 80.Voor de
overige bespuitingen, evenals de bespuitingen op onbehandeld is Shirlan gebruikt.
Objecten
A onbehandeld
Phytophthorabespuiting zonder Manebpreparaten
E Mangaansulfaat (5) vooropkomst
drie maal mangaan-chelaat (1) vanaf
"rosetten-stadium 18-25"
phytophthorabespuiting twee maal met
Maneb-preparaten

Resultaten
Op drie plaatsen per veld zijn 100 aardappelknollen geoogst in de sortering 40-50.
De geoogste knollen zijn per knol beoordeeld en in ingedeeld in klassen van 0, 010, 10-25, 25-50 en >50 procent van het
knoloppervlak bedekt met schurft. De resultaten staanvermeld intabel 25. Deproef
was aangelegd in enkelvoud, waardoor het
niet mogelijk is om na te gaan of de gevonden verschillen daadwerkelijk door de
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Tabel25. De percentages knollen per proefplek,ingedeeld naar klassen met diverse aantastingspercentages,afkomstigvanhetonbehandelde envanhetbehandeldeveld.
0

0-10

10-25

25-50

>50 % schurft

A1
A2
A3

0
0
0

14
15
8

27
31
54

33
30
27

26
24
11

gemiddeld onbehandeld

0

12

37

30

20

E1
E2
E3

0
0
0

9
12
21

46
54
35

31
27
32

14
7
12

gemiddeld behandeld

0

14

45

30

11

behandeling zijn veroorzaakt. De bemonstering op drie plaatsen binnen het veld
geeft al aan dat er grote verschillen binnen
het proefperceel voorkwamen. De behandeling lijkt nauwelijks effect te hebben gehad. Het percentage knollen met meer dan
25%van het oppervlak bezet met schurft is
door de bespuitingen van 50procentte-
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ruggebracht naar 41 procent.

Conclusie
Degevonden resultaten geven geenaanleiding tot het uitvoeren van een mangaanbespuiting om schurftaantasting te verminderen.

Optimalisatie stikstofbemesting aardappelen op lössgrond
y-1994
J.WAM. Crijns (DLVteamAkkerbouwZON)
Bemesting naar behoefteviabladsteeltjesonderzoek ofstikstof bijmest systeem biedt
oplössgrondweinig perspectief.

Doelvan het onderzoek
Doel van dit onderzoek, dat door de provincie Limburg is gefinancierd, is detoetsing van de verschillende stikstofbemestingssystemen in de praktijk op lössgrond.
Aardappelen gaan niet erg efficiënt om met
de hun aangeboden voedingsstoffen. Dit
kan leidentot sterkeverliezen.
Door het PAGV is een nieuwe bemestingsmethode ontwikkeld. De bemesting wordt
aangepast aan de behoefte van de plant.
Niet alles hoeft meer in eens gegeven te
worden, maar er kan bijgestuurd worden
als gedurende het seizoen blijkt, dat de
plant meer nodig heeft.
In dit nieuwe systeem wordt bemest aan
de hand van het nitraatgehalte in de bladsteeltjes. Dit nitraatgehalte wordt op diverse
tijden gedurende het groeiseizoen gemeten. Wordt het te laag, dan volgt een bijbemestingsadvies.
Naast het systeem van stikstofbijbemesting
op basis van het nitraatgehalte in de bladsteeltjes is er ook nog eenander stikstofbijmestsysteem ontwikkeld door het Bedrijfslaboratorium voor Grond en Gewasonderzoek (BLGG) te Oosterbeek. Dit systeem

werkt op basis van grondonderzoek tijdens
deteelt.Viadit onderzoek wordt de actuele
stikstofvoorraad in de bodem bepaald op 2
à 3 momenten tijdens het groeiseizoen. Na
elke bemonstering wordt op basis van de
gevonden voorraad, de verwachte mineralisatie en de behoefte van het gewas een
bemestingsadvies gegeven.

Uitvoering van het onderzoek
Deopzet van het onderzoek is vrijwel gelijk
aan het onderzoek zoals dat in 1993op 25
aardappelpercelen in het lössgebied is uit
gevoerd. In 1994 zijn 18 percelen beteeld
met Bintje, 4 percelen met Agria of Aziza
en3 percelen met het ras Bildtstar.
Per perceel zijn drie bemestingssystemen
naast elkaar aangelegd. Het traditionele
systeem is aangelegd naast het systeem
waarbij bemest wordt op basis van het
nitraatgehalte in de bladsteeltjes en naast
het NBS.
Gemiddeld over de percelen was de stikstofvoorraad in voorjaar 1994 aan de lage
kant. Inde laag 0 -60cm werd eengemiddelde voorraad van 27 kg N aangetroffen.
Intabel 26 is de gemiddelde stikstofvoor-

Tabel26. Gemiddelde stikstofvoorraad in kg/ha op 23 akkerbouwpercelen in maart 1994 op verschillende
laagdiepten; spreiding tussen haakjes.
aantal percelen

Nv 0 - 60 cm

Nv60 -100 cm

Nv 0 -100 cm

23

27 (6-78)

13 (2-27)

40 (8-99)

51

raad in het profiel weergegeven. De oorzaak van de lage N-voorraden is te vinden
in het grote neerslagoverschot gedurende
dewintermaanden.
Ten gevolge van de lage stikstofvoorraad
in de laag 0 - 60 cm is de basisbemesting
met stikstof duidelijk hoger geweest in
vergelijking met anderejaren.

Stikstofbijmestsysteem (NBS)
In juni en juli vond stikstofmonstername
plaats in het NBS object. Voor de monstername in juli was de grond redelijk droog
ten gevolge van hogetemperaturen injuni.
In tabel 27 is aangegeven hoe hoog de
verschillende voorraden bij de verschillende
rassen waren. Door de basisbemesting
uitgevoerd in april/mei en de op gang
gekomen mineralisatie is de stikstofvoorraad in juni duidelijk gestegen ten opzichte
van maart. Op basis van de gevonden
resultaten kregen 4 telers injuni het advies
om stikstof bij te mesten. In juli kregen in
totaal 9telers op basis van NBS het advies
om bij te bemesten. Door de droge weersomstandigheden heeft het gewas de toen
bijgestrooide stikstof pas in een laat groeistadium kunnen opnemen. Een aantal
telers hebben stikstof via bladbemesting
gegeven. Een teler heeft na eenbijmestadvies niet meer bijgestrooid in verband met
de droogte. Bemesting volgens NBS advies leidde in de meeste gevallen tot een
lagere N advies dan in de praktijk gebruikelijk is.

Bladsteeltjesonderzoek
Zowel in het bladsteeltjesobject als ook in
het praktijkobject zijn tussen 21 juni en 18
juli op elk perceel een vijftal bladsteeltjesmonsters genomen. Op basis van hetnitraatgehalte in de bladsteeltjes is een bijmestadvies gegeven voor het bladsteeltjesobject. Op 3 percelen was het noodzakelijk om stikstof bijtemesten.
Op het merendeel van de percelen is dus
geen bijbemesting uitgevoerd.
Zowel de jaren 1993 en 1994 werden gekenmerkt door een droog groeiseizoen.
Zodra er vochtstress in de plant optreedt,
zal het nitraatgehalte inde bladsteeltjes van
de aardappelen een onbetrouwbaar verloop gaan vertonen. Het gehalte is te sterk
afhankelijk van het drogestofgehalte van de
bladsteeltjes. Dit kan bij droogte zeer sterk
verschillen.
Praktijkbemesting
Op het praktijkgedeelte van het perceel is
veelal naast een basisbemesting in de
vorm van dierlijke mest en/of kunstmest
rond half juni een bijbemesting uitgevoerd.
Gemiddeld bedroeg de overbemesting 60
kg stikstof. De totale stikstofgift gemiddeld
over de percelen bedroeg 230 kg N.
Bij de uitvoering van de praktijkbemesting
is uitgegaan van het Nederlandse stikstofbemestingsadvies.

Tabel27. Gemiddelde stikstofvoorraden in maart,juni enjuli in kg Nper ha in de laag 0
basisbemesting metstikstof (spreiding).
ras
Bintje
Aziza/Agria
Bildtstar
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aantal
18
4
3

N bemesting
192
152
187

maart
40
32
20

60 cm naeen

juni

juli

296 (151-538)
227(118-353)
185 (168-202)

222 (34-403)
147 (67-218)
112(34-168)

hogere stikstofvoorraad na de oogst. De
extra stikstof heeft evenals in 1993 gezorgd
voor een hoger nitraatgehalte inde knol.

Resultaten
Nitraatgehalteknol
In oktober 1994 is vlak na of tijdens de
oogst vande aardappelen een stikstofvoorraad bepaling uitgevoerd. Deze bemonstering is uitgevoerd in 2 lagen, n.l. 0-60 cm
en60-100cm onder maaiveld.
De gemiddelde cijfers over de objecten zijn
weergegeven intabel28.
Opvallend is het hoge nitraatgehalte in de
knollen. Dit was bij Bintje hoger dan bij
Bildtstar en Agria of Aziza. Dit hoge nitraatgehalte wordt veroorzaakt door een droog
groeiseizoen, waarbij de grond aan het
eind van het groeiseizoen weer voldoende
vochtig is geworden. De aardappelen hebben na regen weer veel vocht met daarin
nitraat opgenomen. Door het zeer donkere
bewolkte en relatief koude weer na de
tropische zomer is het nitraat inonvoldoende mate omgezet inaminozuren.

Onderwatergewicht
Er is een verschil in onderwatergewicht
tussen de verschillende bemestingssystemen. Een hoger stikstofaanbod via bemesting heeft geleid tot een hoger OWG. Normaal gesproken leidt een hoger bemestingsniveau tot een lager OWG. Het gemiddelde OWG voor de Bintje percelen
was in 1994met 340zeer laag.
Ten gevolge van de warme en droge zomer heeft het gewas niet optimaal kunnen
groeien. In veel percelen is doorwas opgetreden en zijn glazige knollen gevormd. De
opbrengst van percelen waarin doorwas
optreedt kan hoog zijn. De kwaliteit van het
te oogsten produkt is echter vaak slecht.
Opbrengst

Stikstofvoorraad naoogst
Vergelijken we de gemiddelde stikstofvoorraden (tabel 28) na de oogst tussen de
systemen, dan valt op dat het verschil in
voorraad gering is.
Gemiddeld genomen is op het praktijkgedeelte 50 kg meer stikstof gegeven dan op
NBS- of bladsteeltjesgedeelte. Deze hogere
stikstofgift heeft geleidtot een nauwelijks

Op maar 4 van de 25 percelen leverde een
op praktijk uitgevoerde hogere stikstofbemesting een hogere bruto opbrengst op in
vergelijking met NBS. Op maar 7 percelen
leidde een hogere stikstofbemesting op
praktijk tot een hogere bruto opbrengst in
vergelijking met het bladsteeltjesobject.
Een lagere stikstofbemesting op NBS en
bladsteeltjes heeft gemiddeld genomen

Tabel28. Stikstofgift, stikstofvoorraad nadeoogstennitraatgehalte indeknolbijverschillende bemestingssystemen.
bemestingssysteem

gemiddelde stikstofvoorraad (25 perc.)
6 0 - 1 0 0 cm
0 -100 cm
0 -60 cm

stikstofbemesting
kg/ha

nitraatgehalte
knol

praktijk

94

28

122

245

283

NBS

84

23

107

199

242

bladsteel

84

25

109

192

254
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Tabel29. GemiddeldeopbrengstenensorteringvanhetrasBintje bijverschillendebemestingssystemen.
systeem

opbrengsten (ton/ha)
<40mm 40-50
50-70

>70

uitval netto >40 bruto
>40
ton/ha ton/ha

owg

praktijk

10.9

20.5

15.4

0

2.5

35.9

49.4

320

NBS

12.1

21.9

12.5

0

2.6

34.5

49.2

330

bladsteeljes

11.6

21.7

13.4

0

2.8

35.1

49.4

310

geleid tot een iets lagere netto opbrengst.
Soms was de opbrengst bij een lagere
stikstofbemesting hoger, soms ook was ze
lager. Verschil in bruto opbrengst is nauwelijks aanwezig. Verschillen in vroegheid
van afsterven van het gewas tussen de
teeltsystemen zijn in 1994 niet duidelijk
geconstateerd.
Despreiding in opbrengst is erg groot.
Intabel 29zijn de gemiddelde opbrengsten
en sortering van het ras Bintje weergegeven bij de verschillende bemestingssystemen.
Een hogere stikstofbemesting op het praktijkgedeelte veroorzaakte een iets lagere
uitval door groeischeuren, misvormingen
en groen. De spreiding tussen de verschillende bedrijven in uitval is erg groot. Het
aandeel aardappelen in de maat kleiner
dan 40mm was dit jaar erg hoog. Bij NBS
en bladsteeltjesobject was het iets hoger
dan bij het praktijkobject.
De bruto opbrengst bij bladsteeltjes- en
NBS methode is vergelijkbaar met praktijk.
Op praktijk ligt de netto opbrengst wel
hoger. Het verschil in netto opbrengst
wordt veroorzaakt door het hoger aandeel
in de maat 50 mm. opwaarts op het praktijkgedeelte. Op basis van dit onderzoek
kan geen duidelijke voorkeur worden uitgesproken voor het ene bemestingssysteem
ten opzichte van hetandere.
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Conclusies en aanbevelingen
Op basis van dit onderzoek kan geen
duidelijke voorkeur uitgesproken worden
voor een bepaald bemestingssysteem. Een
hogere stikstofbemesting heeft niet geleid
tot hogere bruto opbrengsten. Een besparing op de bemesting met 50 kg N heeft
een iets lagere netto opbrengst opgeleverd. Deze besparing heeft nauwelijks
geleidtot een lagere stikstofvoorraad nade
oogst. In het onderzoek van 1993 was de
stikstofvoorraad na de oogst eveneens niet
lager. Uit onderzoek is bekend dat bij een
iets hoger bemestingsniveau de opname
aan stikstof door het gewas hoger is.Deze
stikstof wordt in de knollen omgezet in
aminozuren. Voor een deel is de stikstof
nog in nitraatvorm in de knol aanwezig. Bij
een hogere stikstofbemesting is het nitraatgehalte inde knol dan ook hoger.
Op basis van dit 2-jarig onderzoek mag je
concluderen dat bij een gematigde stikstofbemesting een verlaging van de stikstofgift weinig effect heeft op de stikstofvoorraad na de oogst van het gewas. Door
een verlaging van de gift is vermoedelijk
wel het nitraatgehalte in de knol in positieve zin te beïnvloeden. Het absolute niveau
van hoogte van het nitraatgehalte in de
knol wordt mede bepaald door de groeiomstandigheden.
Of en inwelke mate er bij de gevonden

stikstofvoorraden na de oogst uitspoeling
plaatsvindt zal verder onderzoek op de
Proefboerderij Wijnandsrade in de toekomst verder aan moetentonen.
De stikstofbehoefte van de verschillende
rassen is duidelijk anders. Rassen als Bildtstar, Aziza, Agria en Roxy kunnen bij een
lager stikstofbemestingsniveau al vergelijkbaar en vaak zelfs beter produceren dan
Bintje.
De stikstofbehoefte van een gewas Bintje
varieert daarentegen ook nog per perceel.
Het bemestingsverleden, aardappelteeltverleden en de teeltfrequentie van aardappelen bepalen mede de stikstofbehoefte
van dit aardappelras. Dit soort zaken wordt
thans nog onvoldoende meegenomen in
het stikstofadvies voor lössgrond.
De nitraatgehalten in de bladsteeltjes lagen
dit jaar duidelijk boven de norm. Op basis
van de hoogte van het gehalte zou je concluderen dat de stikstofbemesting aan de
hoge kant geweest is. De hoge temperaturen en daardoor een hoger droge stof-gehalte veroorzaken dit hogere nitraatgehalte.

De normlijn geldt voor voldoende vochtige
bodemomstandigheden. Onder droge omstandigheden kun je met behulp van het
bladsteeltjesonderzoek de stikstofbemesting op lössgrond onvoldoende bijsturen.
Aangezien dit onderzoek alleen indrogejaren plaatsgevonden heeft kunnen we geen
oordeel uitspreken omtrent de toepasbaarheid van het systeem invochtiger jaren.De
verwachting is dat de stikstofbehoefte in
dergelijkejaren beter te beoordelen is.
Het NBS systeem levert eveneens in droge
jaren een onvoldoende duidelijk beeld op.
De betrouwbaarheid van in droge grond
genomen monsters is niet erg groot. Een
groot probleem in droge jaren is eveneens
dat bij een bijmestadvies de stikstof die op
dat moment gegeven wordt niet door het
gewas opgenomen kan worden. Opname
vindt pas plaats als de grond weer voldoende vochtig is. Dit is eveneens het nadeel bij een bijmestadvies bij de bladsteeltjesmethode.
Beide systemen hebben in droge jaren dus
duidelijk hun beperkingen.
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Erosiebeperking in aardappelen. Werkbezoek aan Zwitserland
RM.T.M.Geelen (ROCWijnandsrade)
InZwitserlandisreedsenigejarenervaringopgedaanmetdeteeltvanaardappelenin
erosiegevoeligegebieden.

Injuli 1995 werden door de heren J.Wimmers (erosie-commissie LLTB), K.H. Wijnholds (ROC 't Kompas/Kooijenburg) T.
Kerckhoffs en R Geelen (ROC Wijnandsrade) de onderzoeksinstituten FAP (Reckenholz) en FAT (Tänikon) en enige praktijkpercelen bezocht. Op de terugweg zijn
enige proeven van BASF (Limburgerhof)
bekeken.

Aardappelteelt in een bodembedekker
Het FAT (Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik)
doet reeds vele jaren onderzoek naar erosiebeperkende teeltsystemen. We werden
ontvangen door de heren E. Spiess en T.
Anken. De afgelopen jaren is door het FAT
ervaring opgedaan met de teelt van aardappelen in een bodembedekker. Voorheen
werd aardappelland voor de winter geploegd. Problemen met erosie in de winter
en stikstofuitspoeling hebben ertoe geleid,
dat meer en meer in het voorjaar wordt
geploegd. Bij voorjaarsploegen is de bodemstructuur vaak slechter (kluiten), de
grond droogt slecht op, zodat pas laat kan
worden geploegd en de opbrengst wordt
negatief beïnvloed. Ook na het poten bestaat nog gevaar voor erosie en daarmee
het gevaar voor het optreden van groene
knollen. Deze problemen kunnen worden
voorkomen door te poten ineen bodembedekker. De grond kan dan toch voor de
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winter worden geploegd, terwijl uitspoeling
en erosiewordentegengegaan.
Bij poten in een bodembedekker bestaan
twee mogelijkheden:
1. Nade stoppelbewerking graanopslag en
onkruid laten kiemen. Daarna wordt geploegd en een bodembedekker ingezaaid. Bij opkomst ervan wordt 20tot 30
kg N per ha gegeven. In het voorjaar
wordt voor het poten deze bodembedekker oppervlakkig ingewerkt.
2. Als bij 1, alleen gebeurt de inzaai van de
bodembedekker op reeds in de herfst
opgebouwde ruggen. In het voorjaar
wordt zonder enige bewerking in de
reeds bestaande en begroeide ruggen
gepoot.
De uitzaai van de bodembedekker op ruggen vormt nog een probleem. Breedwerpige zaai leidt tot te weinig zaad op de zijkant van de rug. Opnieuw bewerken met
de aanaarder werkt ontoereikend en het
zaadwordt gedeeltelijk te diep weggestopt.
Goede resultaten werden bereikt door dezetweede bewerking met rugvormers uitte
voeren, daar deze de rug licht aandrukken.
Er wordt nu ervaring opgedaan met zaaielementen die inde rugvormer waren bevestigd, zodat rugopbouw en inzaai van de
bodembedekker in één werkgang kangeschieden.
Aan de pootmachine zijn enige aanpassingen noodzakelijk. Snijschijven moeten worden aangebracht om stropen te voorkomen. De machine moet hoog genoeg van
de grond blijven (boven de reeds opge-

bouwde ruggen) terwijl de knollen toch op
de juiste diepte gelegd moeten worden.
Mechanische onkruidbestrijding bleek ook
bij de teelt in een bodembedekker mogelijk, indien werd gewerkt met de ster-eg.Na
twee keer eggen bleek de bodembedekking echter verdwenen. Als erosiegevaar
bestaat wordt mechanische onkruidbestrijdingafgeraden.

