warenwasdeopkomstslechtendaarmeeookde
grondbedekking.

Resultaten
Bij het bezien van de resultaten moet in
jgenschouw worden genomen dat indeproefarenbijzonderhedenzijnvoorgekomentenaan:ien van het plantaantal en degroeiomstandigïeden. In 1983en 1984warende gerealiseerde
jlantgetallenaandehogekant.Ditkanderesulatenhebbenbeïnvloed.
Over de drie proefjaren gemiddeld is de
hoogste opbrengst behaald bij een rijenafstandvanZVkcm.
Bijderijenafstandenvan37tëen25cmheeft
het plantaantal de opbrengst weinig beïnvloed. Bij50cmrijenafstand blijkt eenhoger
plantaantaleenpositieveinvloedtehebben.
- Meteenrijenafstandvan25cmzijnookgoede
opbrengstenverkregen.Desorteringwasgemiddeldwatfijner.
- De 50 cm rijenafstand blijft gemiddeld wat
achter inopbrengst bijdeoverigeafstanden.

Het lagere grondbedekkingspercentage
(grondbenutting) kanhiervandeoorzaakzijn.
—Betreffende de sortering van het produkt
bestaatdeindrukdatderijenafstandwatmeer
invloedheeftdanhetplantaantal.
—Tussen deobjecten zijngeenverschillengeconstateerdindeziekteaantastingen onkruidontwikkeling.

Conclusie
Hetonderzoekheeftaangetoonddateen nauwere rijenafstand dan50cmeenpositieve invloed
heeftopdeopbrengstvanstamslabonen.Op de
kleigronden in de IJsselmeerpolders kan een
rijenafstand van37Vè cmzonder nadeligegevolgenwordentoegepast.
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Perspectiefvanlupinevoorzaadwinning

goed binnen dewens omde EGmeer zelfvoorI.Schröder.PAGV
IOCVredepeel(VP590, VP611)enROCKooyen- zienend te maken op het gebied van de eiwitproduktie.Heteiwitgehaltevanlupineisvergelijklurg(Kb 704, Kb 753)
baarmetdatvansojaenbedraagt35-40procent.
De landbouwkundig interessante lupinesoorten
zijn dewitte,gele en blauwe lupine.Inprincipe
nleiding
ontlenen lupinen hunsoortnaam aandebloemkleur, hoewel binnen de soort witte lupine ook
ïinds1juli1984valtdezaadteeltvanbitterstofarviolet-bloeiende
rassenbestaan.
nelupine onder de EG-steunmaatregelenzoals
Debelangstellingconcentreertzichmetnameop
ieookvoorerwtenenveldbonengelden.Lupide eenjarige witte lupine, omdat deze soort de
en zijn een eiwitrijk gewas en passen daarom
181

grootsteopbrengstpotentielijkttebezitten.Indit
kadervondin1985en1986oriënterendonderzoek
plaatsnaardeperspectievenvanwitte lupineop
zandgrondonderNederlandseomstandigheden.

Proefopzeten-gegevens
Intabel 157 wordteenoverzichtgegevenvan de
aspectendieindeverschillende proevenonderzochtwerden.

Tabel 157. Oriënterend onderzoek naarwitte lupine (Lupinus albus) in 1985 en 1986.
jaar

locatie

onderzoeksaspect

1985
1985
1985
1986
1986

Vredepeel
Kooyenburg
Kooyenburg
Vredepeel
Kooyenburg

rassen, N-startgift, enting met Rhizobium
N-startgift, enting met Rhizobium
rassen
rassen
rassen

Hetzaaizaadvande rassenproef werd alleen in
1985geënt met Rhizobium.Naaraanleidingvan
deresultatenin1985werddezebehandelingniet
uitgevoerdin 1986.
Intabel 158wordteenoverzichtgegevenvande
zaai- en oogstdata. Bij de oogstdata is onderscheid gemaakt naar hettijdstip waaropopbrengstcomponenten zijn bepaald (proefstrook

proefopzet
8 objecten, enkelvoud
4 objecten, enkelvoud
4 objecten,viervoud
2 objecten,viervoud
2 objecten,viervoud

vanca2m2)enhettijdstipvandeeindoogstmei
decombine.Denetto-veldjesgrootte bedroeg Cc
50m2bijdeproef opROCKooyenburg(1985er
1986)enca75m2(1985)en20m2(1986)op ROC
Vredepeel.Overigegegevensvandeproevenzijn
vermeld in de ROC-jaarverslagen van 1985 er
1986.

