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die alleen met de voorklauwen op de box staan, duidt op een te
laag geplaatste schoftboom. Vaak wordt de schoftboom geplaatst
boven de positie van de knieboom, dus op 175 à 180 cm van de
achterrand. De diagonale afstand, die met een afstand van 175 cm
en met een hoogte van 120 cm gepaard gaat, is dan gelijk aan
V(1752 + 1202) of 212 cm. Dat is een stuk meer is dan de lang
gehanteerde norm van 195 cm. Een overmatig blinkende onderkant van de schoftboom en koeien die lang aarzelen vooraleer ze
gaan liggen zijn indicaties van een slechte positie van de schoftboom.
Ligboxen zijn vaak zo gebouwd dat de (ijzeren) schoftboom
noodzakelijk bijdraagt aan de stevigheid van de constructie. Als
dit niet het geval is, dan volstaat een zachte, flexibele uitvoering
als schoftboom (foto 7). Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een
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et onderzoek werd gesubsidieerd en uitgevoerd in het
kader van het operationeel programma gmo-Veiling reo. De cultivar
Diamant werd respectievelijk uitgeplant
op 25 mei 2007 en op 23 mei 2008.
De plantafstand bedroeg 70 cm tussen en 32 cm in de rij, de plantdichtheid 44.643 planten/ha. De proefaanleg
gebeurde volgens een blokkenschema
(Fishermethode) met 4 parallellen. In
2007 bestond de stikstofbemesting uit
een basisbemesting van 58 kg/ha op
30 mei en een bijbemesting van 82 kg/ha
op 18 augustus. Op 28 mei 2008 diende
men een basisbemesting stikstof van
90 kg/ha toe. Er volgde een bijbemesting
van 42 kg/ha op 16 augustus. De basisbemesting werd telkens toegediend onder
de vorm van ammoniumnitraat, de bijbemesting via kalknitraat. In 2007 kenden
de zomer en het najaar groeizaam weer.
Het volgende jaar was dat in de zomer
minder het geval, maar het najaar was wel
zeer groeizaam. Dit verklaart de langere
groeiperiode in 2008.
Vanaf eind juli tot begin januari oogstten we 12 keer. Tussen 2 opeenvolgende
oogsttijdstippen verliepen telkens exact
14 dagen. De geoogste planten werden
opgedeeld in een wortel-, knol- en loofgedeelte. Hiervan werden telkens het versgewicht en de totale stikstofinhoud bepaald.
Uit de kennis van het versgewicht en de
totale N-inhoud kon de N-opname berekend worden.

op

yr

nylon band, die iets lager en meer naar achter kan geplaatst worden. Het comfort van bestaande boxen kan je verbeteren door de
schoftboom te verhogen (met een tussenstuk) of verder naar voor
te plaatsen.
Recent worden ligboxen op de markt gebracht met harde, maar
beweegbare schoftbomen. Voorbeelden zijn de boxafscheidingen
uit glasvezel in combinatie met een schoftboom die in een lus is
opgehangen en dus door de koeien kan opgeheven worden.

C

Besluit

Een knieboom is een essentieel onderdeel van de ligbox; hij moet
de ligruimte van de kopruimte afscheiden. Hij mag niet te hoog
zijn en wordt geplaatst op een afstand van minstens 175 cm van
de achterrand, liefst nog verder. Een schoftboom moet verhinderen dat een koe die rechtop staat, mest op het ligbed. Hij moet
voldoende hoog en voldoende ver naar voor worden geplaatst. Als
de schoftboom zeer ver naar voor wordt gezet en dus zijn eigenlijke hygiënefunctie verliest (verhinderen dat de staande koe mest
op het ligbed) en alleen nog voor de stevigheid zorgt, kan hij worden vervangen door een zachte, flexibele uitvoering. Een aldus
geplaatste knie- en schoftboom kunnen als gevolg hebben dat het
ligbed meer bevuild wordt. Maar dat moet opgevangen worden
door het routinematig schoonmaken van het ligbed. r
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Groeitoename
De sterkste groeitoename van de totale
plant duurde, door van de sterke toename
in knolgewicht, tot in oktober. Tussen
oktober en begin januari bleef de totale
plantmassa nagenoeg constant. De daling
in bladmassa werd tijdens deze periode
gecompenseerd door een stijging in knol-
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Groeicurve optimaliseert
bemesting bij knolselderij
Met het oog op het opstellen van de groeicurve van

lisatie van het bemestingsadvies en de keuze van het

gewicht. Het gewicht van het loof nam
toe tot eind oktober, om daarna weer af
te nemen. Het gewicht van de knol vertoonde in 2007 een steile stijging tot eind
oktober; in 2008 hield deze toename aan
tot eind november (figuur 1). Daarna werd
nauwelijks nog een toename van knolgewicht vastgesteld. Het wortelgedeelte vertoonde in 2007 de sterkste toename in de
periode tot eind september, in 2008 tot
eind oktober.

oogsttijdstip.

Conclusie

knolselderij volgde het povlt de groei gedurende 2 jaar

ht

nauwkeurig op. Dit onderzoek actualiseert de bestaande
theoretische kennis over de groei en de stikstofopname

yr

– Luc Vanparys & Franky Coopman, povlt –
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bij knolselderij. De resultaten dragen bij tot de optima-
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Uit de berekende N-opnamecurve van
knolselderij kunnen we besluiten dat de
totale N-opname in de teeltseizoenen
2007 en 2008 tussen 250 en 260 kg N/
ha lag. De grootste stikstofopname werd
tijdens de eerste helft van het groeiseizoen
gerealiseerd. Oudere literatuurgegevens
over N-opname geven een lagere stikstofbehoefte weer ten opzichte van de bevindingen uit dit onderzoek.
Dit leidt tot aanpassingen van de bemestingsadviezen naar hogere N-behoeftes.
Bovendien kunnen we vaststellen dat de
knolselderij tegen half oktober vrijwel
alle stikstof heeft opgenomen. De meeste
stikstof wordt in de maanden augustus en
september opgenomen, op voorwaarde dat
er dan voldoende stikstof voorradig is in
de bodem. r

Figuur 1 Evolutie van de groeicurve van knolselderij van 30 juli 2007 tot 31 december
2008 – povlt
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