Inverbandmethetrisicovanziekteaantastingen
(cavityspot,AlternariaenSclerotinia) ishetverstandigniettevroegtezaaien.
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24Jaarvruchtwisselingsonderzoek op"DeSchreef

O.Hoekstra,PAGV

Inleiding
In1962isdegrondslaggelegdvoordevruchtwisselingsproefopdeproefboerderij"DeSchreef"in
OostelijkFlevoland.Ditonderzoekkwamvoortuit
de vraag hoe zwaar het bouwplan kan worden
belastmetrooivruchten(inditgevalaardappelen
en suikerbieten) voordat de bodemvruchtbaarheidinderuimstezineenverderebouwplanintensiveringeenhalttoeroept.
De proef werd aangelegd op maagdelijke poldergrond,met50%sliben3%humus.Deteeltvan
degewassenkwamzoveelmogelijkovereenmet
debestaandelandbouwpraktijk:grondbewegingen,gewasbescherming enoogstmethodengejeurdenalstedoengebruikelijk. De22hagrote
Draktijkproefbevatte 14rotaties(zietabel232).
Elkjaarkwamelkerotatieinhaargeheelvoor. De
aardappelenzijngeteeldalsconsumptie-aardapaelen(Bintje). Vanaf 1976zijn de percelen met
senopdrieaardappelen(bouwplan3b,3c,5a,5b)
iaditgewasvoordehelft ontsmet metmetamlatrium. Sinds 1980 zijn de bouwplannen met
cunstweidevervallen(bouwplan6a,6b, 6c).

Na24jaarisdebouwplannenproef eind1986als
zodanig beëindigd. Wel blijft de inmiddels
geslonkenproef nogeentijdlangvoordetail-onderzoek beschikbaar. Na24jaar zijn de rotaties
vanzes,vierendriejaarrespectievelijkvier,zesen
achtkeerrondgeweest.

Resultaten
In de loop der jaren zijn er onder invloed van
teeltfrequentieenvoorvruchtinenkeleopzichten
jaarlijks terugkerende opbrengstverschillen
ontstaan. Onder invloed van het aandeel rooivruchten isde bewerkbaarheid vandegrond in
ruimezinietsachteruitgegaan.Vooruitlopendop
eenintegraaleindverslag.vandezeproefworden
deuitkomsten ervan hier ingrotetrekkenweergegeven.
De korrelopbrengst van wintertarwe bij 50% en
33% voetziektegevoelig graan (respectievelijk
bouwplan4aen3a)isnagenoegaanelkaargelijk.
Desuikeropbrengst vanbieten isnagenoegniet
beïnvloed door de teeltfrequentie. Het bietecysteaaltje komtnietvoor.Navlas + klaverisde
suikeropbrengst een paar procent hoger; na
aardappe'^nenkeleprocentenlager.
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Tabel 232. Bouwplannenproef "De Schreef'.
aandeel hakvruchten code van het bouwplannen
bouwplan
geen hakvruchten
1
wintertarwe-vlas-graszaad*-koolzaad-zomergerst*-groeneerwten

3b

wintertarwe-vlas-graszaad*-aardappelen-zomergerst*-groene
erwten
wintertarwe-vlas-graszaad*-suikerbieten-zomergerst*-groene
erwten
wintertarwe-vlas*-suikerbieten-zomergerst-groene erwtenaardappelen
aardappelen-zomergerst-luzerne

2/6 hakvruchten

3c
3d

aardappelen-zomergerst-graszaad*
suikerbieten-zomergerst-graszaad*

3/6 hakvruchten

4a
4b

zomergerst*-aardappelen-wintertarwe*-suikerbieten
zomergerst*-aardappelen-graszaad*-suikerbieten

4/6 hakvruchten

5a
5b

aardappelen-suikerbieten-zomergerst*
aardappelen-graszaad*-suikerbieten

1/6 hakvruchten

2a
2b
3a

kunstweide-aardappelen-suikerbieten-groene erwten*-haverwintertarwe
6b
kunstweide-kunstweide- aardappelen-suikerbieten-groene
erwten-wintertarwe
kunstweide- kunstweide- kunstweide- aardappelen-suikerbie6c
ten-zomergerst
*betekent: groenbemesting(Italiaansraaigrasnawintertarwe,zomergerst,erwtenengraszaad;witteklaver
navlas)
2/6 hakvruchten
+ variërend aandeel kunstweide