Beddenteelt
Een alternatief voor de ruggenteelt van
aardappelen is de teelt in bedden. Bij beddenteelt is de vochtopname en het -vasthoudend vermogen beter. De ruimtelijke
plantverdeling is gunstiger. Een nadeel is
de grotere hoeveelheid grond die bij de
oogst moet worden uitgezeefd.
Met het oog op nitraatuitspoeling en erosiebeperking biedt de beddenteelt enige
aanvullende voordelen. Problemen bij de
inzaai van een bodembedekker, zoals bij
inzaai op voorgevormde ruggen komen
niet voor. Er kan in het bed gepoot worden, zonder dat de bodembedekking
wordt verstoort. De opbrengst liet echter in
veel proeven te wensen over. Dit wordt
toegeschreven aan de bodemverdichting
die in de bedden optreedt. Ook bij in de
herfst opgebouwde ruggen treed deze
verdichting op, maar daar hebben de knollen de mogelijkheid om de rug zijdelings
weg te drukken. De zwitsers zien alleen
toekomst voor beddenteelt van aardappelen bij zeer grofgroeiende rassen (bijvoorbeeld Agria) of als de uitspoeling van stikstof en het beperken van erosie belangrijkerworden.
Op het FAP (Eidgenössische Forschungsanstalt für Landwirtschaflichen Pflanzenbau) lag de nadruk op het onderzoek in
maïs, vertelde de heer H.U. Ammon. Ter
beperking van erosie werd strokenfreeszaai
toegepast. Nevenvoordelen zijn hierbij
beperking van de stikstofuitspoeling, een

betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid, minder rijschade en verslemping,
onderdrukking van probeemonkruiden en
een natuurlijke reductie van ziekten en
plagen. Ook werd onderzoek in bieten en
aardappelen uitgevoerd. Het onderzoek
van dhr Ammon richt zich vooral op de
onkruidbestrijding. In onkruidbestrijding
kwamen bij de teelt in een bodembedekker
ten opzichte van de gangbare teelt weinig
verschillen voor. In onderzoek wordt nog
nagegaan in hoeverre Roundup voor het
poten nodig is. Opvallend in de bezochte
proef was de openstaande 'pootsleuf'. De
structuur liet te wensen over. Dit werd
toegeschreven aan de 'natuurlijke begroeiing' gedurende de winter. Een slechte bodembedekker met veel graanopslag enonkruidzorgen weliswaar voor eengoede bodembedekking, maar leidden tot eenslechte structuur.

Limburgerhof
Ook op Limburgerhof is ervaring opgedaan
met het telen van aardappelen in een bodembedekker, vertelde de heer H. Lang
van BASF. De achtergrond hierbij istweeledig; de bodem beschermen gedurende de
periode dat er geen hoofdgewas op groeit,
maar ook de aanwezige voedingsstoffen
vastleggen envoor uitspoeling behoeden.
Om aardappelen te planten in een bodembedekker worden in de herfst de ruggen
opgebouwd. Hiermee wordt eveneens het
probleem van kluitvorming in het voorjaar
voorkomen. Op droogtegevoelige grond
moet de grondbewerking voor rugopbouw
zo oppervlakkig mogelijk gebeuren. Zo kan
zoveel mogelijk vocht worden geconserveerd. Graanopslag en onkruiden krijgen
dan ook de kans om te kiemen. Degroenbemester wordt breedwerpig over de ruggen gezaaid. Hierna worden de ruggen
opnieuw 'opgebouwd' om de opkomst van
de groenbemester te bevorderen. Om een
goede onkruidonderdrukking te verkrijgen
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wordt een startgift van 40-60 kg N per ha
voor de groenbemester aanbevolen. De
gunstige lucht- vochtigheids- en warmtetoestand in de herfstruggen zorgen ervoor
dat in oktober/november nog zeer veel N
mineraliseert en door de bodembedekker
wordt geconserveerd. In het voorjaar wordt
de bodembedekking, die dan bestaat uit
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groenbemester, graanopslag en onkruid,
met een breedwerkend herbicide doodgespoten. Sterke doorworteling van de rug
(bij veel graanopslag of een rogge bodembedekker) kan het aardappelpoten bemoeilijken. De structuur van de grond is na
inzaai in een bodembedekker beter dan na
voorjaarsploegen.

Bieten
Rassen met resistentietegen rhizomanie (WR 791)
J. Wevers (1RS)
Slakkenbestrijding insuikerbieten met een bodembedekker (WR 792)
A Ester, (PAGV),P.M.TM. Geelen en C Crombach (ROC Wijnandsrade)
Onkruidbestrijding in suikerbieten bijde teelt in een bodembedekker
(WR774 1994)
RM.T.M Geelen. C Crombach (ROC Wijnandsrade)
Erosiebestrijdingdoor minimalisatie grondbewerking (WR 793)
CE. Westerdijk (PAGV)
Optimalisatie van de zaainjen-frees insuikerbieten (WR 794)
CE. Westerdijk (PAGV)

v Rassen met resistentie tegen rhizomanie (WR 791)
,J. Wevers(1RS)

Eenperceeldatbesmet ismetrhizomaniehoeftgeenopbrengstderving tegeven.
Rassenbiedendeoplossingvoor hetrhizomanieprobleem.

Inleiding
In 1995 heeft rhizomanie inZuid-Limburg
nog erger van zich doen spreken dan
voorheen. Op de proefboerderij is opnieuw
een proefveld aangelegd waarop een vrij
groot aantal rassen met een verwachte
resistentie tegen rhizomanie zijn uitgezaaid
met daarnaast enkele gevoelige rassen.

Opzet van het onderzoek
Op 2 mei is een proefveld aangelegd in
vier herhalingen met daarin 14 rassen met
een verwachte resistentie en vier gevoelige
rassen. Het proefveld is gezaaid met een
Monozentra precisiezaaimachine op een
afstand van 18,5 cm. De veldjes zijn netto
16 meter lang en 3 meter (6 rijen) breed.
De opkomst was goed, zodat het aantal
planten circa 80.000 per hectare bedroeg.
Op 4 oktober is het proefveld met een
zesrijige zwadrooier, waarbij oogstverliezen
vermeden zijn. Op 4 oktober zijn de bieten
met een aangepaste lader opgenomen, zijn
er per veldje vier monsters van circa 20 kg
genomen en zijn de bieten per veldje in
eenweegbunker gestort engewogen.
De monsters zijn in het tarreerlokaal van
het 1RSverwerkt.

Resultaten
In de loop van het groeiseizoen heeft het
gewas zich goed ontwikkeld. Medio juli en
augustus vertoonden de bieten op het
proefveld duidelijke symptomen van rhizo-

manie. Deze symptomen waren niet gelijk
aan 1994. In 1994, zoals in de meeste
jaren, kleuren de bladeren van de aangetaste bieten geel. In 1995, als gevolg van
de droogte, waren de symptomen veel
meer zoals in Frankrijk. Deaangetaste bieten gingen slap hangen. Deze symptomen
komen sterk overeen met die bij aantasting
door bietecysteaaltjes.
Intabel 30zijn de opbrengstcijfers weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat de aantasting aanmerkelijk zwaarder was dan in
1994. De gevoelige rassen brengen slechts
50% aan suiker op van de resistente rassen. Ten opzichte van het beste resistente
ras wat reeds aanbevolen was, Rima, geven de nieuwe rassen S 1365 (Ribera) en
H 4663 een gelijkwaardige en de rassen
Elisa, KWS 455 en Ramona een nog hogere suikeropbrengst.
De effecten van rhizomanie op enkele aspecten van de interne en externe kwaliteit
staan vermeld in tabel 31. Uit deze tabel
blijkt, dat het gehalte aan Na bij een aantasting door rhizomanie sterk toeneemt.
Ten opzichte van enkele goede resistente
rassen is het Na-gehalte ongeveer het
dubbele bij de vatbare rassen. De huidige
resistente rassen vertonen nog wel een
hoger gehalte aan cr-amino N dan de vatbare rassen. De winbaarheidsindex (Wl) is
bij de resistente rassen minimaal gelijk,
maar meestal hoger dan van gevoelige
rassen.
De grondtarra is bij de nieuwere resistente
rassen op een gelijk niveau met de resistente rassen. Devatbare rassen,die het
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Tabel30. Opbrengstgegevens.
wortelopbrengst
(ton per ha)

suikergehalte

(%)

suikeropbrengst
(kg per ha)

gevoelig
Evita
Univers
Auris
Helix

36,9
39,7
33,4
31,8

14,8
14,5
13,8
14,2

5531
5871
4759
4688

resistent
Rima
Stratos
Roxane
Elisa
S 1365 (Ribera)
H 4647 (Saphir)
KWS455
KWS456
S 1122 (Riant
FD 9414
H 4663
Ramona
M 9550
FD 9516 (Avantage)

58,4
55,6
55,4
61,9
57,7
52,0
60,5
55,7
57,1
57,2
59,2
64,5
57,3
58,0

16,1
16,1
15,8
16,0
16,2
15,4
15,9
16,3
16,0
16,0
15,8
16,1
15,5
15,8

9389
8923
8765
9887
9355
8009
9624
9081
9149
9169
9330
10338
8864
9172

ras

Tabel31. Interne en externe kwaliteit.

ras
gevoelig
Evita
Univers
Auris
Helix
resistent
Rima
Stratos
Roxane
Elisa

S 1365 (Ribera)
H 4647 (Saphir)
KWS455
KWS456
S 1122 (Riant
FD9414

H4663
Ramona

M 9550
FD9516 (Avantage)
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Na-gehalte
(mmol/kg biet)

or-amino N
(mmol/kg biet)

Wl

(%)

7,1
7.1
7,4
7,9

13,7
17,4
13,1
14,4

88,3
87,6
87,0
86,6

7,5
7,9
12,2
11,4

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

19,9
22,3
19,5
17,5
21,1
21,0
18,7
18,5
20,6
19,3
20,4
23,0
21,3
23,3

88,9
88,9
88,3
88,5
88,7
88,4
88,1
90,7
88,2
87,9
89,0
88,1
88,6
88,0

10,6
7,9
11,1
7,1
8,1
9,2
6,5
7,5
8,6
9,6
7,3
9,6
8,8
8,8

grondtarra

meeste te lijden hebben van rhizomanie
(Auris en Helix) hebben de hoogste percentages grondtarra. Omdat echter de
wortelopbrengst bij deze rassen veel lager
is dan van de resistente rassen, is de meegeleverde grond echter nog lager. Het
tarrapercentage wordt namelijk uitgedrukt
als percentage van de bruto geleverde
bieten.

Slotopmerkingen
De resultaten van bovenvermeld proefveld
stemmen erg goed overeen met die van
het totale landelijke onderzoek naar rassen
met resistentie tegen rhizomanie. Vanaf
1995 worden in de Zaadbrochure van de
Nederlandse suikerindustrie de gegevens
van rassen met resistentie tegen rhizomanie vermeld. Vanaf 1996 gebeurt dit ook in
de Rassenlijst. Metde opname van het ras

Elisa op deze lijst heeft een teler die een
vermoeden heeft dat er op zijn bedrijf sprake is van rhizomanie nu eigenlijk geenreden meer om door te gaan met de teelt
van vatbare rassen. Mocht de aantasting
met rhizomanie namelijk meevallen, dan
verliest hij met dit ras geen 5% meer van
de opbrengst van de in de Rassenlijst
vermelde vatbare rassen. Daarnaast heeft
dit ras niet meer de hoge neiging tot schieten en de hoge percentages grondtarra
zoals de reeds eerder aanbevolen resistente rassen hebben. Is er sprake van een
aantasting door rhizomanie, dan blijft de
opbrengst van het betreffende perceel gewaarborgd.
Voor een volledig overzicht van de in Nederland aanbevolen rassen, gebaseerd op
meerjarig onderzoek, wordt verwezen naar
de Rassenlijst en de Zaadbrochure van de
Nederlandse suikerindustrie.

Vreterij door slakken in bieten. Vreterij in een vroeger stadium leidt tot plantwegval (zie volgende pagina).
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\i
Slakkenbestrijding in suikerbieten met een bodembedekker
(WR792)
A. Ester, (PAGV),RM.T.M.GeelenenC. Crombach (ROCWijnandsrade)
Slakkenzijngoedchemischtebestrijden.Biologische bestrijding iste weersafhankelijk
endaardoor te onbetrouwbaar.

Doelvan het onderzoek
Bij de teelt van suikerbieten in een bodembedekker c.q. groenbemester kan veel
schade plaatsvinden, veroorzaakt door
naaktslakken. De erosie-verordering van
het landbouwschap stelt onder bepaalde
omstandigheden de toepassing van een
bodembedekker verplicht. Dit heeft onder
andere tot gevolg dat na een teelt van
rogge als grondbedekker in de bietenteelt
vanaf het kiemplantstadium tot het vierde
bladstadium aantasting kan optreden, veroorzaakt door naaktslakken. Deze aantasting leidt in sommige situaties tot schade.
Dit onderzoek is gericht op de beheersing
van de slakkenpopulatie bij de teelt van
suikerbieten in een bodembedekker door
middel van biologische- en chemische
bestrijding (granulaat). De biologische
bestrijding is met het aaltje Phasmarhabititis hermaphrodite, dat onschadelijk is voor
planten en algemeen in de grond voorkomt, uitgevoerd.

m 2 als rijenbehandeling van 10cm
breed.
Methiocarb gran. 6 kg per ha in zaaivoor.
F. Methiocarb gran. 5 kg per ha, breedwerpig;
werpig; 8Ödagen
aagenna
nazaai
zaai (bij
^DIJopkomst).
opKomsij.
Methiocarb
aran.
2
ka
Der
haininzaai
zaaiG. Methiocarb gran. 2 kg per ha
voor.
NB. Methiocarb in zaaivoor 6 kg per ha
toegepast in plaats van 5 kg, dit als
gevolg van de capaciteit van de granulaatstrooier; 2 kg per ha is mogelijk
door het grote en kleine tandwiel van
de granulaatstrooier met elkaar te verwisselen.
De bieten werden ingezaaid in een dood
gespoten rogge bodembedekker zonder
dat hierin in het voorjaar een bewerking
werd uitgevoerd.

Algemene proetveldgegevens
Voorvrucht
zaaidatum rogge (Halo)

Opzet van de proef
A. Onbehandeld.
B. Nematoden, 75.000 nematoden per m 2
als rijenbehandeling van 10cm breed.
C. Nematoden, 150.000 nematoden per
m 2 als rijenbehandeling van 10 cm
breed.
D. Nematoden, 300.000 nematoden per
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zaaidatum bieten (Hilde)
grondbewerking

zaaiafstand
aantal parallellen
veldjesgrootte
rogge doodgespoten

zomergerst
30 augustus
1994
9 mei 1995
spitten + rotorkopeg
30 augustus
1994
50x 16cm
vier
6 x 1 4 meter
23 maart 1995

Waarnemingen
Op een aantal tijdstippen is het aantal
slakken onder de matjes geteld en verzameld. Deze matjes hebben een afmeting
van 50 x 50 centimeter en zijn door Bayer
Nederland B.V. beschikbaar gesteld. De
matjes, twee per veldje, worden telkens op
een andere plaats gelegd (met pennen
vastgezet) met als doel de omstandigheden van plant en grond onder de matjes
gelijk te houden met de situatie buiten de
matjes.
De matjes moeten voornamelijk op vlakke
grond worden gelegd om het uitdrogen
onder de matjes te voorkomen. De verzamelde slakken werden gedetermineerd en
geteld. Op 15 juni en 3 juli zijn het aantal
bietenplanten van 6 x 1 0 meter rijlengte (30
m2) per veldjegeteld.

Resultaten
Aantalplanten
Op 26 mei waren bij het object A gemiddeld 3,8 planten per m 2 aanwezig. Er was
een onregelmatige opkomst als gevolg van
de droge omstandigheden.
Op 15 juni was een duidelijke toename in
het aantal plantjes geconstateerd.

Op 15 juni en 3 juli gaven de veldjes met
methiocarb en nematoden 300.000 per m 2
planten meer dan de onbehandelde veldjes; de veldjes behandeld met nematoden
verschilden echter niet significant. Er waren
tussen de methiocarb 6 kg rijenbehandeling en de 2 kg geen verschillen in aantal
planten. Bij een breedwerpige toepassing
van methiocarb gaf deze alleen op 2 juni
minder planten dan de rijenbehandeling bij
zaai.
Aantalslakken
Onder alle matjes werden de slakken alleen
in de zaaivoor geconstateerd. Er werden
alleen slakken van het soort Deroceras
reticulatumgevonden.
Op 12 mei was tussen de objecten geen
betrouwbaar verschil aanwezig. Immers het
aantalslakkenwaserg laag.
Op 22 mei bevonden alle geconstateerde
slakken zichook nuweer in het zaaivoortje.
Veldjes behandeld met nematoden 300.000
m 2 gaven een effect op dosering (met
name bij de grote slakken). Ook hadden
veldjes met methiocarb in de zaaivoor toegepast betrouwbaar minder slakken dan
de nematodenveldjes met 75.000 nematoden per m 2 .
Op 2juniwerden vier slakken met het

Tabel32. Gemiddeld aantal bietenplantjes per rrr (N = 120 rrr).
15juni
objecten
A
B
C
D
E
F
G

onbehandeld
nematoden
nematoden
nematoden
methiocarb (zaaivoor)
methiocarb (breedwerpig)
methiocarb (zaaivoor)

LSD (a •• 0.05)
F-prob.

m2

dosering
0
75.000 per m 2
150.000 per m 2
300.000 per m 2
6 kg per ha
5 kg per ha
2 kg per ha

3 juli

6,4
6,8
6,9
7,4
8,8
8,7
8,4

7,1
7,3
7,6
7,9
9,3
9,2
8,9

1,26
0.002

1,12
0.002
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Tabel33. Gemiddeld aantal slakken per matje in de dode rogge als bodembedekker en de suikerbieten
kiemplanten in 1995.
objecten
A onbehandeld
B nematoden
C nematoden
D nematoden
E methiocarb (zaaivoor)
F methiocarb (breedwerpig)
G methiocarb (zaaivoor)

dosering
0
75.000 per m 2
150.000 per m 2
300.000 per m 2
6 kg per ha
5 kg per ha
2 kg per ha

LSD (a = 0.05)
F-prob.

typische nematoden symptoom (sterk opgezwollen mantel) in de veldjes van objecten Cen Dgevonden.
In de veldjes behandeld met methiocarb
werden minder slakken dan in het onbehandelde veldje geconstateerd. Bij de toepassing van nematoden werd bij de hoogste dosering minder slakken gevonden dan
bij de lagere doseringen.