Tabel 1 5 8 . Zaai- en oogstdata van witte lupine in 1985 en 1986.
jaar

locatie

zaaidatum

1985
1985
1986
1986

Vredepeel
Kooyenburg
Vredepeel
Kooyenburg

5 april
16 april
14 april
10 april

oogstdatum
proefstrook
23 september
30 oktober
8 september
6 oktober

oogstdatum
combine
27 september en 21 oktober
30 oktober
8 september
6 oktober

afhankelijk van ras

Intabel159wordteenkarakteristiekgegevenvan
deweersomstandigheden in 1985en 1986.Het
weerin1985wasvrijnatensomber,datvan 1986
vrijdroogenzonnig.Vooralhettemperatuurverloopinbeidejarenverschildesterk:in1985 was
sprakevaneenkoudevoorzomer(juni)enwarme
nazomer(september-oktober),in1986wassprake van een warme zomer (juni-juli) en koude
nazomer(augustus-september).
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Resultaten
1985
HetentenvanhetzaaizaadmetRhizobiumlupini
bleekopgeenvanbeideproefplaatseneffectt<
hebbenopdezaadopbrengstvanwittelupine.Di
wortels van planten uit niet-geënt zaadwarei
evensterkmetwortelknolletjesbezetalsdievai

fabel 159. Weersomstandigheden in 1985 en1986.

locatie:
Eindhoven
N*
1985 1986

Eelde
N*
1985 1986

(°Q

14,1 14,213,6

13,1 13,1 12,5

eptember, drempel 5°C

(gd)

1660

1689

1577

1486 1487 1382

leerslag april-september

(mm)

380

481

354

409 460 302

270

254

280

283

jemiddelde temperatuur
ipril-september
emperatuursom april-

llobale straling aprileptember

(kJ/cm 2 )

251

282

normaalwaarde 1951-1980

Dezaadopbrengstwerdinsterkematebeïnvloed
door de rassenkeus (tabel 161).Hetopbrengstniveaulagin1985echterbijallerassenlaag,mede
alsgevolgvaneenslechtebloembenutting.Ook
deafrijpingverliepin1985bijzondertraag.Hetras
Amiga onderscheidde zichpositief vanwegede
(in relatieve zin) wat hogere opbrengst, het ras
Vladimir vanwegedeietsvlottere afrijping.Met
dezetweerassenishetonderzoekin1986voortgezet.Nietuitgesloten magwordendatwatzich
als raseffect liet aanzien, mede door plantdichtheidseffectenwerdbepaald:rassendieaanvankelijk de grootste plantdichtheid bezaten,

rei-geënt zaad.Eenstartgiftvan30kgN/hahad
Heen indeproefopROCVredepeeleenpositief
ffectopdeopbrengst (tabel160).
'abel 160. Invloed van N-startgift op dezaadopbrengst (kg ds/ha) van witte lupine in
1985,gemiddeld overwel/niet geënte
objecten (combine-óogst).
I-gift
eg N/ha

locatie:
Vredepeel*

0
0

1080
1440

Kooyenburg**
1040
980

gemiddelde van rassen: Lublanc en Vladimir
ras: Lublanc

'abel161. Invloedvan jaar, ras en locatie opzaadopbrengst (kg ds/ha) enafrijping(%vocht) van witte
lupine in 1985 en 1986 (combine-oogst).
lar

ras

985

386

Lublanc
Kalina
Vladimir
Amiga
Vladimir
Amiga

locatie:
Vredepeel
plantdichtheid*
(pl./m 2
32

opbrengst
(kg ds/ha)

vocht

1080**

37**

27

1440**

37**

33
43

2930 c***
3520 d

35
35

(%)