6a

Deaardappel blijkt een teeltfrequentiegevoelig
gewas. De knolopbrengst van aardappelen qua
hoeveelheid en kwaliteit, wordt duidelijk beïnvloed door de teeltfrequentie en is bovendien
afhankelijkvandevoorvrucht.Intabel233zijnde
gemiddelde relatieveopbrengstenoverdejaren
1982-1986weergegeven.
Deintabel233weergegevenopbrengstverschillenzijnontstaanindeloopvandeeerste 15jaar

Tabel 233. Gemiddelde relatieve knolopbrengsten in relatie tot teeltfrequentie en
voorvrucht; 1982-1986.
voordeeerste keer aardappelen
117%
eenopzesaardappelen
110%
eenopvier aardappelen
100%
eenop drieaardappelen nagraan
95% (98%)
eenopdrieaardappelen nasuikerbieten 88% (91%)
()knolopbrengstbijgrondontsmettingomdedriejaar
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van de proef en bleven nadien min of meer
constant.
Bijeenintensieveteeltvanluzerne(bouwplan3b)
ensuikerbieten (bouwplan 5a) bleef deknolopbrengstinbeidegevallenietsachterbijomdedrie
jaargraszaad(bouwplan3c).Nagraszaad,graan
eneenjarigekunstweidewasdeopbrengstgelijk,
natwee-endriejarigekunstweidebleekdezeiets
hoger. Over de periode 1971-1986 brachten
aardappelen na (rijpe) erwten (bouwplan 3a)
gemiddeld6%minderopdanna graszaad.
Uit tabel 233blijkt dat op dezezware grondde
knolopbrengst na suikerbieten (bouwplan 5b)
beduidendlagerwasdannagraan(bouwplan5a).
Gemiddeldoverdeviereenopdrierotatiesvoor
aardappelen(bouwplan3b,3c,5a,5b)enoverde
laatste acht jaren heeft een grondontsmetting
een3%hogereopbrengstgegeven.

Oorzakenvanopbrengstdepressies
bijaardappelen
Samenmetverschillende instituten eninstellingeniserintensiefgezochtnaardeoorzaakvande
requentie- en voorvruchtafhankelijkheid van
aardappelopbrengsten. Daaruit is gebleken dat
als regel bodempathogenen en incidenteel de
bodemstructuur verantwoordelijk zijn voor de
lagere opbrengsten.Van de bodempathogenen
moetenworden genoemddeschimmelVerticilium dahliae, die in de tweede helft van het
groeiseizoeneenverdereuitgroeivanhetgewas
kan belemmeren. Een ander pathogeen is de
netschurft, ook wel graslandschurft genoemd
(Streptomyces spp.). De schimmel Rhizoctonia
solani isop deze (zware) grond slechts insommige jaren schadelijk voor de knolopbrengst.
Verderoefenteenteeltfrequentiegebondencomalexvanbacteriëneendrukkende invloeduitop
ie knolopbrengst. Onderzoek heeft aangetoond
datdezeverschillendebodemschimmelsen bac:eriëneenrolspelenbijdeopbrengstdepressies.
Deexacte invloed en onderlinge betekenis van
Jeze pathogenenisnogonbekend. Sinds1983 is
Jegrondindeeenopdriebouwplannenaantoonbaar besmet met het aardappelcysteaaltje
pathotype A), maar niet in een mate dat de
cnolopbrengsterdoorkanzijnbeïnvloed.
Detweede oorzaakfactor, de bodemstructuur,
ïeeft zichtot nutoe alleen doen gelden onder
ïxtreem droge of natte groeiomstandigheden.
jemiddeldisdeinvloedhiervankleinvergeleken
)ijdievanbodemziekten.
De lagere knolopbrengst van aardappelen na
suikerbieten houdt waarschijnlijk verband met
jenplaatselijkanaerobeverteringvan bieteblad,
ioor een onvoldoende zuurstofvoorziening.
Daarbijkunnengiftigeafbraakproduktendeworelactiviteit remmen.Verderzijnerwaarschijnlijk
ifscheidingsprodukten van de bietewortel die
sen negatieveinvloedopdeaardappelplanthebjen.

Uit deaardvandeoorzaken en uit tussentijdse
rooiingenvaltafteleidendatbijdepootgoedteelt
defrequentie-effecten aanmerkelijk kleiner zullen zijn. De lagere opbrengst na erwten moet
wellicht worden toegeschreven aanVerticillium
dahliae.