22 mei

2 juni

1,6
3,3
1,9
1,4
1,0
1.9
1,3

2,5
2,6
2,8
1,9
0,1
0,6
1,0

1,43
0.074

1,90
0.045

Bij nematoden is een dosering van 300.000
per m 2 oppervlakte zaaivoor stonden op 3
juli circa 10% meer planten in vergelijking
met onbehandelde veldjes. Lagere doseringen met nematoden gaven geen effect.
Dit onderzoek zal, nu na vier jaar, worden
afgesloten.

Eindconclusies
Discussie en conclusie

Chemisch

De behandeling met methiocarb 2 kg en 6
kg in de zaaivoor en 5 kg per ha breedwerpig toegepast (bij opkomst) geven de
meest efficiënte bestrijding van slakken. Dit
blijkt uit 25%meer planten, namelijk 93.000
planten ten opzichte van 71.000 planten
per ha in de onbehandelde veldjes (zie
tabel32).
De slakken gaan via het zaaivoortje naar
de oppervlakte, want tussen de rijen is de
grond gesloten.

Debehandeling met methiocarb (granulaat)
in de zaaivoor toegepast geeft de meest
efficiënte bestrijding vanslakken.
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Biologisch
Een rijenbehandeling met aaltjes 300.000
m 2 zaaivoorbreedte geeft tevens een goede bestrijding van slakken, echter deze
toepassing issterk van hetweer afhankelijk
(neerslag).

J
Onkruidbestrijding insuikerbieten bijdeteelt ineenbodembedekker (WR7741994)
RM.T.M.Geelen,C. Crombach(ROCWijnandsrade)
Bijdeteeltineenbodembedekker isnietaltijdeenbespuitingmetRoundupvoor
opkomst noodzakelijk.Zaaibedbereiding bijdezeteeltbestrijdtveelonkruidmechanisch.

Doelvan de proef
Onkruidbestrijding bij de teelt van suikerbieten in een bodembedekker vraagt een
aangepaste aanpak. In een bodembedekker kiemen slechts weinig onkruiden in
vergelijking tot de traditionele teelt. De
onkruiden die voorkomen zijn evenwel afgehard en zo groot, dat ze met het lage
doseringen systeem (LDS) onvoldoende
worden bestreden. Nagegaan wordt of met
behulp van na opkomst gespoten Roundup, deze afgeharde onkruiden effectief te
bestrijden zijn.

Uitvoering van het onderzoek
De proef is aangelegd bij drie systemen
van grondbewerking. Op deze proef is in
de herfst gele mosterd ingezaaid. In het
voorjaar is in een gedeelte van het proefveld zonder zaaibedbereiding suikerbieten
gezaaid. In een ander gedeelte is een
oppervlakkige zaaibedbereiding uitgevoerd.
Ter vergelijking is op een overig gedeelte
de gangbare grondbewerking uitgevoerd,
voorvrucht
vlas
zaaibedbereiding 21 april
ras
Allure
zaai
25april.
De helft van de objecten bij teelt in een
bodembedekker werd voor de bietenzaai
gespoten met Roundup. Bij gangbare teelt
werd op de helft van de veldjes na inzaai
Pyramin gespoten. De na opkomst bespui-

tingen zijn uitgevoerd volgens het Lage
Doseringen Systeem (LDS); de helft vande
objecten werd vollevelds gespoten, de helft
als rijenbespuiting. Hierbij werd 40% van
de oppervlakte werd bespoten en dus
maar 40% van de genoemde hoeveelheid
per ha werd verbruikt. Daar waar rijenbespuiting was toegepast werd tussen de rij
de onkruidbestrijding met een Steketee
multispray (30 mei) uitgevoerd (tabel 34).
De Multispray dekt met behulp van afschermtunnels (kappen) het cultuurgewas
af. De behandeling met de kappenspuit
moest in 1994, gezien de onkruidontwikkeling, tamelijk vroeg worden ingezet. Dit in
verband met de fors ontwikkelde kamille.
Na de bespuiting kreeg nieuw onkruid de
kans omte kiemen inhet nog niet gesloten
gewas. De tijdstippen en doseringen staan
vermeld in detabel35.
Vlak voor het sluiten van het gewas, begin
julizijnonkruidaantallen geteld.

Resultaten
Resultatenbijgangbare grondbewerking
Op het moment van inzet van de multyspray kwamen nog nauwelijks onkruiden
voor tussen de rij. Deze bespuiting is in de
objecten met gangbare grondbewerking te
vroeg ingezet. Begin juli bleek dat na toepassing van de Roundup tussen de rij,
alsnog veel onkruiden warengekiemd,
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Tabel34. Overzichtvandeobjectenenbehandelingen.
object

teeltmethode

A
B
C
D

gangbaar
gangbaar
gangbaar
gangbaar

E
F
G
H

zonder zaaibedber.
zonder zaaibedber.
zonder zaaibedber.
zonder zaaibedber.

1
K
L
M

met zaaibedber.
met zaaibedber.
met zaaibedber.
met zaaibedber.

bespuiting
voor opkomst

bespuiting
LOS na opkomst

.
-

multispray

.

votvelds
rijenbesp.
volvelds
rijenbesp.

Pyramin
Pyramin

_
-

ja

ja

_

volvelds
rijenbesp.
volvelds
rijenbesp.

Roundup
Roundup

_
-

ja

ja

_

volvelds
rijenbesp.
volvelds
rijenbesp.

Roundup
Roundup

ja

ja

Tabel35. Tijdstip vantoepassing endosering in kg of liter per ha.van de gebruikte herbiciden (v.o.:voor
opkomst).
groeistad.
vd.
datum biet
19/3
26/3
9/5
17/5
27/5
30/5

v.o.
v.o
kiemp.
2-4bl.
6-8bl.
8 bl.

Roundup

Bolero

dosering
Goltix

Pyramin

Tra
mat

Avadex

.

.
-

.
-

-

.
-

-

2

0,5
0,5
1.0

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

4

-

-

-

-

5

-

objecten
G,H,L,M
C.D
At/m M
At/m M
At/m M
B,D,F,H,K,M

0,75

-

Tabel36. Aantal onkruiden per 10mz beginjuli, na3 Idsbespuitingen.Visuele beoordeling (weergegeven
alsschoolcijfer) ophetmomentvaninzetvandeMultyspray (30/5) enbeginjuli.

-

gangbaar
Pyr
w
nj
B
C

Pyr

-

nj
D

w
E

zonder zaaibed
Rup Rup
w
nj
nj
H
F
G

w
I

met zaaibed
Rup
w
nj
K
L

-

Rup

object

w
A

breedbladigen
wv kamille
grasachtigen

0
0
0

60
31
1

2
1
0

16
6
0

100
85
118

24
7
3

1
0
0

35
23
0

6
5
4

71
46
14

4
3
1

50
39
1

cijfer 30/5
cijfer 1/7

8
9

8
3

9
9

9
7

2
3

1
5

9
7

7
7

6
7

4
5

9
9

8
7

waardoor de onkruidbestrijding in de objecten met rijenbehandeling te wensen
overliet. In de rij waren alle objecten onkruidvrij. Dat deze late veronkruiding niet in
66

nj
M

de volvelds bespoten objecten voorkwam
moet worden toegeschreven aan de bodemwerking van de LDSbespuitingen.
De bespuiting met pyramin leidde tot een

reductie van het aantal gekiemde breedbladige onkruiden; met name van kamille,
melde en herderstasje. Op onbehandelde
veldjes kwamen 54 onkruiden per 10 m 2
voor; na pyraminbespuiting 14. LDS bespuiting na opkomst bespuiting gaf een
goede bestrijding van deze onkruiden.
Twee LDS bespuitingen bleken achteraf
voldoende voor een goede onkruidbestrijding. De bespuiting met Pyramin bleek
geen voordeel op te leveren. Zonder deze
bespuiting werd hetzelfde resultaat bereikt
(afbeelding 12).
Resultatenbijinzaaiinbodembedekker
Indeze objecten kwamen erg veel afgeharde onkruiden voor, die bij inzaai reeds
aanwezig waren. Door het gebruik van
Roundup voor opkomst konden deze worden bestreden, en kon een goede onkruidbestrijding worden verkregen. Zonder het
gebruik van Roundup voor opkomst bleken
deze onkruiden door de LDS bespuitingen
niet te bestrijden. Door de inzet van de
Multyspray konden nog veel onkruiden
worden bestreden. Er bleef echter te veel
onkruid over. Vanwege de grootte van het
onkruid moest de Multyspray vroeg worden ingezet. Dit bleek geen probleem.
Omdat geen grondbewerking was uitgevoerd, kiemde in deze objecten maar weinig onkruiden. De gedurende het voorjaar
gekiemde onkruiden (object G) werden
met de LDS bespuitingen goed bestreden
(afbeelding 13).
Resultaten bij teelt in bodembedekker met
zaaibedbereiding
Zaaibedbereiding leidde tot een mechanische doding vanveel onkruiding die op het
moment van zaaibedbereiding aanwezig
waren. Door de zaaibedbereiding werd
echter eveneens een zaaibed voor onkruiden gemaakt, waardoor er veel de kans
kregen om te kiemen. Deze in het voorjaar
gekiemde onkruiden konden door de LDS

bespuitingen goed worden bestreden (afbeelding 14). Ook zonder de inzet van
Roundup voor opkomst kon een acceptabele (matig geslaagde) onkruidbestrijding
worden verkregen. Als gevolg van de vele
late kiemers (na inzet van de multystrike)
bleef de onkruidbestrijding op de objecten
met LDSrijenbehandeling onder de maat.

Discussie
1994 was een jaar waarbij in het voorjaar
extreem veel onkruid in de doodgevroren
bodembedekker voorkwam. De inzet van
de multispray gaf een goede bestrijding op
de aanwezige onkruiden. Omdat als gevolg
van het achterwege blijven van de LDS
bespuitingen tussen de rij geen bodembewerking optrad, kiemde gedurende juni
nog veel onkruid. Een herhaalde toepassing van de Multystrike zou gewenst zijn
geweest. Gewasschade aan de bieten
kwam niet voor. Stropen van gewasresten
voor de afschermkappen van de Multyspray werd in de proef (bij lage rijsnelheid)
nietwaargenomen.

Conclusie
Indien het onkruidbestand in de bodembedekker in het voorjaar niet sterk ontwikkeld
is, en beperkt van aantal, kan bij de teelt in
een bodembedekker de Roundup bespuiting voor opkomst achterwege blijven indien een zaaibedbereiding wordt gemaakt.
Door deze bewerking wordt het aanwezige
onkruid mechanisch gedood. Door zaaibedbereiding kiemen nieuwe onkruiden,
die echter door de LDS bespuitingen goed
worden bestreden. Zonder zaaibedbereiding worden de voor de opkomst aanwezige (grote) onkruiden onvoldoende met de
LDS na opkomst bespuitingen bestreden.
Er is dan een bespuiting voor opkomst met
Roundup noodzakelijk. Bij gangbare
grondbewerking is hetgebruik van Pyramin
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Afbeelding12.Gangbare teeltmethode. Aantallen onkruiden op onbehandeld, na 1,2 en 3 LDSbespuitingenbijwelengeenPyramingebruik.
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Afbeelding 13.Teelt in bodembedekker zonder zaaibedbereiding. Aantallen onkruiden op onbehandeld, na
1,2en3LDSbespuitingenbijwelengeenRoundupbespuitingvooropkomst.
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Afbeelding 14.Teelt inbodembedekker metzaaibedbereiding.Aantallenonkruiden oponbehandeld,na 1, 2
en3LDSbespuitingen bijwelengeenRoundup bespuitingvooropkomst.

niet nodig.Metde LDSbespuitingenwordt de multispray kan onkruid in de rij goed
het onkruid, ook zonder Pyramin bespui- wordenbestreden,
tingvoldoende bestreden.Metbehulpvan
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Erosiebestrijding door minimalisatie grondbewerking (WR
793)
CE. Westerdijk(PAGV)
Extensieve najaarsbewerking geeft,invergelijkingtoteenintensievenajaarsbewerking,
gedurende hetvoorjaar bijdeinzaaiineenbodembedekker mindererosie.

Inleiding
Deze proef heeft tot doel het effect van de
intensiteit van de grondbewerking te onderzoeken in relatie tot het bodemverlies en
waterafvoer. Bij de proef worden systemen
met een intensieve en een extensieve najaarsbewerking met elkaar vergeleken. In
het overzicht van de toegepaste teeltsystemen is systeem E (najaarsbewerking met
ganzevoet en inzaai in stro) een intensieve
bewerking genoemd. Dit is gedaan omvergelijking mogelijk te maken met het extensieve systeem H (geen najaarsbewerking
en inzaai in stro). Bij systeem E vindt er
echter geen intensieve stoppelbewerking
plaats met een rotorkopeg. In verband met
erosiebeperking is het gunstig de grond zo
min mogelijk te bewerken. Problemen hierbij zijn de hoeveelheid stro, vaak te droog
om bodembedekker goed te laten aanslaan en (soms) onvoldoende tijd om stro
goed in te werken bij late graanoogst wat
vaak leidt tot een 'inkuileffect', slechte
stand van bodembedekker in het najaar en
slechte stand/opkomst van de suikerbieten.
Winterrogge heeft verder nog als nadelen
dat het zaaizaad aangekocht moet worden
en dat het voor de zaai van de bieten
doodgespoten moet worden wat extra kosten met zich mee brengt. Tevens rijst de
vraag of een strobedekking alleenvoldoende is voor erosiebeperking. Na een bodembedekker geeft de inzaai van bieten
nog problemen. De grond moet voldoende
los zijn voor een ongestoorde groei van de
bieten, maar vast genoeg om erosie tegen
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te gaan. Ook moet er na een bewerking
voldoende mulchmateriaal boven op blijven
als bescherming tegen erosie.

Proefopzet
Objecten
Systeem C (Intensief, rogge): Intensieve
stoppelbewerking + ploegen najaar, wintergewas rogge, inzaai bieten met doorzaaimachine.
Systeem D (Intensief, gele mosterd): Intensieve stoppelbewerking + ploegen najaar,
wintergewas gele mosterd, inzaai bieten
(doorzaai).
Systeem E ("Intensief' stro): Extensieve
stoppelbewerking (alleenter bestrijding van
opslag en stro bovenin houden), najaarsbewerking ganzevoet, winterbedekking
door stro, inzaai bieten (doorzaai).
Systeem F (Extensief, rogge): Extensieve
stoppelbewerking, geen najaarsbewerking,
wintergewas rogge, inzaai bieten (doorzaai).
Systeem G (Extensief, gele mosterd): Extensieve stoppelbewerking, geen najaarsbewerking, wintergewas gele mosterd,inzaai bieten (doorzaai).
Systeem H (Extensief, stro): Extensieve
stoppelbewerking, geen najaarsbewerking,
winterbedekking stro, inzaai bieten (doorzaai).
Grondanalyse proefveld : pH 6,6. Voorvrucht zomertarwe.
Vóór het spitten (te droog om te ploegen)

werd het proefveld op 17-08-1994 bemest
met 40 m runderdrijfmest. De winterrogge
(100 kg per ha) en gele mosterd (18 kg
per ha) werden op 20en22augustus 1994
ingezaaid. Op 24 maart 1995 is het hele
proefveld (onkruid en wintergewas) doodgespoten met 4 liter Round-Up per ha. Op
25 april werden de suikerbieten (Auris met
Gaucho in de pil) gezaaid op 18 cm in de
rij en werden vochtbepalingen gedaan tot
60 cm diepte in de objecten C, D, E en H
(gegevens hier niet gegeven). De middelste
netto rijen werden op 1mei behandeld met
7 kg Mesurolkorrels per ha en werden de
bakken geplaatst inde objecten D, E, Gen
H voor de erosiemetingen. De N-min (0-60
cm) in het voorjaar bedroeg 55 kg N per
ha en op 18 mei werd 350 kg KAS per ha
gestrooid. De gewasbescherming geschiedde volgens de praktijk. Ook dit jaar
werden erosiemetingen uitgevoerd bij natuurlijke neerslag.Vlak nazaaivande proef
trok er een zware onweersbui over het
gebied waardoor het perceel ernstig verslempte, maar in de proef leek het minder
erg. De praktijk rond de proef werd overgezaaid, maar de proef zelf niet. Door
bijkomende oorzaken bleek het plantaantal
in de proef uiteindelijk erg laag uit te vallen
(minder dan 35000 planten per ha), waardoor een opbrengstbepaling niet zinvol
werd geacht.

Resultaten
Erosie
Bij de opgetreden natuurlijke neerslaghoeveelheden in 1995 zijn er geen statistisch
betrouwbare verschillen in afvoer/afstromingvan water per tijdstip entotaalte

constateren tussen de verschillende objecten. Bij grote neerslaghoeveelheden, zoals
twee jaar terug in deze proef kunstmatig
werd aangelegd, waren wel verschillen
meetbaar, welke overeenkomen met de
trend van dit jaar en van vorig jaar: een
extensieve stoppelbewerking leek beter
dan een intensieve stoppelbewerking.
Zo werd ook bij een extensieve grondbewerking van een systeem met als wintergewas gele mosterd (systeem G) eenvermindering in bodemverlies gemeten. Het bodemverlies van systeem H, geen najaarsbewerking met ganzevoet was gemiddeld
geringer dan bij het systeem E waarbij in
het najaar wel een bewerking met een
ganzevoet plaatsvond. Over het algemeen
werd bij het systeem G het minste bodemverlies gemeten en het meeste bodemverlies bij systeem E. Voor het bodemverlies
bleek dat ongeacht het type gewasrest
(rogge, mosterd of stro) er bij een extensieve stoppelbewerking een geringer bodemverlies optrad dan bij een intensieve
stoppelbewerking.
De veronkruiding (in maart) door opslag
granen, muur en kleefkruid was duidelijk
het minst bij de intensief bewerkte systemen (Cen D) en bij systeemF.

Conclusies
Over het algemeen kan gesteld worden,
dat een extensieve stoppelbewerking voor
erosiebeperking beter was dan een intensieve stoppelbewerking. Het beste werd
het bodemverlies beperkt door het extensieve systeem met rogge of gele mosterd
als wintergewas. De onkruid- en graanopslagbestrijding vraagt in een extensieve
benadering extra aandacht.
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Tabel37. Gemiddelden van afvoer (liter per 10 m2) en bodemverlies (gram per 10 m2) bij natuurlijke neerslag in de proef WR793 nabij Schinnen in 1995 (gegevens bodemverlies zijn verwerkt na logtransformatie).
afvoer

datum

neerslag

1/5
18/5
23/5
24/5
29/5
6/6
8/6
12/6
13/6
16/6
19/6

5 mm
15 mm
9 mm
2 mm
11 mm
13 mm
9 mm
14 mm
5 mm
15 mm
3 mm

1/5
18/5
23/5
24/5
29/5
6/6
8/6
12/6
13/6
16/6
19/6

5 mm
15 mm
9 mm
2 mm
11 mm
13 mm
9 mm
14 mm
5 mm
15 mm
3 mm

totaal
bodemverlies

totaal
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D

E

G

H

0,6
8,3
0
1,7
5,1
1,6
3,6
4,9
1,4
2,5
02

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

0
3,0
0,2
0,4
1,7
1,2
0,9
1,5
0,5
1,1
02

1,0
7,3
0,3
0,7
3,7
0,3
0,9
1,4
0,3
2,3
0

29,9

15,4
.

10,6
.