Kooyenburg
plantd chtheid*
(pl./m2)

opbrengst
(kg ds/ha)

vocht

19
31
37
41

820 a***
980 a
1000 a
1820 b

54
46
37
50

48
63

2850 c***
3340 d

16
19

(%)

betrokken op aantal peuldragende planten
eindoogst van Vladimir 23 dagen eerder dan die van Lublanc
(P< 0,05)
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brachten uiteindelijk het geringste aantal
peuldragendeplantenvoort.
1986
Hetopbrengstniveauwasin1986belangrijkhoger
danin1985.Dithingsamenmethetgrotereaantal
aangelegdezadenperm2. Ditgrotereaantalwas

enerzijdseengevolgvandegroteredichtheidaar
peuldragende planten (met name bij Amiga)
anderzijds een gevolg van het grotere aanta
peulen per plant respectievelijk zaden per peu
(met name bij Vladimir). De benutting vand«
hoofdas-bloeiwijze wasin1986aanzienlijkbetei
danin1985(tabel162).

Tabel 162. Invloedvanlocaties,jarenenrassenopdezaadopbrengst(kgds/ha)enzaadherkomst(hoofd
/zijas) vanwitte lupine (proefoogst).

Vredepeel

1985

HA
ZA
TA

ras:
Vladimir
opbrengst
(kg ds/ha)
521
1044
1565

Kooyenburg

1985

HA
ZA
TA

405
595
1000

(41)
(59)
(100)

482
1044

HA
ZA
TA

1740
1170
2910

(60)
(40)
(100)

2090
670
2760

(100)

HA
ZA
TA

1860
1550
3410

(55)
(45)
(100)

2250
1480
3730

(60)
(40)
(100)

locatie

Vredepeel

Kooyenburg

jaar

1986

1986

bloeiwijze*

(rel.)

Amiga
opbrengst
(kg ds/ha)

(33)
(67)
(100)

_
-

1526

(rel.)

(32)
(68)
(100)
(76)
(24)

* Ha= hoofdas,ZA= zijas,TA= totaal van assen

Deze betere benutting kwam behalve de opbrengstperplantenperm2,ookdevroegheidten
goede omdat hoofdas-bloeiwijzen eerder
bloeien. Daarnaast werd dezaadopbrengst ook
positief beïnvloed doordat het 1000-korrelgewichtbijbeiderassenhogerlagdanin1985.
Evenalsin 1985,overtrof AmigaVladimir in1986
opnieuw.Deverschilleninopbrengstwarenechterietsgeringer.Deverschilleninvochtgehaltebij
deoogstwareneveneensmindergrootdaninhet
jaardaarvoor.
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Discussie
Oriënterend onderzoek naar de opbrengstmc
gelijkhedenvanwitte lupineonder Nederlands
omstandigheden heeft uitgewezen dat deop
brengsten achterblijven bij die van erwten e
veldbonen.Ookdeafrijpingvanlupinenverloop
trager.Deresultatenin1986waren,althansrek
tief gesproken,beterdanin1985.
Debenuttingvandehoofdas-bloeiwijze speeld
hierbijeenbelangrijke rol.Ditvondhaaroorzaa
mogelijk in de weersomstandigheden: in 198
vond de bloei van de hoofdas plaats ineenvr
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Fig. 2 4 . Verloopvandegemiddelde temperatuur tussenzaaienoogstvanwitte lupine(
= 1 985,
= 1986, * = bloeiperiode hoofdas).