Betekenisvoordepraktijk
Voorlopigzijnergeenmiddelenvoorhandenom
de voor aardappelen specifieke pathogenen te
kunnen beheersen of terugte dringen.Welkan
met grondontsmetting een (klein) deel van de
frequentie-effecten worden opgeheven.Verder
zijnernogmaatregelendenkbaardieinprincipe
kunnen leiden tot een soortgelijk effect, maar
dezezijnindepraktijkmoeilijkteverwezenlijken:
hetverlagenvandeinfectiedrukvanVerticillium
dahliaedoorverzamelenenverbrandenvanloof
(bijconsumptieteeltmoeilijkuitvoerbaar),afwisselingvanBintjemetlaatrijpenderassen,dieover
hetalgemeen mindergevoeligzijnvoorVerticillium en netschurft (maar met beperkte afzetmogelijkheden).
Extra aandacht voor de bodemstructuur kande
opbrengstdepressie niet wegnemen, maar kan
wel verhinderen dat deze noggroter wordt.De
lagere knolopbrengst na suikerbieten kan voor
eendeeltenietwordengedaandoorbijhetploegenhetbietebladzoveelmogelijkdoordebouwvoorteverdelen.
Verschillende onderzoeksfeiten vanuit de regio
bevestigenhetvermoeden,datophetoudeland
ingrote lijnendezelfdeeffecten kunnenworden
verwachtalsop"DeSchreef".Oplichtegrondzal
Rhizoctonia solani de frequentie-effecten extra
kunnen vergroten. Enwaar de factor structuur
toch al beperkend is, zal de invloed van het
aandeel rooivruchten op de aardappelopbrengstenzekerzogrootzijnalsop"DeSchreef"
iswaargenomen.
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Persistentievande
frequentie-effecten
Inde proefperiode kon een indruk worden opgedaan omtrent het tempo van de bodemverziekingonderinvloedvanteeltfrequentie.Maarin
welktempowordtdebodemweer"gezond"?Met
hetantwoordopdievraagzoudendekansenvan
minder gangbare teeltsystemen zoals bijvoorbeeld een dubbele teeltopvolging voor aardappelenkunnenwordeningeschat.
Omhierin meerinzichtte krijgenwerdeendeel
vanhetproefveldprijsgegevenomdeinvloedvan
korteredanwellangeregewaspauzesinbestaandeteeltfrequentiesvasttestellen.Infiguur41 zijn
de knolopbrengsten weergegeven met als uitgangspuntéénopzesenéénopdrierotatiesen
het gemiddelde van twee rotaties waarin de
aardappelennietinhetbouwplanvoorkomen.
KNOLOPBRENGST
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AANTAL PAUZEJAREN VOOR AARDAPPELEN

Fig. 4 1 . Relatieve knolopbrengst in relatie tot het
aantal pauzejaren voor aardappelen vanuit 1/6 aardappelen (bouwplannen 2aen
3a), 1/3 aardappelen (bouwplannen 3b,
3c, 5a en 5b) en voor de eerste keer
aardappelen (bouwplannen 2b en3d).

248

Uitfiguur41isafteleidendaterbijnormaleéén
opzesenéénopdrieteeltfrequenties reeds 7%,
respectievelijk 20% is toegegeven op het opbrengstmaximum(teeltvanaardappelenvoorde
eerste keer). Een uiterste teeltvernauwing
(aardappelennaaardappelen)leidtbijbeideteeltritmes tot een nogeens20%lagere opbrengst.
Het onderzoek naar de overlevingsduur vande
verschillende bodemziektenisnog gaande.

Inhetkort
Eenbouwplanvernauwing wordt door wintertarwegoedverdragen;ookdoorsuikerbieten,wanneer het bietecysteaaltje niet schadelijk
voorkomt.
Daarentegen is de aardappel weinig zelfverdraagzaam. Afgezien van het aardappelcysteaaltjekunnenpathogèneschimmelsenbacteriëndeopbrengstflinkonderuithalen.Afdoendemiddelenomdezeziektentewerstaanzijn er
voorlopig niet.Ookreageertdeaardappelnegatief op de voorvruchten suikerbieten en rijpe
erwten.
Eeneconomischeevaluatielaatzien,datbij"Flevoland"-opbrengsten en de huidige prijzen-en
kostenverhoudingen deéénopvier rotaties het
meesteperspectiefbieden.