6,2
0
3,3
6,0
0,8
1,6
1,8
0,2
0,2
01

8,2
0,4
5,9
2,4
0,2
0,2
1,8
0,1
0,2
0

22,2

26,1

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

18,2
4,5
0,2
5,8
3,7
0,3
0,5
0,8
0,1
0,5
0
18,9

__

Optimalisatie van de zaairijen-frees insuikerbieten (WR 794)
CE. Westerdijk (PAGV)

Proefopzet

Grondanalyse proefveld, perceel 8 (1994):
pH 6,8; humus 2,7; Pw 56; K-HCL 16;
CaC0 3 0,2; slib % 24. Voorvrucht zomergerst.
Voor het spitten werd het proefveld bemest
met 29 m runderdrijfmest, waarna de winterrogge (100 kg/ha) op 30 augustus 1994
werd ingezaaid. Op 23 maart 1995 is het
hele proefveld doodgespoten met 4liter
Round-Up per ha. De rogge was op dat
moment ongeveer 22-25 cm hoog. Op 3
mei werden de suikerbieten (Auris met
Gaucho in de pil) gezaaid op 18 cm in de
rij en werd het vochtpercentage bepaald
tot 60 cm diepte. De N-min (0-60 cm) in
hetvoorjaar bedroeg 12kg Nper ha en op
18 mei werd 300 kg KAS (27%) per ha
gestrooid. De gewasbescherming geschiedde volgens de praktijk. Op 9november werd de proef machinaal gerooid.

Objecten:
Systeem A (zaairijfrees + tanden): inzaai
bieten met zaaifrees plustanden.
Systeem B (zaairijfrees): inzaai bieten met
zaaifrees.
Systeem C (direct-zaai): inzaai bieten met
doorzaaimachine.

Er waren geen aantoonbare verschillen in
opkomstsnelheid. Bij het zaaien van de
bieten met de zaairijenfrees met tanden,
bleek dat de rogge zich rond deze tanden
wikkelde waardoor de machine ging 'bulldozeren'. Hierdoor kwam het zaaivoortje
dieper te liggen waardoor de kans op

Inleiding
Uit proeven met doorzaai in winterrogge
bleek dat met de zaairijenfrees op lössgrond een prima zaaibed werd verkregen,
maar vertoonden de bieten op de overgang van het gefreesde bovenlaagje naar
de niet-gefreesde ondergrond meer vertakkingen. Deze overgang dient opgeheven
te worden, mogelijk dat dit kan door een
tand voor het freesje door de grond te
trekken. De grond moet voldoende los zijn
voor een ongestoorde groei van de bieten,
maar vast genoeg om erosie tegen te
gaan. Ook moet er na een bewerking voldoende mulchmateriaal boven op blijven
als bescherming tegen erosie.

Tabel38. Opbrengst- enkwaliteitscijfersvandebietenopWijnandsrade,WR794in1995.
pl/ha
* 1000

wortel
ton/ha

suiker

A: frees + T
B: frees
C: doorzaai

81,1
95,9
64,9

45,1
42,0
39,4

gemiddeld:
LSD (or<0,05):

80,4
9,1

42,2
ns

object

Wl

grondtarra %

16,6
16,6
16,5

92,1
92,2
91,6

5,4
5,8
5,0

16,6
ns

92,0
ns

5,4
ns

%
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erosie vergroot wordt. Om de kans op erosie te verminderen, zou er losse grond op
het zaaivoortje gebracht moeten worden,
zodat deze hoger komt te liggen.

lager plantaantal per ha.

Intabel 38 zijn de opbrengst- en kwaliteitscijfers weergegeven zoals deze door het
1RSte Bergen op Zoom zijn geanalyseerd.
Zowel opbrengst als interne kwaliteit vertonen geen significante verschillen. Het plantaantal verschilt wel significant (lager bij
direct-zaai). Tussen de objecten werd geen
verschil in mate van vertakking van de bieten geconstateerd, maar het grondtarrapercentage was bij object A wel significant
lager. Ditwaarschijnlijk als gevolg van een

Het zaairijenfreesje gaf een iets betere opbrengst dan direct-zaai, maar montage van
eentand voor hetfreesje gaf geenverbetering voor wat betreft vertakking van de
bieten. Detand bleek het zaaibedje inde rij
los te maken, waardoor het plantaantal
lager uitviel. Uit erosie oogpunt bleek de
tand ook een negatieve uitwerking te hebben doordat de zaairij dieper kwam te liggen dan de onbewerkte grond en bij neerslag als 'goot' gaatfungeren.

Conclusies

Suikerbiet geteeld in een gele mosterd bodembedekker, ter beperking van de
erosiegevoeligheid.
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Machinaalstro spreiden. Demonstratie
P.M.T.M. Geelen enE. Steins (ROC Wijnandsrade)
Zaaien enbemesten tegelijk. Demonstratie
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StikstofproblematJek van de akkerbouw en melkveehouderij
in het Mergelland - beschrijving van het onderzoek - (WR
800)
RM.T.M. Geelen (ROC Wijnandsrade), A.R Wouters (PR), J. Ablas, CE. Westerdijk
(PAGV), T. Kerckhoffs (ROC Wijnandsrade), B. Philipsen, M. v. Walbeek (ROC Cranendonck)
Beschrijvingvandeopzetvanhetnieuweonderzoek naardeinvloedvande bemesting
endevruchtopvolging op hetnitraatgehalte inhet bodemvocht.

Probleem
Het nitraatgehalte van het freatisch grondwater is de afgelopen decennia in Zuid
Limburg sterk gestegen. In verschillende
waterwinningen is reeds een overschrijding
van het EG-richtniveau geconstateerd. Dit
wordt toegeschreven aan de intensivering
van het agrarisch ruimtegebruik en de
daarmee gepaard gaande toegenomen bemestingsdruk. Vanwege de diepe grondwaterstanden en het geringe organische
stofgehalte van de bodem vindt in het
Mergelland niet of nauwelijks denitrificatie
plaats.
Dit betekent dat alle in de bodem gebrachte stikstof die niet wordt opgenomen door
het gewas en die niet is vastgelegd in de
organische fractie, kan uitspoelen naar het
grondwater.

Doelvan het onderzoek
In het onderzoek dient naar voren te komen welke teelt- en bemestingsmaatregelen op bouwland en op grasland kunnen
leiden tot een emissie van maximaal 50 mg
N03 per liter en maximaal 25 mg N03 per
liter naar het grondwater. Het dient aan te
geven welke extra inspanningen hiervoor
nodig zijn enwat de gevolgen zijnvoor het

opbrengst niveau ten opzicht van optimale
landbouwkundige bemesting.

Uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een akkerbouwen een graslandgedeelte. Het graslandonderzoek wordt uitgevoerd door het
Proefstation voor de Rundveehouderij,
Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR)
en het ROC Cranendonck te Maarheeze.
Het akkerbouwgedeelte wordt door het
ROC Wijnandsrade uitgevoerd in samenwerking met het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV).
Het onderzoek wordt mede gefinancierd
door de Provincie Limburg,de Water Maatschappij Limburg, de Limburgse Land- en
Tuinbouw Bond en het Bedrijfslaboratorium
voor Grond-en Gewasonderzoek.

Proefopzet grasland
Voor het tegengaan van stikstofuitspoeling
op grasland biedt detoepassing van SANS
het meeste perspectief. SANS,het Systeem
voor Aangepaste N-bemesting per Snede,
is gericht op optimalisatie van het stikstofbemestingsadvies voor grasland. Door bij
iedere bemesting rekening te houden met
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de hoeveelheid beschikbare stikstof in de
bodem, de te verwachten stikstoflevering
door de bodem en de stikstofopname door
het gras wordt een optimale grasproduktie
bereikt met minimale stikstofverliezen.
SANS wordt in eerste instantie ontwikkeld
voor maaien.
Dit onderzoek is specifiek gericht op de
ontwikkeling van SANS voor lössgrasland.
Op het maaiproefveld wordt de N-bemesting volgens SANS zoals vastgesteld op
basis van grondonderzoek vergeleken met
de N-bemesting volgens het landbouwkundig advies. Bovendien worden vier N-trappen aangelegd, waaronder een object
zonder stikstofbemesting. Alle behandelingen worden aangelegd inviervoud.

Proefopzet akkerbouw
In de akkerbouw is nader inzicht gewenst
naar de invloedvan:
A. de vruchtopvolging
B. de hoogte van de stikstofgift op de
opbrengst en het nitraatgehalte in het
bodemvocht bij drieteeltsystemen:
1. teelt met kunstmest
2. teelt met gebruik van drijfmest
3. erosie beperkende teelt.

Vruchtopvolging
Een gewas dat inefficiënt met stikstof omgaat bijvoorbeeld als gevolg van een weinig intensief wortelstelsel of een ondiepe
beworteling zal in veel gevallen voor een
optimale produktie meer stikstof toegediend dienen te krijgen dan dat hij nodig
heeft. Hierdoor zal na de oogst een ruime
stikstofrest in het profiel achterblijven.
Een mogelijkheid om uitspoeling te beperken is de teelt van een vanggewas. Het
voorkomt dat de stikstof gedurende de
winter zo diep wegzakt dat een ondiep
wortelend gewas er niet meer aan zou
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kunnen komen. Vanggewassen leggen de
na de oogst vrijgekomen stikstof vast en
geven deze gedurende het erop volgende
groeiseizoen weer vrij. In de proef is de
teelt van een vanggewas standaard opgenomen.
Het hoeft evenmin tot uitspoeling te leiden
als deze stikstof gedurende het erop volgende jaar door een diep en efficiënt wortelend gewas alsnog kan worden benut.
Daaromworden in het onderzoek drieteeltrotatiesvergeleken.
1. biet-aard-tarwe,
2. biet-aard-maïs,
3. continu teelt maïs.
In deze driejarige rotaties wordt in geen,
een of twee van de drie jaar een efficiënte
stikstofbenutter geteeld. Hierbij is er vanuit
gegaan dat maïs en aardappelen niet, en
bieten en tarwe wel efficiënt met stikstof
omgaan.

Hoogtevande stikstofgift
Als referentie wordt geteeld bij de adviesbemesting. Omdat een verlaging van de
bemesting ertoe kan leiden dat de stikstofrest in het profiel na de oogst lager is
wordt ook bij 25% minder stikstof geteeld.
Dit kan leiden tot aanpassing van teeltmaatregelen, die niet in alle systemen gelijk
hoeven te zijn. In verband met de interacties die kunnen optreden tussen deze drie
teeltsystemen wordt deze verlaging van de
N gift onderzocht bij alle drie systemen.
Bovendien worden bij het kunstmest object
ook een verdere verlaging doorgevoerd
waarbij slecht 50%of 0%van de adviesgift
wordt gegeven.
Bij de adviesbemesting wordt uitgegaan
van het (regionaal) stikstofadvies dat is
gebaseerd op de stikstofvoorraad in de
bodem in het voorjaar van het perceel. In
de proef zal geen gebruik worden gemaakt
van optimalisatietechnieken die inspelen op

de stikstof mineralisatie gedurende het
groeiseizoen zoals stikstofvenster, nitaatgehalte in bladsteeltjes, NBS en chlorophylmeter. Het gebruik van een stikstofvenster
(met name in graan) stuit op praktische
problemen. Bemesten aan de handvan het
nitraatgehalte in het gewas (met name de
bladsteeltjes bij aardappelen) lijkt tot nutoe
uit onderzoek op lössgrond weinig perspectiefvol. Met de overige methoden is nog
te weinig ervaring opgedaan.
Wel wordt een verhoging van de benutting
door een aangepaste toediening nagestreefd. Dit kan door het toepassen van
rijenbemesting in plaats van vollevelds
toepassing. Bij aardappelen en bieten biedt
dit geen of weinig perspectief. Bij maïswel.
Rijentoepassing van drijfmest in maïs zou
kunnen, maar levert technisch nog problemenop en is daarom niet in het onderzoek
opgenomen. In het advies wordt de gift
met 33% verlaagd voor dat gedeelte van
de stikstof dat in de rij wordt toegediend.
Bij de teelt in een bodembedekker kan
rijenbemesting tot technische problemen
leiden.
Ook wordt rekening gehouden met de
stikstof die door de groenbemester is vastgelegd. Bij een geslaagde groenbemester
zou volgens het gangbare advies 25 kg N
per ha in mindering gebracht kunnen worden op het advies. Deze vuistregel is echter erg grof. In de proef zal worden bepaald hoeveel stikstof door de groenbemester is vastgelegd en rekening houdend
met een werkings-coëfficiënt van 60% zal
deze hoeveelheid worden gekort op de
stikstofgift.

Systemen
Omdat er diverse verschillende factoren
van invloed zijn op de stikstofonttrekking, vastlegging en beperking van erosie en
omdat deze factoren elkaar onderling kunnen beïnvloeden is gekozen voor een systeemvergelijking. Deze objecten zijn dus

systemen, waarbinnen diverse factoren gelijktijdig kunnenvariëren.
Wel wordt in alle gewassen bij eenzelfde
object eenzelfde strategie gevolgd. Dit onderzoek leent zich er niet voor om van elke
teeltmaatregel afzonderlijk aan te geven
wat de invloed ervan is op de uitspoeling
en opbrengst.
De verschillende teeltsystemen zien er als
volgt uit:
Teeltmetkunstmest
Dit object kan als referentie worden gezien.
In principe worden alle teeltmaatregelen
dusdanig uitgevoerd dat zo min mogelijk
zaluitspoelen.
Toepassing van drijfmest (dom; dierlijke
organischemest)
Bij het gebruik van drijfmest in plaats van
kunstmest is de hoeveelheid te geven stikstof moeilijker te bepalen. Bovendien is de
werkzaamheid van de stikstof een onberekenbare factor. Er wordt in de proef uitgegaan van 60% werkbaarheid van de totaal
aanwezige stikstof. Drijfmest wordt tijdens
of direct na toepassing ingewerkt. Het
wordt alleen in het voorjaar toegepast. Er
wordt uitgegaan van een maximale gift van
70 kg P 2 0 5 per ha.
Erosiebeperkendtelen
Het telen op een erosiebeperkende manier
leidt tot veel teelttechnische aanpassingen.
Deze zijn van invloed op de bemesting en
kunnen de uitspoeling beïnvloeden.
In het erosiebeperkend teeltsysteem worden de bieten en de maïs in een bodembedekker geteeld na oppervlakkige zaaibedbereiding. Bij aardappelen wordt erosie
tegengegaan door het aanbrengen van
een strodek in het voorjaar. Omdat gele
mosterd een betere erosiebescherming
geeft dan een graangroenbemester wordt
waar mogelijk deze bodembedekker uitge77

zaaid.
onmogelijk, waardoor een aangepaste cheOm voldoende bodembedekking te krijgen
mische bestrijding noodzakelijk is.
wordt er in de herfst een kleine stikstofbemesting aan gegeven.Tijdige in-zaai ervan
Objecten
wordt bevorderd door de oogst van de
voorvrucht zo mogelijk te vervroegen. De
Devermelde systemen hebben in de proef
oppervlakkig aanwezige gewasresten ma- geleid tot 8 objecten, die in alle gewassen
ken eenmechanische onkruidbestrijding
worden aangelegd.Deze 8 objecten zijn:
A. DOM 100

Bij (100% van) de adviesbemesting wordt optimaal Dierlijke Organische
Mest ingezet.
B. KM 100
(100%van de) adviesbemesting, waarbij de volledige stikstofbemesting in
de vorm van kunstmest wordt gegeven.
O EROSIE 100 Bij (100% van) de adviesbemesting wordt geteeld volgens een erosiebeperkend teeltsysteem. Bij bieten en maïs vindt inzaai in een bodembedekker plaats naoppervlakkige zaaibedbereiding. Inaardappelen wordt
eenstro bedekking toegepast.
D. DOM75
Bij 75%van de adviesbemesting wordt optimaal met Dierlijke Organische
Mest bemest.
E. KM75
Bij 75% van de adviesbemesting wordt de stikstofbemesting in de vorm
van kunstmest gegeven.
F. EROSIE75 Bij 75% van de adviesbemesting wordt geteeld volgens eerdergenoemd
(object C) erosiebeperkendteeltsysteem.
G. KM50
Geteeld wordt bij 50%van de adviesbemesting.
H. KM0
Geteeldwordt zonder enige stikstofbemesting.
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J
Mechanische onkruidbestrijding in maïs (WR 756 1993)
RM.T.M.Geelen,C. Crombach(ROCWijnandsrade), R.Y v.d.Weide (PAGV)
Mechanischeonkruidbestrijding moetgerichtzijnophetonderdrukkenvanonkruiden
ineenjongstadium.Volveldseggen naopkomst kan,maarvolledige afhankelijkheid
vandeegmaakthetsysteemriskant.

Uit proeven in de afgelopen jaren is gebleken dat de onkruidbestrijding in maïs op
basis van niet-chemische bestrijdingsmethoden verregaand realiseerbaar is. Om de
effectiviteit en de bedrijfszekerheid van
mechanische methoden te optimaliseren,
richt het onderzoek zich vooral op de verbetering van mechanische bestrijdingstechnieken en de combinaties met lagere doseringen bestrijdingsmiddel. Deze proef richtte zich op het optimaliseren van de eg
bewerking. Nagegaan wordt of de grofheid
van het zaaibed invloed heeft op het effect
van de egbewerking en hoe lang een bewerking kanworden uitgesteld.

Algemene proefveldgegevens
Grondsoort
Voorvrucht
Gewas
Ras
Zaaidatum
Zaaizaadhh/ha
Zaaidiepte
Bemesting
Oogstdatum

Loss; PH =6,4; 2% humus; 23%slib
Aardappelen
Snijmaïs
Andrea
14mei 1993
110.000zaden
4cm
150 kg/ha NP (20-7-0)
rijenbemesting bijzaai
29oktober 1993

Uitvoering
Op 12 mei werd het proefveld geploegd.
Vlak voor zaai werd het zaaibed gemaakt
met de rotorkopeg. Object G werd vlak

voor inzaai nog een keer extra bewerkt met
de rotorkopeg. Hierdoor werd het zaaibed
extra fijn gemaakt. Object D werd na zaai
(op 17mei) eerst gerold met de Cambridge
rol om kluiten te verkleinen en een fijner
zaaibedte krijgen.
Voor opkomst werd in alle mechanische
objecten een egbewerking uitgevoerd. Vervolgens werden de objecten A wekelijks,
B,D,G om de 14 dagen en C om de drie
weken geëgd. Object E werd aanaardend
geschoffeld (zie tabel 40). Gewerkt is met
een 6 meter brede eg van het merk Einbock.
Behalve onkruidtellingen werd ook het
gewicht van de belangrijkste voorkomende
onkruiden (zwarte nachtschade en bingelkruid) bepaald. Dit is op twee tijdstippen
gebeurd; op 1juli envlak voor de oogst.