(oudeensombereperiode,terwijldebloeiin1986
uistsamenvielmetwarmenzonnigweer(figuur
24).
asbijeenwijzigingvandeprijsverhoudingtussen erwten en veldbonen enerzijds en lupinen
anderzijds, worden laatstgenoemden een aan:rekkelijk alternatief. Eerst dan wordt het teelt:echnischonderzoekhervat.Deaandachtzalzich
n het huidige stadium moeten richten op het
jntwikkelenvanrassendie,meerdandehuidige
juitenlandse variëteiten, geschikt zijn voor de
eeltonder Nederlandse omstandigheden.Indit
caderzalde SVPte Wageningen aandachtaan
upinenblijvenschenken.

Samenvatting
n 1985 en 1986 heeft oriënterend onderzoek
jlaatsgevonden naar de opbrengstmogelijkheJenvanwittelupineopzandgrond.Opbrengsten

AUG.

SEPT.

OKT.

= normaal,

afrijpingvandediverseonderzochte rassenbleven in beide jaren achter bij die van erwten en
veldbonen. Dit was vooral in 1985 mede een
gevolg van de slechte benutting van hoofdasbloeiwijzen.Hetteelttechnisch onderzoekwordt
voorlopiggestaakt.
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Invloedvanbespuitingmetmangaansulfaatop
droogteoogstengroeneerwten
J.G.N.Wander,ROCRusthoeve

Hetgewaserwtenstaatbekendalseengewasdat
zeergevoeligisvoorhetoptredenvanmangaangebrek. Mangaangebrek kan behalve een opbrengstverlaging ook het optreden van kwade
hartenveroorzaken.Daarnaast isookeeneffect
opdekiemkracht mogelijk.Factorendieeenrol
spelen bij de mangaangebrekgevoeligheid van
eenperceelzijn:
—hetgehalteaanreduceerbaarmangaan;
—hetpercentageorganischestof;
—de pH.
Volgens perceelsonderzoek dat in de vijftiger
jaren door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid werd uitgevoerd, kan mangaangebrek op
zeekleigrondverwachtwordenalsbijminderdan
2M) organische stof het gehalte aan reduceerbaar mangaan lager isdan60mg/kg grond.Bij
meerdan2%organischestofkanmangaangebrek
verwacht worden als het gehalte aan reduceerbaarmangaanlagerisdan100mg/kg grond.Bij
eenhogergehalteaanorganischestofisdekans
opmangaangebrekdushoger.
DepHheeft,volgenshetgenoemdeonderzoek,
op zandgrond een zeer grote invloed op het
optredenvanmangaangebrek.HoehogerdepH,
hoehogerdekansopmangaangebrek.
Voortsheeftookdevochtigheidvandegrondeen
belangrijkeinvloed.Invochtigegrondwordtmeer
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reduceerbaar mangaan omgezet (gereduceerd)
inde(tweewaardige) mangaanvormwelkedoor
deplantopneembaaris.
Omdat het effect van een bespuiting met
mangaansulfaatopdeopbrengstenkwaliteitvan
dehuidigerassendroogteoogstengroeneerwtenonvoldoendebekendwas,werdin1983door
ROC Rusthoeve onderzoek gestart op percelen
die bekend staan als mangaangebrekgevoelig.
Vanaf1984isjaarlijksookeenproefaangelegdop
gronddiebekendstaatalsniet-mangaangebrekgevoelig. Er bestaan aanwijzingen dat ook op
dezegrondeenpositief effect mogelijkis.
Tabel 163. Proefopzet.
object
1
vroeg
0
A
B
C

bespuitingstijdstip
2
3
± 10dagenna
volle bloei
volle bloei
X

x

X

X

X

X

Echtebladverbrandingalsgevolgvande bespuitingen werd ingeen van de proeven geconstateerd.
In1983en1984werdendemangaanbespuitingen
uitgevoerd met een 4 meter brede rugspuit,
waarmee middenoverdeveldjesgelopenwerd.
Hierdoorkonschadeaanhetgewasontstaan.
InalleproevenwerdhetrasFinalegeteeld.