Resultaten
Bij het eggen bleek de onkruidbestrijdende
werking van de eg in de sporen slecht.
Door de vastheid van de bodem en de
diepere ligging konden de eggetanden in
de sporen hun werk onvoldoende doen.
Na het eggen stonden de maïsplant losser
in de grond. Bij wekelijks eggen kregen de
planten te weinig tijd om weer vast te
groeien. Dat leidde tot veel plantwegval in
dit object.
De bespuiting in object F is in deze proef
te laat uitgevoerd. Er trad veel gewasschadeop.
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Tabel39. Rijsnelheid,diepteinstellingenstandegbijdeegbewerkingenopdediversetijdstippen.
datum
hoogte maïs (cm)
rijsnelheid (km/h)
diepte eg (cm)
stand eg
weersgesteldheid
toestand grond

17/5

25/5

2/6

9/6

14/6

17/6

0
3,5
4
2
z
d

4
3,5
3
1
z
d

10
4
3
1
z
d

20
2,5
3
2
z
d

30
3
3
2
z
d

40-45
3
3,5
2
n
V

Weersgesteldheid:z=zonnig,droog n= nabewerkingenigeneerslag.
Standeg:1= minstagressieve,6meestagressievestand.
Toestandgrond:d= droogv= vochtig
Tabel40. Overzicht vande bewerkingen per objecten, de gewashoogte in cmop het moment van bewerken, de toepassingsdata, en het maïs plantaantal na bewerking. G: extra bewerking rotorkopeg,
A:aanaardendschoffelen,R:Cambridgerol,E:onkruideg,C:ChemischevolveldsLitarol+Gardoprim(2+1).
0
14/5
A
B
C
D
E
F
G
O

wekelijks
om 14 dagen
om 21 dagen
rol+om 14 dagen
eg+ schoffel
chemisch volv.
extra fijn
onbehandeld

datum en gewashoogte bij bewerking
4
30
0
10
20
17/5
25/5
2/6
9/6
14/6
E
E
E
R+E
E

E
E
E
E

G

E

E

-

-

-

E

E
E

40-50
17/6
E
E

E
E

E
A
C

LDS

E

-

-

E

-

-

maïspl anten
2/7
elatief
lm"
7,2
9,2
9,5
9,8
10,6
10,9
10,2
10,7

66
84
87
96
97
100
94
98

0,9

8

Op onbehandeld kwamen op 1 juli veel
onkruiden voor. Als gevolg van concurrentie door de maïs en de eerst opgekomen
onkruiden, gingen veel van de later opgekomen onkruiden alsnog dood. Deovergebleven onkruidplanten namen in massa
nog fors toe (zie afbeelding 15 en 16).
Vooral zwarte nachtschade ontwikkelde
zichtot planten van behoorlijke omvang.

goede bestrijding is het voor bingelkruid
nodig om intensiever te eggen dan voor
zwarte nachtschade. Door wekelijks of om
de 14 dagen te eggen werd een goede
bestrijding verkregen. Door de bewerking
tot om de drie weken uit te stellen bleven
veel onkruiden staan.Zewaren echter allen
klein zodat ondanks het grote aantal, de
totale massa gering was. Naarmate vaker
was bewerkt nam de maïs plantwegvaltoe.
Vooral bij wekelijks eggen trad veel plantverlies op. Dit had opbrengstderving tot
gevolg.

Door te eggen nam het aantal onkruiden
sterk af. Naarmate vaker was geëgd was
het bestrijdingspercentage hoger. Voor een

Door het fijner maken van de grond door
middel van de rotorkopeg voor zaai of
door middelvan de Cambridge rol nazaai

De maïs kwam op 26 juli in bloei. Hierin
kwamen geen verschillen tussen de objectenvoor.
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onkruidbestrijding mais
aantal per m2

gewicht in gram ds/m2

120
100
80
60
40
20

14
21 onbeh
7
14 21 onbeh
aantal dagen tussen egbewerking
zw.n.schade

bingelkr.

I

0

Ioverige

Afbeelding15. Aantallenonkruiden endedrogestofopbrengst vanzwarte nachtschade enbingelkruidop 1
juli.

onkruidbestrijding mais
120

aantal per m2

gewicht in gram ds/m2

100

120
100

80

80

60

60

40

40

20

20

0
14
21 onbeh
7
14 21 onbeh
aantal dagen tussen egbewerking
zw.n.schade

bingelkr.

I

0

Ioverige

Afbeelding 16. Aantallen onkruiden endedrogestofopbrengst van zwarte nachtschade enbingelkruidbij
demaïsoogst.
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Tabel41. Waarnemingen op 1juli 1993. Bestrijdingspercentages van hettotaal alle onkruiden in aantalen
in gram drogestof bij 6meterwerkbreedte, het bestrijdingspercentage van het aantal onkruiden
in en buiten de wielsporen, het bestrijdingspercentage in gram drogestof van de onkruiden
zwartenachtschadeenbingelkruid.Telling,gewichtenaantalperm2.

% bestrijding
obj.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
0.
Isd.

totaal
aantal

totaal*)
gewicht

97
87
33
41
72
100
67
101 onkr.

100
94
72
54
80
100
79
88 gram

37

% bestrijding aantal
buiten
in
spoor
spoor
99
91
39
53
72
100
76
102 onkr.
33

26

89
77
13
3
69
100
39
99 onkr.

% bestrijding gewicht
zwarte
bingelnachtsch.
kruid
100
97
76
57
91
100
83
77 gram

53

99
76
37
32
-8
100
43
10 gram

43

*) Alleenvanzwartenachtschade enbingelkruid.Overigeonkruidenzijnbuitenbeschouwinggebleven.
Tabel42. Waarnemingen op 18 oktober 1993. Bestrijdingspercentages van het totaal alle onkruiden in
aantal en ingram droge stof bij 6 meterwerkbreedte, het bestrijdingspercentage in gramdrogestof van de onkruiden zwarte nachtschade en bingelkruid.Telling, gewicht en aantal per m2 De
opbrengst versenindrogestofvandemaïsenhetdrogestof percentageervan.
% bestrijding
obj.
A**).
B.
C.
D.
E.
F.
G.
O.

totaal
aantal
78
44
5
7
25
100
51
19 onkr.

totaal*)
gewicht
98
88
71
79
78
100
81
109 gr

% bestr.gewicht
zwarte
bingeln.schade
kruid
99
94
69
88
81
100
88
91 gr

93
57
81
35
59
100
48
17 gr

LSD

opbr.
ton/ha
26,1
26,1
25,8
27,0
25,4
22,2
26,2
28,3

opbrengst tmaïs
ds
%
Ds
ton/ha

ds
rel

50,1
54,6
50,0
50,3
54,4
57,1
53,2
49,5

12,7
14,2
12,9
13,6
13,8
12,7
13,9
14,0

90
102
92
97
98
90
99
100

5,4

1,7

12

*) Zietabel 41
**) Gebaseerd opt twee herhalingen.

werd het bestrijdingseffect verslechterd. Bij
de oogst waren nauwelijks meer effecten
aanwezig. Inde wielsporen was het bestrijdingsresultaat bedroevend slecht. Deschade aan de maïs in de vorm van plantwegval was geringer. In opbrengst kwam geen
betrouwbaar verschil voor.
Met een eenmalige schoffelbewerking kon
veel onkruid (met name zwarte nachtschade) worden bestreden. Bingelkruid werd
niet bestreden. De bewerking had geen
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invloed op de opbrengst.
Chemische bestrijding gaf een goed onkruidbestrijdingsresultaat. Als gevolg van
gewasschade door de bespuiting bleef de
opbrengst echter wel 10% achter bij onbehandeld. In onbehandeld werd de hoogste
opbrengst behaald.Ondanks de hoge aantallen onkruiden bleek de gewasdrukking
door onkruid minder dan de gewasschade
die werd veroorzaakt om het onkruid te
kunnen bestrijden.

^

Nitraatuitspoeling op lössgrond (WR 758/95)
P.M.T.M.Geelen (ROCWijnandsrade)
Gebruikvandrijfmest leiddeniettot meeruitspoelingdanhetgebruikvan kunstmest.
Bemestingvolgens adviesleiddein1995tot aanzienlijkeuitspoeling.

Doel van het onderzoek

Uitvoering

Voor Zuid-Limburg is de stikstofuitspoeling
speerpunt in provinciaal beleid. Het probleem speelt met name op loss doordat
daar als gevolg van de diepe grondwaterstand nauwelijks denitrificatie plaatsvindt,
dit in tegenstelling tot de rest van het land.
Het probleem lijkt zich vooral af te spelen
in de maïsteelt. In een proef met de toepassing van drijfmest bleek dat het gebruik
van kunstmeststikstof in plaats van drijfmest niet leidde tot een verlaging van het
gehalte aan stikstof in de bodem. Vraag is
hoe snijmaïs met gebruik van drijfmest
emissiearm istetelen.

De proef is aangelegd op een perceel
waarop in het verleden steeds drijfmest is
toegepast. Maïs wordt in continueteelt
verbouwd. De proef ligt elk jaar op dezelfde plaats. De helft van het proefveld werd
bemest met 30 kub rundveedrijfmest. De
analyse van de mest gaf aan dat op deze
wijze 39 kg P 2 0 5 en 120 kg KgO werd
bemest. Op het proefgedeelte waar niet
met drijfmest werd bemest werden gelijke
hoeveelheden bemest met Patentkali
(waardoor ook een MgO bemesting,vergelijkbaar met die van drijfmest werd gegeven) enTripelsuper. Inhet gehele proefveld
werd een rijenbemesting met tripelsuper
uitgevoerd (± 20 kg P 2 0 5 per ha).
Er werden stikstoftrappen van 0, 50, 100
en 200 kg N per ha aangelegd. Met de
drijfmest werd 126 kg N per ha aangevoerd (bij 60% beschikbaarheid komt dit
neer op 76kg werkzame N per ha).

Algemene proefveldgegevens
Voorvrucht
Ras
Bemesting

11/4
27/4
27/4
20/4
11/5

N-minvoorjaar 3/4
zaaien
11/5
opkomst
24/5
oogst
11/9

snijmaïs
Corina
30 kub RVD (bouwlandinjecteur) (object
EFGH)
102 kg K 2 O+30 kg
MgO (Patentkali) (object ABCD)
40 kg P 2 0 5 (tripelsuper) (object ABCD)
N hoeveelheden volgens schema
23 kg P 2 0 5 rijenbemesting (tripelsuper)
0-30: 15kg Nper ha
100.000zaden per ha

Resultaten
In 1995 werden als gevolg van de droge
zomer lage opbrengsten behaald. Hierdoor
is de afvoer van mineralen met het gewas
gering. In de objecten die met drijfmest
waren bemest lag het kaligehalte in de
plant iets hoger. Als gevolg van een eveneens hogere opbrengst bij drijfmestgebruik
was de kali onttrekking op deze objecten
(122 kg per ha) hoger dan daar waar geen
drijfmest was bemest (82 kg per ha). Het
fosfaatgehalte in het gewas vertoonde
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Tabel43. Opbrengsten enstikstofafvoer met het gewas in1995ende minerale stikstof inde bodem inhet
voor-ennajaar.
object

kunstmest
kg/ha

A
B
C
D

0
50
100
200

E
F
G
H

0
50
100
200

RDM
RDM
kub/ha

_
30
30
30
30

DS.
opbr.
ton/ha

Nafvoer
metgewas
kg/ha

8,9
9,2
9,8
10,3

77
82
94
111

10,3
10,9
10,7
10,9

115
122
128
139

geen verschillen tussen de objecten. De
afvoer lag op de drijfmestobjecten gemiddeld op 41 kg per ha; op de objecten
zonder drijfmest (als gevolg van een lagere
opbrengst) op 34kg P 2 0 5 per ha.
De hoeveelheid stikstof die het gewas
onttrok was sterk afhankelijk van de totale
stikstofgift en staat vermeld in de tabel 43.
Ook het stikstofgehalte in de plant (en
daarmee het eiwitgehalte) lag hoger bij een
hogere gift.
Indeze proef bleek ongeveer 150kg Nper
ha (als kunstmest of drijfmest) nodig voor
een optimale opbrengst. De stikstof die na
de oogst inde bodem achterblijft blijkt

84

voorjaar
0/300
113

nb
138
225
125
159

nb
248

N-min
na oogst (10/11)
0/90
0/300 cm
39
81
86
180

84
130
143
303

53
96
138
283

105
175
248
480

sterk toe te nemen indien meer wordt bemest. Echter ook reeds bij deze gift, die
nodig is voor een optimale opbrengst, was
de hoeveelheid stikstof die na de oogst
achterbleef in het profiel aanzienlijk.

Conclusie
Volgens het stikstofadvies (voor sterk mineraliserende gronden; bij continueteelt: 180voorraad (0-30cm)) zou op deze proef 165
kg Nper hamoeten worden bemest. Bijdit
advies werd de optimale opbrengst behaald maar kwam in 1995 reeds aanzienlijke uitspoeling voor.

\l

Hetverloopvan hetstikstofgehalte inhetprofiel (WR750/
95)
J.Alblas(PAGV)
Gedurendedewinterkaneenbeperktgedeeltevandestikstofdiepinhetprofielwegzakken.

Doel van het onderzoek
Als norm van het nitraatgehalte in drinkwater wordt 50 mg N03 per liter water gesteld, deze norm moet in het jaar 2000 zijn
behaald. Op lageretermijn is een verscherping tot 25 mg nitraat per liter na te streven. Om de norm van 50 mg nitraat per
liter niet te overschrijden mag in het najaar
de voorraad minerale stikstof - gemiddeld
per bedrijf niet groter zijn dan 70 kg N per
ha in de laag 0-100 cm. Deze 70 kg-norm
zou voor alle nederlandse zandgronden
moeten gelden en is een berekend gemiddelde. Gezien de situatie van de lössgronden in Zuid Limburg, die ver boven het
grondwater liggen, zou hier een strengere
norm van 38 kg N per ha in de laag 0-100
cm geldig kunnen zijn. Bij deze 38 kg is
gerekend met een geringe denitrificatie van
4 kg Nper ha (10%).
Met het doel om na te gaan wat deze 38
en 70 kg betekenen voor de grootte van
de stikstofbemesting is onderzoek gedaan
naar de hoeveelheden gemineraliseerde
stikstof in de bodem tot een diepte van
drie meter.
De keuze dit onderzoek uit te voeren op
een diep löss-profiel (radebrikgrond met
29% afslibbare delen in de bouwvoor) is
ingegeven door het feit dat invloeden van
grondwater afwezig zijn. Dit heeft als voordeel dat de stikstof tot diep in het profiel te
volgen is en dat verlies van stikstof door
denitrificatie gering is.
In dit onderzoek zijn waarnemingen gedaan die aanvullend zijn op het onderzoek

in voorgaande jaren. Dit betreft vooral het
gedrag van het bodemvocht, dat het transportmiddel is van de stikstof. In dit verslag
wordt alleen het verloop van de stikstof
behandeld.

Aanpak van het onderzoek
Voorjaar 1994 is een proef aangelegd met
drie objecten inenkelvoud:
- aardappelen met praktijkgift stikstof (250
kg Nper ha):Ap
- braak met praktijkgift: Kp
- braak zonder stikstof: Ko
Indeze veldjes is in het groeiseizoen periodiek bemonsterd op minerale stikstof en
vochtgehalte van de lagen 0-30 en 30-60
cm. Het verloop van het vochtgehalte tot
150 cm diep is gevolgd met behulp van
een zelfregistrerende tensiometeropstelling.
Invoorjaar en in november 1994, injanuari
en in april 1995 is tot 3 m diepte bemonsterd.

Resultaten
Het stikstofhoeveelheden in de bovenste
60 cm van het niet bemeste en niet beteelde veldje (Ko) is in tabel 44 vermeld. In de
loop van de voorzomer (27 mei tot 27juli)
is de toename 1,5kg N per ha per dag, de
volgende twee maanden neemt de hoeveelheid minerale N toe met 0,5 kg N per
dag. Opvallend zijn het droogte effect op
23augustus en de gevolgen van de 117
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Tabel44. Het beloop Inhet groeiseizoen 1994vande minerale N(kg/ha) enhet vochtgehalte (water/droge
grond) indetweelagenvanhetveldjekalebraak(Ko).
data

30/03 27/05 15/06 30/06 15/07 27/07 23/081) 22/09 06/10 23/11

minerale N:
0-30 cm
30-60 cm

16
12

47
11

67
14

77
14

122
27

147
19

17
13

95
99

107
89

27
79

watergetal:
0-30 cm
30-60 cm

0,23
0,23

-

0,20
0,22

0,17
0,21

0,18
0,21

0,18
0,21

0,17
0,19

0,20
0,20

0,22
0,23

0,22
0,22

1)

afwijkende N-gehalten, mogelijk als gevolg van droogte.

mm neerslag tussen 23 augustus en 22
september voor de verdeling van de stikstof in de bodem. Op dit laatste tijdstip is
ook de laag 60-90 cm verrijkt met ingespoelde stikstof.
Bij de bemonstering op 23 november is tot
120 cm diep meer stikstof aanwezig in een
hoeveelheid die overeenkomt met die na
de bemeste aardappelen (tabel 45,afbeelding 17). Deze stikstofhoeveelheden blijven
gedurende de winterperiode 1994/1995
overeenkomen. In de onbegroeide grond
met stikstof (Kp) wordt tot 3 m diepte
steeds meer Ngevonden dan in de veldjes
met bemeste aardappelen en niet bemeste
braak.

Conclusies
- In de voorzomer was de mineralisatie in
niet met stikstof bemeste grond 1,5kg N
per ha perdag.
- In de bemeste grond werd in november
een N-hoeveelheid gevonden die overeenkwam met die na bemeste aardappelen.
- Gedurende de winter zakte de stikstof in
de drie objecten diep in hetprofiel.
N.B. Vergelijking met niet met N bemeste
aardappelen is in deze proef niet gedaan.
Bij de verwerking van in vier jaar verzamelde gegevens worden de gevonden resultatentezamen verwerkt.

Tabel45. DehoeveelheidmineraleN(kg/ha) indebodemlagenvoorennahetgroeiseizoen1994.
diepte cm-mv

30/03/94
AP

0-60
0-90
90-200
200-300
totaal 0-300
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28
35
25
38
98

146
188
37
36
261

23/11/94
Kp
191
281
64
42
387

Ko

Ap

106
154
45
40
239

93
183
105
57
345

19/01/95
Kp
116
215
161
71
447

Ko
77
128
84
65
277

Ap
134
178
92
59
329

21/04/95
Kp
112
188
151
81
420

Ko
78
123
96
62
281

50

150

0

50

"ST

150

50

0

100

Lü

1,i0

100

>

3

O

LU
I—
CL
Lu

200

*&•

23-11-94

19-1-95

300

21-4-95

Afbeelding 17. Het beloop van de hoeveelheden gemineraliseerde stikstof tot 3 m diep gedurende winter
1994/1995 invergelijking met de bemonstering van 30 maart 1994.
Ap = aardappelen met 250 N; Kp = braak met 250 N en Ko = braak zonder N.
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J Groeienstikstofbemesting van Miscanthus (WR 760)
W.CA. van GeelenA. Darwinkel (PAGV)
Demogelijkhedenvanditgewasalsenergiegewaswordenbepaalddoor dedrogestofproduktie. In1994vieldeopbrengsttegen.

Inleiding
Miscanthus sinensis giganteus is een
meerjarig, bamboeachtig gewas met een
hoge opbrengstpotentie en geringe vatbaarheid voor ziekten en plagen. De stengels van Miscanthus kunnen worden verwerkt tot bouw- en constructiematerialen
(onder andere vezelplaten), worden gebruikt voor geotextiel (onder andere rietmatten) of voor energieopwekking (verbranding). De voornoemde Miscanthussoort houdt zichzelf in stand door de vorming van wortelstokken (rhizomen), van
waaruit in het voorjaar scheuten opkomen,
die uitgroeien tot stengels met blad. Het
gewas kan gaan bloeien, maar vormt geen
vruchtbaar zaad. In de winter valt het blad
af en verdorren de stengels. Ze worden na
de winter, als ze voldoende zijn ingedroogd, geoogst.
Binnen een Europees onderzoeksnetwerk
wordt door de Biomass Technology Group
te Twente (BTG) onderzoek gedaan naar
de mogelijkheden als energiegewas. Als
onderdeel van dit onderzoek is in 1993 op
drie locaties (loss-, klei- en dalgrond) eenzelfde teeltproef aangelegd. In dit verslag
wordt ingegaan op de locatie te Wijnandsrade.

Proefopzet en uitvoering
De proef is in 1993 aangelegd als volledig
gewarde blokkenproef met drie stikstoftrappen: jaarlijks 0, 60 en 120 kg per ha.Voor
meer informatie over de aanleg van de
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proef, de uitvoering en het groeiverloop in
1993 en 1994 wordt verwezen naar de
jaarverslagen 1993 en 1994 van ROC Wijnandsrade.
Gedurende het groeiseizoen 1994 werden
planthoogte, aantal geproduceerde scheuten c.q. stengels, bladoppervlak en lichtonderschepping gemeten. Na de winter, op
23 maart 1995, werd het gewas geoogst
met een agria-maaier. De drogestofopbrengst werd vastgesteld en het stikstofenas-gehalte.
In het nieuwe groeiseizoen, 1995, werden
op 30 maart de stikstoftrappen aangebracht (in de vorm van KAS) en werd 170
kg per ha kali (in de vorm van Kali-60) aan
het gewastoegediend.

Resultaten
Zoals reeds in het jaarverslag van 1994 is
vermeld, waren in de winter van 1993/1994
veel planten uitgewinterd. De uitwintering
was wat hoger naarmate de stikstofgift in
het voorgaande jaar hoger was (16% bij
0 N, 19% bij 60 N en 25% bij 120 N). De
dode plantenwerdenvervangen.
Na de winter kwam de hergroei moeizaam
op gang. De planten van het nulobject
gingen na de winter het best hergroeien,
die van het 120N-object het slechtst. Inhet
voorjaar en de zomer groeide het gewas
(te) langzaam en bovendien ontstonden
binnen de veldjes in de proef grote verschillen in ontwikkeling tussen de planten.
In de zomer hadden met name de kleinere
endevervangen planten te lijdenvan de

09/04

29/05

18/07
Datum

OM»

26/10

15/12

Afbeelding 18.Planthoogte van Miscanthus op ROC Wijnandsrade in 1994 (gemiddelde van drie stikstoftrappen).

09/04

29/05

18/07
Datum

06/09

26/10

15/12

Afbeelding 19.Aantal scheuten per plant van Miscanthus op ROC Wijnandsrade in 1994 (gemiddelde van
drie stikstoftrappen).
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15/12

Afbeelding20.Bebladeringsindex (m2 bladoppervlak per m2 grondoppervlak) van Miscanthus op ROC
Wijnandsrade in1994(gemiddeldevandriestikstoftrappen).

19/05

08/06

28/06

18/07

07/08
Datum

27/08

16/09

06/10

26/10

Afbeelding21.Onderschepping van het ingestraalde licht door Miscanthus op ROCWijnandsrade in1994
(gemiddeldevandriestikstoftrappen).
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droogte: ze groeiden nauwelijks ensommigestierven.
Gedurende het gehele groeiseizoen waren
de planten van het nulobject wat hoger en
die van het 120 N-object wat lager. Het
aantal scheuten per plant nam vanaf opkomst tot begin juli toe, daarna werden
nog maar nauwelijks nieuwe scheutengevormd en stierven een aantal kleine scheuten weer af, waarschijnlijk door de droogte.
Aanvankelijk was het aantal scheuten wat
hoger bij het nulobject; na half juli was dit
aantal bij het 120 N-object wat hoger. De
gevonden verschillen in planthoogte en
aantal scheuten zijn echter klein en statistisch niet significant. Voor bladoppervlak en
lichtonderschepping geldt hetzelfde. Daarom zijn in de afbeeldingen 18 t/m 21 de
planthoogte, het aantal scheuten, het bladoppervlak en de lichtonderschepping als
gemiddelde van de drie N-objecten weergegeven. De gewaskleur was bij het 0Nobject wat lichter groen.
Het gewas had pas eind september de
grond volledig bedekt (95% onderschepping van het ingestraalde licht door het
gewas). In de tweede helft van september
begon het pluimen te vormen (waarschijnlijk geïnduceerd door de hoge temperaturen en/of de droogte in de zomer). Dit
heeft mogelijk negatieve invloed gehad op
de vegetatieve groei en dus op de stengelopbrengst.
Rond half oktober leek het gewas uitgegroeid. De planten bereikten toen hun
grootste lengte en hoeveelheid groen-blad-

oppervlak. Daarna nam de hoeveelheid
groen blad snel af, waarschijnlijk omdat de
bladeren door veroudering afstierven en er
geen nieuw blad meer werdgevormd.
Inde winter viel het blad af en brak de top
van veel stengels af (inclusief de pluim).
Het merendeel van de kleine stengels zakte
in elkaar en ging verloren. De gemiddelde
lengte van de geoogste stengels bedroeg
119cm.
De stengelopbrengst na de winter was
laag: gemiddeld 4,9 ton drogestof per ha.
Op het PAGV te Lelystad bedroeg de gemiddelde stengelopbrengst 6,8 ton drogestof per ha en op ROC 't Kompas te Valthermond (Veenkoloniën) 3,0 ton. De opbrengst was wat hoger bij hogere stikstofgift (tabel 46), maar de gevonden verschillen waren niet significant. De lengte en het
drooggewicht van de geoogste stengels
verschilden evenmin significant tussen de
stikstofobjecten. Het gemiddeld stengelgewicht bedroeg 10,4gram.
Het vochtgehalte in het geoogst produkt
was hoger bij hogere stikstofgift (tabel 46).
Voor de praktijk wordt een vochtgehalte
van 15% nagestreefd, omdat het produkt
dan zonder extra droging kanwordenopgeslagen. Dit gehalte wordt veelal pas in
april bereikt.
Het stikstofgehalte in de stengels was
hoger, naarmate de stikstofgift hoger was
(tabel 46). De afvoer aan stikstof met het
geoogst produkt was laag: gemiddeld 18
kg per ha. Destikstofgift had geen invloed

Tabel46. Stengelopbrengst, vochtgehalte in de stengels en stikstofgehalte in de stengeldrogestof van
Miscanthus opROCWijnandsrade in1995.
stikstofgift
(kg per ha)
0
60
120
LSD

stengelopbrengst
(ton d.s. per ha)

vochtgehalte stengels

stikstofgehalte stengels

(%)

(%)

4,5
4,7
5,2

29
33
37

0,23
0,26
0,33

1,7

7

0,05
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op het as-gehalte, gemiddeld bedroeg dit
3%.
Vanwege de groeiproblemen die in 1994
optraden, resulterend in een heterogene
gewasontwikkeling, kunnen aan de resultaten van dit proefjaar geen conclusies wordenverbonden.
In 1995 ontwikkelde het gewas zich goed.
Er waren geen planten uitgewinterd. De
winter van 1994/1995 was zacht en bovendien is een tweejarig Miscanthus-gewas
winterharder dan een eenjarig gewas. Vanaf de derde week van april kwamen de
nieuwe scheuten massaal op en groeiden
snel door. In de tweede week van mei waren de planten gemiddeld 15-20 cm hoog,
begin juni ruim een meter, eind juni bijna
twee meter en half september bijna tweeëneenhalve meter. Rond half juni had het
gewas de grond volledig bedekt. Hierna
stierf het merendeel van de kleine, vaak
later gevormde scheuten af enook enkele,
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kleine, onderontwikkelde planten gingen
dood. Het gewas had op het eerste oog
niet te lijden van de droogte in de zomer,
wat erop duidt dat het diep moet hebben
geworteld.
Tussen de drie stikstoftrappen trad weinig
verschil op in ontwikkeling van de planthoogte en het aantal stengels. Enkel de
hoeveelheid groen-bladoppervlak bleef bij
het nulobject aanvankelijk iets achter.
Beginjuli trad flinke legering op, met name
bij het met 60en 120kg N per ha bemeste
object. Het gewas herstelde zich daarna
vrij goed: alle gelegerde doch niet-geknakte stengels kwamen weer overeind, enkel
de geknakte stengels stierven veelal. Na
eind augustus echter, trad opnieuw legering op in de met 60 en 120kg N bemeste
veldjes. De kans is reëel dat dit de opbrengst nadelig zalbeïnvloeden.
Begin 1996zal het gewas worden geoogst.
De opbrengsten en een nadere uitwerking
van het groeiverloop zullen in het jaarverslagvan 1996worden weergegeven.

J
Optimalisatie van erosieremmende teeltsystemen
P.M.T.M. Geelen (ROC Wijnandsrade), F. Kwaad, E. v. Mulligen, A. Wansink, M. v.d. Zijp
(UniversiteitvanAmsterdam),W.v.d.Berg(PAGV)
Deinvloedvangrondbewerking enstrobedekking opdebodemerosie, waterafvoer,
teeltwijzeengewasopbrengst. Samenvattingvan deresultatenvandeafgelopenjaren.
VooreenuitgebreidebeschrijvingwordtverwezennaardePAGVpublikatie.

Erosie inde winterperiode
Gedurende de winter zijn vijf verschillende
situaties denkbaar. Deze staan weergeven
intabel47.
Van deze objecten zijn bij C (stoppelbewerking, inzaai bodembedekker) geen metingen verricht. Verwacht mag worden dat dit
object niet noemenswaardig afwijkt van
object A (hoofdgrondbewerking, inzaai bodembedekker). De overige zijn onderzocht
bij een rogge bodembedekker. Tenopzichte van E (geen bewerking, geen bodembedekker) gaven de overige een 95% reductie van afstromend water en 87% reductie
aan bodemverlies. Verschil tussen wel of
geen rogge bodembedekker trad pasop in
het vroege voorjaar, net voor inzaai van de
maïs. Vroeg ingezaaide rogge of een
breedbladige bodembedekker zalgedurende de winter de bodem eerder en beter
beschermen, zodat wel een aanvullend
effect magwordenverwacht. Debodem zal
dan veel minder aan verslemping onderhevig zijndan bijlaat ingezaaide enzichlang-

zaam ontwikkelende rogge.
Door de bodembedekker wordt de eroderende kracht van de regendruppels geremd en wordt voorkomen dat bodemdeeltjes losraken. Gewasresten zorgen ervoor
dat de stroomsnelheid wordt gereduceerd,
waardoor het sediment de kans krijgt uit te
zakken. Een ruwe ligging van de bodem
leidt tot een vergroting van het waterbergend vermogen van het bodemoppervlak,
waardoor pas bij een groter hoeveelheid
neerslag afstroming begint. Omdat gedurende de winter de neerslagintensiteiten
over het algemeen laag zijn is vergroting
van het oppervlakkig bergend vermogen
reeds zeer effectief.
De inzaai van een rogge bodembedekker
leidde, ondanks opname van vocht in het
voorjaar, tot een trager opdrogen van de
grond, waardoor deze later kon worden
bewerkt. Na rogge inzaai bleek de minerale
stikstof in het voorjaar lager. Een gedeelte
van de stikstof zal door de bodembedekker zijnvastgelegd.

Tabel47. Mogelijke bewerkingsmethoden indeherfst.

A
B
C
D
E

grondbewerking

bodembedekker

hoofdgrondbewerking
hoofdgrondbewerking
stoppelbewerking
stoppelbewerking
geenbewerking

inzaaibodembedekker
geenbodembedekker
inzaaibodembedekker
geenbodembedekker
geenbodembedekker
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Afvoer van water gedurende de zomerperiode
Onder praktijkomstandigheden (ploegen in
het voorjaar, inzaai zonder bodembescherming) zal ais gevolg van neerslag de bodem onder bepaalde omstandigheden
verslempen (veel neerslag, hoge intensiteit,
niet stabiele structuur). De neerslag kan
dan niet de grond intrekken en stroomt
oppervlakkig af. Treed geen verslemping
op dan is het waterbergend vermogen
groot door de ploegbewerking in het voorjaar, waardoor grote luchtporiën in de
bouwvoor zijnontstaan.
Door de grond in het voorjaar te spitten in
plaats van te ploegen wordt enige bodembedekking verkregen omdat door te spitten
niet alle gewasresten ondergewerkt worden. De grond wordt echter sterker verkruimeld. Het waterbergend vermogen is hierdoor geringer. De bovengrond zal hierdoor
eerder met water verzadigd raken en daardoor instabieler worden. Spitten gaf onder
extreme omstandigheden meer afvoer van
water dan ploegen.
Een sterke reductie van de afvoer van
water werd bereikt door in de praktijksituatie de bodem te bedekken met stro. Het
strodek beschermt de bodem tegen verslemping en structuurverlies, waardoor het
water makkelijk de bodem in kan blijven
dringen en de infiltratiecapaciteit minder
snel zal afnemen. De recente grondbewerking (ploegen in het voorjaar) heeft geleid
tot veel makro poriën, waardoor het waterbergend vermogen groot is. Het leidde bij
metingen bij natuurlijke neerslag tot 81%
minder waterafstroming. Onder extreme
omstandigheden (regensimulatie) werd de
afstroming met 41 procent teruggebracht.
Opgemerkt dient echter te worden dat in
de proeven het stro in handwerk is opgebracht. In de praktijk zullen met het stro
opbrengen wielsporen in het perceel ontstaan, dietot extra erosieleiden.
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Door de teelt in een bodembedekker rogge is de grond gedurende de winter blootgesteld geweest aan de kracht van de
regendruppels, waardoor het oppervlak is
verslempt. Door detrage beginontwikkeling
beschermt de rogge de bodem onvoldoende tegen verslemping. Deze in de winter
ontstane korst vormt een goede aansluiting
met de ondergrond en droogt daarom niet
uit. De grond blijft in het voorjaar langer
nat, maar de korst blijft doorlatend. Deze
doorlatendheid, die op zichzelf beperkt zal
zijn wordt vergroot door de gaten die erin
ontstaan door bodemleven (regenwormen)
en wortelkanalen. Het oppervlakkig waterbergend vermogen is door de verslemping
gering, maar wordt vergroot door de aanwezige gewasresten.
Doordat de doorlatendheid geringer is dan
op vers bewerkte, nog niet verslempte
grond, zal in de periode direct na zaai van
de maïs of bieten op dit object meer water
afstromen dan op de vers bewerkte grond.
Pas als de vers bewerkte grond verslempt
zal door het afwezig zijn van gaten door
bodemleven en wortelkanalen de afstroming daar groter zijn. De verschillen zijn
echter gering.
Bij het gebruik van gele mosterd als bodembedekker kon wel een effect worden
gemeten. De afstroming werd onder extreme omstandigheden met 50% gereduceerd. Bij deze bodembedekker is de verslemping veel minder. Door de snelle ontwikkeling in de herfst krijgt verslemping
veel minder een kans. Een goed ontwikkeld gewas geeft ook in het voorjaar, na
afvriezen van het gewas nog voldoende
bescherming. Bij een slechte ontwikkeling
kan in het voorjaar alsnog verslemping
optreden.
Bewerking van de bodembedekker door
het uitvoeren van een zaaibedbereiding
leidde bijmaïsonder natuurlijke omstandigheden en bij extreme omstandigheden in
suikerbieten tot eentoename van deafstroming. Onder extreme omstandigheden was

deze toename ook aanwezig maar te gering om significant aantoonbaar te zijn. De
afstroming nam zoveeltoe, dat zevergelijkbaar werd of zelfs hoger lag dan bij het
praktijkobject. Door de bewerking gaat een
gedeelte vande bodembedekking verloren.
De wortelkanalen en poriën veroorzaakt
door het bodemleven worden verstoord.
Wel wordt de verslempte bovenlaag gebroken, waardoor de oppervlakte ruwheid toeneemt. Het waterbergend vermogen is gering, omdat de bouwvoor nauwelijks is bewerkt. De losgemaakte grond zal, wellicht
eerder nog dan het praktijkobject (als gevolg van een snellere verzadiging van de
bovengrond door geringer waterbergend
vermogen), opnieuw verslempen en een
ondoorlatende korst gaat de infiltratie tegen.
Door het gebruik van de paraploeg wordt
het waterbergend vermogen in de bouwvoor te vergroot. De bovengrond wordt
weinig beïnvloed. Er komen scheuren in,
die de infiltratie bevorderen. Doordat de
bewerking veel trekkracht vraagt, leidt dit
tot diepe insporing. waarin infiltratie nauwelijks meer mogelijk is. De bewerking heeft
geen aantoonbare invloed op de waterafvoer.
De zaairijen-frees combineert het object
'zonder zaaibedbereiding' met het object
'met zaaibedbereiding'. Op 12%(suikerbieten) of 8% (maïs) van de oppervlakte wordt
eenzaaibedbereiding uitgevoerd. Het effect
op de afstroming ligt inderdaad tussen beide objecten in. De afstroming neemt toe
ten opzichte van het object zonder zaaibedbereiding en ligt vergelijkbaar met het
praktijkobject.
Door het breken van de bouwvoor kan
worden gezien als een combinatie van het
object 'met zaaibedbereiding' en 'paraploeg'. Door een grotere werkbreedte is de
hoeveelheid spoor geringer dan bij het
gebruik van de paraploeg. De afvoer is

vergelijkbaar met die op het praktijkobject.
Het vergroten van het waterbergend vermogen (door het losmaken van de bouwvoor) heeft niet geleid tot minder afstroming ten opzichte van het object waarop
alleen een zaaibedbereiding werd uitgevoerd.
Inzaai zonder bewerking in het object dat
voor de winter was geploegd, maar waar
geen bodembedekker was ingezaaid laat
het effect van inzaai van de bodembedekker zien (in vergelijking met het object
'zonder zaaibed'). De grond is nog sterker
verslempt. Er zijn geen wortelkanalen en
het bodemleven zal bij gebrek aan voedsel
minder actief zijn. De oppervlakkige afstroming kan niet door gewasresten worden
geremd. Dit alles leidt ertoe dat de afstroming in dit object sterk toeneemt ten opzichte van een praktijksituatie. Gedurende
de zomermaanden heeft de inzaai van een
bodembedekker duidelijk wel voordelen
boven alleen een grondbewerking, uitgevoerd in de herfst. Dit object laat eveneens
zien wat gebeurt bij inzaai in een mislukte
bodembedekker. Dewerking pakt danaverechts uit. In plaats van het beperken van
de afvoer, zaldezejuisttoenemen.

Afvoer van grond gedurende de
zomerperiode
In de pra/cf/y/csituatie zal het oppervlakkig
afstromend water losgeslagen bodemdeeltjes meevoeren. De stabiliteit van de bodem ende intensiteit van de regen bepalen
voor een groot gedeelte hoeveel er losgeslagen wordt. Onder extreme omstandigheden zal de afstroming sterk toenemen.
Zeker als de wateropslagcapaciteit van de
bouwvoor overschreden wordt, en de bodem verzadigd is, zal de stabiliteit snel
achteruit gaan. Vandaar dat de hoeveelheid erosie sterk kan toenemen onder extreme omstandigheden.
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Bij ploegen neemt de afstroming af. De
aanwezige gewasresten zullen de afstroming beperken, waardoor eventueel reeds
losgemaakt sediment de kans krijgt weer
uittezakken.
Door een bedekking met stro worden bodemdeeltjes tegen de inslag van regen beschermd en zullen niet zo snel uiteen vallen. Met het afstromend water zal dus weinig losliggend materiaal meegevoerd kunnen worden. Door de strobedekking wordt
de stroomsnelheid van het water geremd.
Er vormen zich op veel plaatsen dammetjes van stro dat over korte afstand verplaatst is en dat blijft hangen tegen ruwheidselementen van het bodemoppervlak.
Hierdoor ontstaan waterplassen waarin de
stroomsnelheid laag is en, als er al sprake
is van een sedimentlast, meteen weer sedimentatie optreedt. De strobedekking leidde
bij natuurlijke neerslag tot een beperking
van het bodemverlies van 81%,en onder
extreme omstandigheden zelfs tot 91 procent.
Eveneens een sterke reductie van afstroming van grond van 56% bij meting bij natuurlijke neerslag werd verkregen door de
teelt in een bodembedekker zonderzaaibedbereiding. De werking bleek beter onder extreme omstandigheden. De afvoer
van grond werd dan met 84 procent verminderd. Ondanks de min of meer bescherming door de rogge bodembedekker
is het bodemoppervlak in deze objecten
gedurende de winter verslempt. Door deze
verslemping zijn geen losse bodemdelen
oppervlakkig aanwezig of zijn door de
kracht van regendruppels moeilijk bodemdelen lostemaken.
Bij de teelt van suikerbieten werd het bodemverlies met 92%nog veelsterkerteruggebracht dan onder maïs. In bieten bleek
de erosiebeperkende werking veel beter
dan in maïs. Dit kan mogelijk worden toegeschreven aan het gebruik van gele mos96

terd als bodembedekker. Verslemping van
de bodem gedurende de winter treed hier
in veel mindere mate op doordat de gele
mosterd leidt tot een snelle bodembedekking in de herfst. De bodemruwheid is
groter, waardoor de afstroomsnelheid afneemt.
Bij inzaai in een bodembedekker met gebruik van de zaairij-frees gaat afstroming
effectief tegen. Wel is de effectiviteit geringer dan wanneer zonder bewerking werd
ingezaaid. Het bodemverlies wordt met 70
(natuurlijke neerslag) tot 80 (onder extreme
omstandigheden) procent verminderd.
Het gebruik van de paraploeg is eveneens
effectief. Inzet van de paraploeg kan de
grond onder droge omstandigheden open
breken, waardoor het waterbergend vermogen toeneemt, zonder dat er losse
grond ontstaat, die gevoelig isvoor afspoeling. Het ontstaan van veel sporen (geen
indringing van water en geen oppervlakteruwheid) werkt echter averechts.
Met zaaibedbereiding viel de bescherming
bij natuurlijke neerslag tegen. Onder extreme omstandigheden bleek het bodemverlies nog met 60 tot 70 % beperkt te
kunnen worden. De effectiviteit neemt ten
opzichte van inzaai zonder zaaibed sterk,
maar blijft aanzienlijk ten opzichte van de
gangbare praktijk. Bij inzaai na zaaibedbereiding zaai treedt meer spaterosie op dat
bij inzaai zonder zaaibedbereiding. Toch
wordt het bodemverlies beperkt. Detoename van de oppervlakteruwheid, waardoor
meer sedimentatie in ingesloten oppervlakte-depressies optreedt gaat het bodemverlies hiertegen.
Onder extreme omstandigheden waren de
verschillen kleiner dan bij natuurlijke neerslagmeting. Door de bewerking worden
bodemdelen losgemaakt, en kunnen door
afstromend water worden meegevoerd. De
oppervlakkig aanwezige gewasresten zorgen voor een toename van de oppervlakte

ruwheid. Bij regensimulatie bleek de afgestroomde grond in deze objecten te bestaan uit stabiele kleine kluitjes, terwijl in
het praktijkobject de afgestroomde grond
meer uit een suspensie bestond.

systemen met weinig waterafvoer. Rill-erosie is in deze proeven niet gemeten, omdat
gemeten is op kleine veldjes, waar het water niet de kans krijgt rillentevormen.

Brekenbouwvoor leidde (alleen gemeten in
bieten) tot een vergelijkbaar resultaat als
de inzaai na oppervlakkige bodembewerking. Het bewerken van de bouwvoor op
deze manier is toch gunstiger dan door te
ploegen. In vergelijking daarmee blijven
meer gewasresten boven. Bovendien lijkt
de structuur van de grond wat stabieler
waardoor minder snel verslemping optreedt.

Gewasreacties bijmaïs

Voor de winter ploegen en daarin zonder
zaaibedbereiding zaaien (object 'geen bodembedekking') gaf een sterke toename
van het bodemverlies. Dit object geeft
eveneens in extremo het risico aan dat
gelopen wordt indien wordt ingezaaid zonder zaaibedbereiding in een mislukte bodembedekker. Erosie wordt bevorderd in
plaats van beperkt. Met andere woorden:
het nalaten van een grondbewerking in het
voorjaar verhoogt de waterafvoer en het
bodemverlies sterk indien geen of nauwelijks gewasrestenbedekking aan het bodemoppervlak aanwezigis.
Belangrijk bij de gepresenteerde reductiegetallen is dat ze gelden voor het schaalniveau waarop is gemeten. Dat wil zeggen
voor korte hellinglengtes (kleine veldjes).
Bij langere hellingen kan rill-vorming (geulvorming) optreden. Er kan dan veel grond
wegspoelen. Hierdoor kunnen grote verschillen optreden in effectiviteit in erosiebeperking die op de proefvelden is gemeten
en de effectiviteit op perceelsniveau. Hierbij
zalvooral de hoeveelheid afstromend water
een rol spelen. Dit water zal zich al stromend verenigen en eroderend gaan werken. Systemen met veel waterafvoer zullen
naar verwachting in de praktijk op perceelsniveau eerder leiden tot rill-erosie dan

Deteelt in eenstrodek had geen plantwegval tot gevolg. De opbrengst die werd
behaald lag iets hoger dan bij de gangbare
teeltwijze. Het droge stofgehalte bleef echter iets achter. De teelt kan verder geheel
op de gangbare wijze worden uitgevoerd.
De teelt van maïs in een bodembedekker
leidde tot een opbrengstderving van 5%
ten opzichte van de teelt na ploegen in het
voorjaar. Doordat 1992 en 1993 droge jarenwaren, bleef de opbrengst op het praktijkobject achter bij de objecten die in de
vochtiger grond (door minimale grondbewerking) waren gezaaid. Hierdoor zou de
opbrengstderving in werkelijkheid wel eens
hoger kunnen liggen. Opbrengstderving
bleek in afzonderlijke jaren tot 12%te kunnen oplopen. De kwaliteit was bovendien
iets slechter. De maïs had een lager droge
stof gehalte. De teelt leidde tot een plantaantal dat 8 procent lager lag. Voor het
verkrijgen van een vergelijkbaar plantaantal
is dus uitzaai van extrazaaizaad nodig.
Emissiearme aanwending van drijfmest in
het voorjaar is niet mogelijk, omdat daarmee de bodembedekker wordt beschadigd
en in feite een grondbewerking wordt uitgevoerd. Bovendien kan de insporing van
het drijfmestvat een bron zijn voor extra
erosie. Het uitvoeren van een mechanische
onkruidbestrijding is niet mogelijk. Het verstoort de bodembedekker, waardoor de
beschermende werking tegen erosie aangetast wordt. Bovendien kan het uitvoeringstechnisch moeilijk omdat de machine
steeds zal vastlopen in de aanwezige gewasresten.
In het voorjaar is een bespuiting nodig om
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de aanwezige bodembedekker af te doden. De onkruidkieming en het -bestand
lijken zich anders te gedragen dan bij de
gangbare teeltwijze. Hiernaar is nader onderzoek gewenst.
Bij de teelt in een bodembedekker waarbij
in het voorjaar nog wel een bewerking
werd uitgevoerd (paraploeg, zaairij-frees of
oppervlakkige zaaibedbereiding), bleef de
opbrengst niet achter bij de gangbareteeltwijze. Ook dit is echter om voorheen vermelde redenen mogelijk te optimistisch
ingeschat. Bij maïs bleef wel het plantaantal
wat achter.
Ook bij deze systemen is een mechanische
onkruidbestijding moeilijk uitvoerbaar. De
schoffel zal verstopt raken door de aanwezige gewasresten. Emissiearme aanwending vandrijfmest zal ook in dit systeem tot
problemen kunnen leiden, doordat na bewerking erg weinig bodembedekking aanwezig blijft.
Door de geringe werkbreedte van de paraploeg ontstaan veel sporen. Bij een juiste
werkwijze worden deze door de ploeg
weer losgemaakt. Dit vraagt de nodige
aandacht. Bij verkeerde toepassing werkt
de bewerking erosie in dehand.

Gewasreacties bij bieten
Bij de teelt van bieten is met een strobedekking nog geen ervaring opgedaan. Mogelijk kan bij suikerbieten de onkruidbestrijding als gevolg van paraplu werking nadelig worden beïnvloed. Ook uitvalgraan zou
(bij niet goed uitgedorst stro) problemen
kunnengeven.
De teelt van suikerbieten gaf bij deinzaai
in een bodembedekker eveneens een opbrengstderving van 5%ten opzichte van de
teelt na ploegen in het voorjaar. Ook de
kwaliteit was wat slechter. Inzaai in een
bodembedekker zonder zaaibed leidde tot
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een lager suikergehalte. Er was een positieve invloed op de tarra. Door iets meer
vertakking ontstond een iets rondere biet
met minder aanhangende grond. Door het
langer koud en nat blijven van de bodem
verliep de opkomst trager. In enkele jaren
leidde het tot een plantaantal dat 10tot 15
procent lager lag. Echter bij droogte rond
de opkomst bleek inzaai zonder zaaibedbereiding voordelig. In het geploegde land
lag het zaad droog of verdroogde na kieming, waardoor daar het plantaantal achter
bleef. De slechtere opkomst wordt veroorzaakt door een suboptimale zaaitechniek.
In de stugge, onbewerkte grond is het
moeilijk het zaad op de juiste diepte in de
grond te brengen en is er te weinig losse
grond om het toe te dekken. Het zaaien
dient met een aangepaste zaaimachine te
worden uitgevoerd. In bieten bestaat kans
op vreterij door slakken, die gedurende de
winter onder de bodembedekker hebben
kunnen overwinteren. Indien deze vreterij
leidt tot plantwegval kan aanzienlijke opbrengstschade optreden en zal moeten
worden overgezaaid.
De onkruidbestrijding vraagt extra aandacht, omdat onkruiden die reeds in de
herfst zijn gekiemd, in het voorjaar sterk
zijn afgehard en nauwelijks meer op de
gangbare wijzete bestrijden zijn.
Door het langer vochtig en koud blijven
van de grond komt de mineralisatie trager
op gang. Dit zou de tragere begingroei bij
bieten kunnen verklaren. Een verhoogde
stikstofgift in het voorjaar zou bij deze
teeltwijze wel eens nodig kunnen zijn.
Emissiearme aanwending van drijfmest in
het voorjaar is niet mogelijk, omdat daarmee de bodembedekker wordt beschadigd
en in feite een grondbewerking wordt uitgevoerd.
Bij de teelt in een bodembedekker waarbij
in het voorjaar nog wel een bewerking
werd uitgevoerd (paraploeg, zaairij-frees of
oppervlakkige zaaibedbereiding), bleef de
opbrengst niet achter bij de gangbareteelt-

wijze. Ook dit is echter om voorheen vermelde redenen mogelijk te optimistisch
ingeschat. Bij bieten bestaat ook hier kans
op slakkenschade. Ook de onkruidbestrijding vraagt extra aandacht, evenals de
zaaitechniek. Door het langer natblijven van
de bodem is in de meeste gevallen aan-

wending in het voorjaar van drijfmest niet
mogelijk omdat insporing leidt tot opbrengstreductie en erosietoename.
Door de grond te spitten in plaats van te
ploegen werd een licht positief effect op de
opbrengst van de bieten gemeten en leidde het tot minder tarra.

Opstelling o m erosie te meten bij suikerbieten, geteeld in een rogge bodembedekker.
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J
Toetsing van de gebruikte meetapparatuur ter bepaling van
het vochtgehalte in wintergerst
RM.T.M.Geelen (ROCWijnandsrade)
Voor hetgebruik inproevenkunnenzoweldeCera-tester alsdeSinarvochtmeter
worden gebruikt.

Op de proefboerderij wordt de laatstejaren
de SINAR vochtmeter gebruikt voor het
bepalen van het vochtgehalte in granen. In
augustus 1995 zijn de door deze meter
aangegeven resultaten getoetst aan de
resultaten die werden verkregen met de
Cera tester, het voorheen gebruikte apparaat om het vochtgehalte vast te stellen.
Aan 56 verschillende monsters wintergerst
werd met behulp van de twee meettoestellen het vochtgehalte bepaald. Devochtbepaling met behulp van de Cera-tester
berust op een verouderd systeem. De Sinar vochtmeter is geijkt van eengestandaardiseerde droogstoofmethode (na malen) bepaling.
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Resultaat
De Cera-tester geeft een lager vochtgehalte aan dan de Sinar vochtmeter. Naarmate
het vochtgehalte hoger ligt, worden de
verschillen groter.
Voor gebruik in de proeven, waar het gaat
om relatieve verschillen tussen de objecten,
kunnen beide methoden worden gebruikt.
Bij gebruik van de Cera-tester zullen de
verschillen tussen de objecten echter kleiner zijn. Ze zijn daardoor minder gemakkelijk (significant) aantoonbaar.
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Afbeelding22.De relatie tussen het gevonden vochtgehalte bij twee methoden van vochtmeting inwintergerst.
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Het mechanisch opbrengen van een strodek ter beperking van de erosiegevoeligheid (zie volgende pagina).
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1/
Machinaalstrospreiden. Demonstratie
RM.T.M.Geelenen E.Steins (ROCWijnandsrade)
Hetblijktmachinaalgoedmogelijk omvanuit hetspuitspoor eenstrodek volvelds aante
brengen.Ditgebeurt nadeinzaaivanmaïsofbietenofhetpotenvanaardappelenter
bestrijdingvanerosie.

Uit onderzoek bleek dat een stro-bedekking de beste bescherming tegen erosie
geeft. Bovendien vraagt het nauwelijks
enige teeltaanpassing. Dit in tegenstelling
tot de teelt in een bodembedekker. Onduidelijk was hoe het stro machinaal over het
veld verdeeld kon worden, zonder dat er
veel wielsporen zouden ontstaan, die erosie zouden bevorderen.
De Franse firma Miro/Sermap zou een machine hebben die dat zou moeten kunnen.
Het betrof een machine die gebruikt wordt
voor het verspreiden van stro in rundveestallen. Dankzij de medewerking van mechanisatiebedrijf J. Horsman uit Klimmen,
de importeur (Sieberg Ede) en de fabrikant
kon de machine in mei 1995 op de proefboerderij worden getest.

Werking
Demachine bestond uit een gedragen bak,
waarin een grote ronde baal stro wordt
afgerold. De bewegende achterklep zorgt
in combinatie met de snelheid van de
vloerketting voor de dosering van het stro.
Het hakselen gebeurt door roterende messen. Het aantal messen bepaalt de haksellengte. Via een van een klep voorziene
uitblaasopening kan het stro dichterbij of
verder weg wordengeblazen.
Door de geringe hoeveelheid stro die
moest worden opgebracht kon snel worden gereden (6tot 8 km per uur). Hierdoor
bleek het niet mogelijk om 12 meter breed
in een werkgang mee te nemen. Bij deze
102

snelheid heeft de chauffeur geentijd om de
beweegbare klep te besturen. Er wordt
dan slechts een strook van ± 6 meter
breed 'bewerkt'. De machine blies het stro
met gemak 12 meter ver weg. De machine
vroeg een trekker van ± 80 PK. Op de
kopakker werd het stro met behulp van
eentweede trekker geladen.

Ervaringen
Een strook van 24 meter breed kon vanuit
één spuitspoor worden bestreken. Hiervoor
moest vier keer door hetzelfde spoor worden gereden. Met de gebruikte machine
bleek het echter niet mogelijk om een
strook van ± 6 meter breed achter de
trekker te bedekken met stro. Hiervoor zou
een aanpassing van de machine moeten
worden gemaakt. Het alternatief is om om
de 12 meter in plaats van om de 24 meter
een spoor te rijden. De verdeling van het
stro was boven verwachting goed. Er werd
een nagenoeg gelijkmatige verdeling verkregen. Voor effectieve erosie-bestrijding is
dit niet eens nodig.
Doordat de machine grof kan hakselen
(strolengte 8 à 10 meter) bleek 1,5 ton stro
per ha voldoende voor de gewenste bodembedekking.
Het goed spreiding van het stro vraagt
enige handigheid van de trekkerchauffeur
doordat de stro-uitlaat met de hand moet
worden bediend en de aanvoer van het
stro door de bodemketting en achterklep
moet worden bijgestuurd.

Zaaien en bemesten tegelijk. Demonstratie
RM.T.M.Geelen (ROC Wijnandsrade)
Hetcombinatiewerktuigwaarmeegelijktijdigdrijfmestwordtgeïnjecteerdenmaïswordt
gezaaid,blijktgoed bruikbaar bijdeteeltvanmaïsineen bodembedekker.

Bij de zaai van maïs in een bodembedekker is de toepassing van drijfmest een
knelpunt. Toepassing in de herfst is in veel
gevallen (in verband met uitrijverbod) niet
mogelijk. Bij het inwerken in het voorjaar
wordt de bodembedekker dusdanig beschadigd, dat de bescherming tegen erosie te wensen overlaat. Zeker als ook de
wielsporen nog losgetrokken moeten worden.
Door de firma's Vredo (mestinjecteurs) en
Kongskilde (zaaimachines) is een combinatiewerktuig gemaakt dat gelijktijdig zaait en
drijfmest injecteert. Om na te gaan in hoeverre deze combinatie bruikbaar is voor
toepassing bij de teelt in een bodembedekker, is in mei 1995 voor een beperkte
groep belangstellenden een demonstratie
met een prototype van deze machine georganiseerd.

Werking
De basis van de machinecombinatie werd
gevormd door een zelfrijdende vier-wielige
drijfmestton, die in hondegang kon lopen.
Voor het zaai-element liep een dubbele

schijf, die tot doel had om de eventueel
aanwezige gewasresten door te snijden.Zo
werd stropen voorkomen. Via het normale
kouter werd het zaaizaad in de grond gebracht. Twee dubbele schijven aan weerszijde van het kouter maakten de grond in
de strook waarin werd gezaaid los enzorgden ervoor dat de zaaivoor werd gesloten.
Via deze schijven werd eveneens de mest
in de grond gebracht. Dedrijfmest werd op
deze wijze links en rechts van het zaad als
'rijenbemesting'toegediend.

Ervaringen
Invast gereden grond voldeed de machine
uitstekend. Ook ineen perceeltarwe (simulatie van inzaai in een bodembedekker)
werkte de combinatie goed. Er werd gewerkt met 20, 40 en 60 kub rundveedrijfmest.
Om mogelijke problemen op steenrijke percelen te voorkomen, zouden de twee dubbele schijven beter achter elkaar in plaats
van naast elkaar geplaatst kunnenworden.
Indien mogelijk zal met deze machine in
1996onderzoek worden gestart.
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M.

Cichorei rooien. Demonstratie

A. Kerckhoffe (ROCWijnandsrade)
Goedrooiwerkkanwordengeleverdindiendemachinesvandejuiste aanpassingen
zijnvoorzien.

Het rooien van Cichorei leverde voorgaande jaren problemen op. Oorzaak hiervan
was dat in het Limburgse geen echt goed
aangepaste rooiers beschikbaar waren.
Het rooien met niet of onvoldoende aangepaste bietenrooiers gaf dan ook zowel in
de grond als er boven te veel verliezen.
Naast een stuk direct opbrengstverlies ontstaan ook nog extra problemen met opslag
in het nagewas. Omdat de teelt in 1995
nogal fors werd uitgebreid werd het ook
voor enkele loonwerkers interessanter de
machines verder aantepassen.
Hierdoor werden rondom het rooienvan dit
gewas enkele activiteiten georganiseerd.
Een hiervan werd in samenwerking met
Covas op de Proefboerderij in Wijnandsrade georganiseerd op 31 oktober. De
demonstratie werd door + 75 belangstellenden bezocht.

Demachines
1 aangepaste RIECAM-bunkerrooier
2 aangepaste VERVAET-bunkerrooier
3 aangepaste KLEINE-rooier met MOREAU-ontbladeraar en BEETMASTER
zelfrijdende lader.
De mate van aanpassing aan de machines
verschilde enigszins en was in de volgorde
zoals ze bovenstaand zijn vermeld. De
RIECAM was praktisch 100% uitgerust voor
Cichorei oogst.
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Ervaringen
Onder de gegeven (zeer goede omstandigheden) kon met alle machines redelijk
tot zeer goed werk geleverdworden.
Er moest onder de vrij droge omstandigheden wel erg diep gerooid worden om puntbreuk zoveel mogelijk te voorkomen. De
hierdoor grote hoeveelheid uit te zeven
grond gaf verder bij geenvan de machines
problemen.
Van de afgeleverde partij was het gemiddeld totale tarra percentage 10.13 % wat
zeer laag istenoemen.
Degrootste verschillen tussen de machines
was de mate van strooiverliezen bovengronds. Erwas een duidelijke relatietezien
in de mate van dicht maken van zeefraderen,opraap,transport enafvoerkettingen.
Ook hier was in volgorde van vermelding
van de machines het resultaat met de RIECAM als beste direct gevolgd door VERVAET en als laatste de KLEINE-BEETMASTER.

Conclusie
Tot slot kan gesteld worden dat indien de
juiste aanpassingen aan de machines uitgevoerd worden er goed rooiwerk geleverd
kan worden met minimale verliezen en
puntbreuk, wat de grondtarra betreft zullen
de bodemomstandigheden een grote rol
spelen. Zoals vermeld waren deze onder
gegeven omstandigheden ideaal.

J
Onderzoek opoverige ROC'S
RM.T.M.GeelenenC. Crombach(ROCWijnandsrade)
Onderzoek dat een antwoord moet geven
op een probleem dat bij u op het bedrijf
voorkomt kan niet altijd op de proefboerderij Wijnandsrade worden uitgevoerd. Dit
betekent niet dat het geen aandacht krijgt.
Vaak spelen problemen in meerdereregio's en wordt het slechts op een locatie
onderzocht. Vandaar dat hieronder een

samenvatting is gegeven van relevante
onderzoeksverslagen van overige akkerbouw proefboerderijen. Voor meer informatie kunt Uterecht bij het betreffende proefbedrijf. De afkorting achter de titel geeft
aan op welk proefbedrijf het onderzoek is
uitgevoerd. Voor de proefbedrijven die een
gezamenlijk verslag uitbrengen is slechts
ééntelefoonnummer vermeld.

Afbeelding23. Ligging van de diverse ROC's in Nederland.

Tabel48. Overzicht van de proefboerderijen en telefoonnummers.
Kb (Kooyenburg), Kp ('t Kompas), HLB (Hilbrands Laboratorium voor bodemziekten)
Bern (van Bemmelenhoeve, KI (de Kandelaar), Wg (dewaag)
Eh (Ebelsheerd), Kw (Kollumerwaard)
Rh (Rusthoeve), Ws (Westmaas)
Vp (Vredepeel)

tel. 0599-662577
tel. 0320-288350
tel. 0594-688615
tel.0113-695363
tel. 0478-546257
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Granen
- aardappelopslagbestrijding inwintertarwe
Eenoriëntatie met een mengsel van enkele chemische middelen leverde
aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Kl

- invloed vanzaaitijdstip op opbrengst en kwaliteit vanzomergerst
Vroeg zaaien injanuari/februari gaf een hoge(re) opbrengst en een laag
eiwitgehalte.

Eh

- perspectieven brouwgerstteelt zonder gewasbeschermingsmiddelen
Het uitsparen van gewasbeschermingsmiddelen (ƒ275,--) heeft ineen
opbrengstderving vanƒ 592,- geresulteerd. Een premievan 6cent zou
nodig geweest zijn.

Eh/RH

- aanpassing dosering herbiciden inzomergerst
Een halve dosering Ally + Starane bleek in 1995voldoende om een
bestrijding van meer dan 90%te behalen. Onkruiden: knopige duizendknoop,
akkermelkdistel,vergeetmeniet, muur.
- lagere dosering herbicide tegen breedbladige onkruiden inwintertarwe
Met een kwart dosering Verigal + Starane op kleine niet afgeharde
onkruiden gaf in 199595%bestrijding.

Kw

Eh

- mechanische bestrijding van onkruiden inwintertarwe
Een bodemherbicide nazaaiof een halve dosering Ally vroeg inhet
voorjaar envervolgens eggen gaf een goede bestrijding.

Kw

- bestrijding blad- en aarziekten inwintertarwe
De inzet van de nieuwerefungiciden leverde eenopbrengstverhoging van
20%op.Tijdstip van bespuiting had geen duidelijk effect.

Eh

- toepassing urean (AHL) incombinatie met isoproturon bijwintertarwe
Deeerste N-giftwerd in 1995gegeven als urean en gecombineerd met
isoproturon ter bestrijding van duist. Kort natoepassing trad verkleuring
van het gewas op. Het bestrijdingseffect werd licht positief beïnvloed.

Eh

- toepassing urean (AHL) incombinatie metfungicide inwintertarwe
Dederde N-giftwerd in 1995gegeven als urean en gecombineerd met Matador
de bespuiting (gespoten op eenzeer ongunstig moment) gaf een ernstige
verbranding van het gewas enopbrengstderving.

Eh

Aardappelen
- bewaring van consumptie-aardappelen inverband met kwaliteit
Reeds een geringe verhoging van het C02 gehalte kan een negatieve
invloed hebben op de bakkleur. Een maal per dag luchtverversen is
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KI

onvoldoende om eenverhoging van het C02 gehalte tevoorkomen.
effect lagere dosering middelen op aantasting van Pytophthora
Met 75%dosering in eenwekelijks spuitschema is eengoede bescherming
mogelijk.
bestrijding van schurft bij aardappelen
Mangaanbespuitingen hebben geen effect gehad. Metzwavelzure amoniak
20% blankere knollen,maar tevens ditjaar opbrengstderving.

Kw

Kw

toetsing adviessysteem Rhizoctonia
Depraktijk komt redelijk overeen met de geadviseerde hoeveelheden.
Phytophthora bestrijding;vergelijking advies-en praktijksysteem
Het moment van spuiten kan met het adviessysteem beter wordenvastgesteld. Het aantal bespuitingen bleef veelal gelijk.
onkruidbestrijding in aardappelen door middelvan lage doseringen
Bijde gevoelige rassen Santéen Irenehebben de bespuitingen met lage
doseringen Sencor schade inhet bladte ziengegeven,bij Irene leidde
dittot opbrengstderving. Mechanische onkruidbestrijding leiddetot veel
nakiemers en gaf opbrengstderving bij Bintje enIrene.
gevoeligheid van diverse aardappelrassen voor poederschurft,
Spongosporasubterranea
Tussen de rassen komen duidelijke verschillen in aantasting voor.
Felsina en Bintje zijn zeer gevoelig.Santé matig en Element, Saturna
en Moreneweinig.
onderzoek naar Phytophthora-bestrijding bij aardappelen
Bescherming bij 75%doseringwas nauwelijks verschillendvan 100%zowel
in 1994als 1995.
fosfaatbladbemestingbij pootaardappelen
Eenfosfaatbladbemesting kan bij sommige rassen onder bepaalde
omstandigheden leidentot eenfijnere sorteringen meer knollen. Solafos
en Seniphos waren niet beter dan het goedkopere mono-ammoniumfosfaat.
onderzoek naar de bemestende waarde van GFTcompost.
De GFT-compost had geen effect op de aardappel opbrengst, wel leidde
hettot een iets grovere sortering. GFTcompost had geen effect op het
OWG.

Kw
KI

Bern

HLB

Rh

Wg/Bem

Bern

107

Suikerbieten
- tarrabeperking en reinigingstechnieken bij suikerbieten
onderzocht worden; roterende nakopper, klembandrooier, perslucht,
sterren gecombineerd met borstels,axiaalrollen incombinatie met borstels.

Ws

Cichorei
- zaai- enoogsttijdenproef incichorei
Vroeg zaaien gaf de beste opbrengst.

Kw

- rassenonderzoek cichorei
Algemeen aanbevolen rassen zijn: Cassel,Orchies,Rubis.

Rh

Uien
- mechanische onkruidbestrijding in uien
Zowel het aantal planten per rrr als de opbrengst per hawas door het
zaaien op 50cm (enkele + dubbele rij) minstens 20%lager dan de
standaard rijafstand van27 cm. Deonkruidbestrijding was bij de
eg/schoffel objecten minder dan bij de volledig chemische objecten.
- bladvlekken ziektebestrijding zaaiuien;vergelijking advies-en prakijksysteem.
praktijkvergelijking uit ervaring van afgelopenjaren isgebleken dat
het aantal keren spuiten kanwordenverminderd.

KI/Bern

KI

- fusariumbestrijding in uien
Op een besmet perceel konden verschillen ingevoeligheid van de
rassenvoor fusarium wordenvastgesteld.

KI

- stikstofdeling bijzaaiuien
stikstof deling heeft op de zware grond weinig invloed op de opbrengst
van de uien.

KI

- rasvergelijking zaaiuien
Voor directe afzet worden aanbevolen: Promo,Spirit, Caribo,Hyskin,
Hyfield enTaleto.Nieuwe rassen zijn: Summit, Legio, Sherpa en Brenda.
Voor bewaring worden aanbevolen: Caribo, Hyskin, Hysam, Hyfield enTaleto.
Nieuwe rassen zijn: Summit, Legio,Sherpa en Brenda.

Rh

- bestrijding vanvalse meeldauw inzaaiuien
Maneb/Zineb wekelijks gespoten gaf eengoede bestrijding.
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Rh

Maïs
- stikstof nawerking korrelmaïsstro
De N-minin hetvoorjaar wordt niet beïnvloed door het onderploegen van
het stro. Bijeenmalig onderploegen (in bouwplan geteelde maïs) mag geen
N nalevering worden verwacht. Bijjaarlijks onderploegen (continueteelt) moet met een beperkte Nnalevering rekening worden gehouden.
- invloedvan een lage Nbemesting op de rasvolgorde bij snijmaïs
Derasvolgorde wordt beïnvloed door de hoogtevan de N-giftvoor zowel
het drogestofpercentage alsde drogestofopbrengst. Bijruime stikstofvoorziening
dient men andere rassente kiezen dan bij lagestikstofgiften.

Vp

Vp

- rasvergelijking snijmaïs
Algemeen aanbevolen vroege rassen zijn: Graaf, Hudson,Mandigo, Moreno en
Scarlet. Veelbelovende nieuwe rassen: Lincoln en LG21.81.
Aanbevolen late rassenzijn:Aladin,Atis,en LG22.42.Veelbelovende
nieuwe rassen: Dixi, Granat, Socrate, Solano, Unico, Obelis en Mundo.
- rasvergelijking korrelmaïs,ccm en mks
Algemeen aanbevolen als korrelmaïs zijn: Aviso en LG21.90.Veelbelovende
nieuwe rassen:Anjou 207,Jana, Pongo enDelgado.
Aanbevolen als Corn Cob Mix:Aviso en LG21.90.Veelbelovende nieuwe rassen:
Anjou 207, Fanion,Janna, Pongo en Menno.
Aanbevolen als Maïskolvensilage: DK200en LG21.90.Veelbelovende nieuwe rassen:
Anjou207, Fanion,Pongo enMenno.
- aanpassing van de dosering van herbiciden inmaïs
de grootste mogelijkheden voor lagere doseringen ontstaan wanneer er
relatief vroeg gespoten wordt enwanneer het onkruid ten opzichte van de
maïswordt vertraagd door bijvoorbeeld voor opkomst van de maïste eggen
of later (bij een hogere bodemtemperatuur) tezaaien.

Vp

Vp

Vp
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Lijst met regelmatig gebruikte afkortingen
DLO-instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek;
voorheen CABO (Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek) en IB-DLO
(Instituut voor Bodemvruchtbaarheid)
Akkerbouw engroenteteelt inde Vollegrond
AGV
Agrarische Hogeschool
AHS
Aardappelmoeheid
AM
Agrarisch Onderwijs Centrum
AOC
Agrarisch Telematica Centrum
ATC
DLO-instituut voor Agrobiologisch Onderzoek; voorheen IBVL(Instituut voor
ATO-DLO
Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten) en SI (Sprenger Instituut; instituut voor bewaring enverwerking van tuinbouwprodukten)
Biologisch-Dynamisch(e landbouw)
BD
Proefboerderij (ROC) Prof.Dr.J.M.van Bemmelenhoeve (Wieringerwerf)
BEM
Bedrijfslaboratoriumvoor Grond-en Gewasonderzoek
BLGG
Besluit Overige Organische Meststoffen
BOOM
Bedrijfssystemenonderzoek
BSO
zieAB-DLO
CABO-DLO
Corn Cob Mix
CCM
Geautomatiseerd teeltbegeleidingssysteem voor granen
CERA
Afdeling Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek (PAGV)
CGO
Consulentschap voor de landbouw
CL
Centrum voor Landbouw en Milieu
CLM
Centrale Landbouw Organisatie
CLO
Coöperatieve Vereniging voor de Afzet van Suikerbieten van leden van de
COVAS
LLTBu.a.
CPRO-DLO
DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek; voorheen CGN (Centrum voor Genetische Bronnen), IVT (Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen), RIVRO (Rijks Instituut voor Rassenonderzoek), RPvZ (Rijks Proefstation voor Zaadcontrole), SVP (Stichting voor
Plantenveredeling) en onderdelen van de stichting ITAL
Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DLO
DLV
Dienst Landbouwvoorlichting (na verzelfstandiging: De Landbouwvoorlichting)
Eco (Eko)
Ecologisch(e) Landbouw
zieEU
EG
Proefboerderij (ROC) Ebelsheerd (Nieuw-Beerta)
EH
Enzyme Linked Immunosorbent Assay
ELISA
Europese Unie;voorheen EG (Europese Gemeenschap)
EU
GFT-compost Groente-, Fruit- enTuinafval-compost
H.L. Hilbrandslaboratoriumvoor bodemziekten
HLB
Informatie- en Kenniscentrum
IKC
IKC-AGV
IKC, afdeling Akkerbouw en Groenteteelt inde Vollegrond
IKC-MKT
IKC Milieu,Kwaliteit enTechniek
DLO-instituut voor Milieu-en Agritechniek; voorheen Instituut voor MechaniIMAG-DLO
AB-DLO
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IPO-DLO
1RS
KB
KL
KNBTB
KNMI
KOVAL
KP
KW
Lbs
LDS
LLTB
LNV
LPC
LU(W)
MAS
MJP-G
MKS
MLNV
MTuS
MV
NBS
NCB
NGC
NIBEM
NMI
Nmin.
NNO
NOVEM
NRLO
NVZP

NWC
OBS
OVO
PAGV
PAV
PAV-ZON
PD
PR

satie,Arbeid en Gebouwen
DLO-Instituutvoor Plantenziektenkundig Onderzoek
Instituut voor Rationele Suikerproduktie
Proefboerderij (ROC) Kooijenburg (Rolde)
Proefboerderij (ROC) De Kandelaar (Biddinghuizen)
Katholieke Nederlandse Boeren-en Tuindersbond
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (De Bilt)
Coöperatieve Vereniging vanAardappeltelers in Limburg
Proefboerderij (ROC) 't Kompas (Valthermond)
Proefboerderij (ROC) Kollumerwaard (Munnekezijl)
Landbouwschap
Lage doseringen systeem
Limburgse Land-en Tuinbouwbond
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij
Landelijke Programmeringscommissie
Landbouwuniversiteit (Wageningen)
Middelbare Agrarische School
Meerjarenplan Gewasbescherming
Maïskolvensilage
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij
Middelbare Tuinbouwschool
Proeftuin (ROC) Noord-Limburg (Horst-Meterik)
Stikstofbijmestsysteem
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
Nederlands Graan Centrum
Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier (= onderdeel vanTNOVoeding,Zeist)
Nutriënten Management Instituut; voorheen NMI (Nederlandse Meststoffen
Instituut)
Minerale stikstof
regio noord-noord-oost Nederland
Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu B.V.
Nationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek
Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed; voorheen NTZ (Nederlandse vereniging van producenten/kwekers van tuinbouwzaden alsmede handelaren in tuinbouwzaden en overige tuinmarktartikelen) en NZP
(Nederlandse vereniging voor kwekers van en handelaren in Zaaizaad en
Plantgoed)
regio noord-west-centraal Nederland
(Proefbedrijf) Ontwikkeling Bedrijfsystemen (Nagele)
Onderzoek-Voorlichting-Onderwijs
Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Lelystad)
Praktijkonderzoek voor deAkkerbouw en Vollegrondsgroenten
Stichting praktijkbedrijf Akkerbouw en Vollegrondsgroenten onderzoek ZONederland
Plantenziektenkundige Dienst
Proefstation voor de Rundveehouderij, de Schapenhouderij en de Paarden111

RH
RIVM
RIVRO
ROC
ROM-gebied
RPC
SC-DLO

SIO
SNUIF
SPF
SPNA
TNO
TOA
TOB
Vgg
VP
WG
WLTO
WML
WR
WS
ZLM
ZMO
ZO
ZON
ZW
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houderij (Lelystad)
Proefboerderij (ROC) Rusthoeve (Colijnsplaat)
Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
zie CPRO-DLO
Regionaal Onderzoek Centrum
(Ruimtelijke Ordening en milieu) gebieden door overheid aangewezen waar
met integratievan ruimtelijke ordening en milieubeleidwordt aangevangen
Regionale Programmeringscommissie
DLO-Staring Centrum, instituut voor onderzoek van het landelijk gebied;
voorheen Stiboka (Stichting voor Bodemkartering), ICW (Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding) en IOB (Instituut voor Onderzoek van
Bestrijdingsmiddelen)
Stichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum voor de Akkerbouw op zand
enveenkoloniale grond in midden-en noordoost Nederland
(voormalige) Stichting Nederlandse Uien-Federatie
Stichting Proefbedrijven Flevoland
Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw
Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Afdeling Teeltonderzoek Akkerbouw (PAGV)
Afdeling Technisch Onderzoek in Bedrijfsverband (PAGV)
Vollegrondsgroente(teelt)
Proefboerderij (ROC) Vredepeel
Proefbedrijf (ROC) DeWaag (Creil)
Westelijke Land-en Tuinbouworganisatie
Waterleiding Maatschappij Limburg
Proefboerderij (ROC) Wijnandsrade
ROCWestmaas (afdeling akkerbouw)
Zuidelijke Landbouw Maatschappij (zie ookZMO)
Zuid-Midden-Oost (fusieprodukt van de Gelderse Maatschappij van Landbouw, Utrechts Landbouw Genootschap en Zuidelijke Landbouw Maatschappij)
regio zuidoost-Nederland
Zuid Oost Nederland
regio zuidwest-Nederland

