'klaar'zijnomuitgeplanttewordenendeweersofgrondomstandighedenlatenhetniettoe,moet
het plantmateriaal soms noodgedwongen worden bewaard. In 1984 en 1985 zijn in Lelystad
oriënterendeproevengenomenomtekijkenwelk
effectdebewaartemperatuurheeftopdeschietneiging.Deplanteninkweekbakkenzijnindiverse
cellengezet.Perspotplantenblekeninbeidejaren
schietgevoeligertezijndanlosseplanten.In 1984
gafbewarenbij1 °Cminderschietersdanbij7°C;
in1985wasditomgekeerd.Bewarenindekasbij
eentemperatuur hoger dan20°C leverdegeen
enkeleschieter op.Deervaring isopgedaandat
deplantenweliswaarveelbladverliezen,maarals
het hart groen blijft kan de plant hierop rustig
verdergroeien.

Conclusies
—Kluitplantenenperspotplantengavenbijdrogeomstandigheden (indeproeventeWest-

maas) een 20% hogere aanslag dan losse
planten. Door te beregenen werd slechts in
eenenkel geval bij losse planten deaanslag
verbeterd.
—Bij een goede aanslag (Lelystad) waren er
geennoemenswaardigeopbrengstverschillen
tussenkluitplantenenlosseplanten;perspotplantengaveneen9%hogereopbrengst.
—Watopbrengstbetreftwaserindeproevente
Westmaasgeenduidelijkevoorkeurvooreen
bepaaldtypekluitplant.Depaperpotplantgaf
een slechte vorm van de knol.Wat hanteerbaarheidopdeplantmachine betreft kunnen
erverschillenzijntussenopkweeksystemen.
—Bijalletypen kluitplanten en perspotplanten
blijft erindewortelkrans potgrondaanwezig
tot deoogst.Dit kanmoeilijkheden gevenbij
deschoning.
—Bewaringvanplantmateriaalindekoelcelkar
schietersveroorzaken.Omaantekunnen gevenbijwelketemperatuur plantmateriaalbewaardkanwordenisnaderonderzoeknodig.

Invloedzaaitijdvanwaspeenopdeopbrengsten
kwaliteit
A.H.J.Rops,ROC"DeWaag'
projector. WG 105-124 en 142

De problemen inwaspeen voor deconsumptieindustrienementoenaarmatehetgewaslangerin
degrondblijft.Ditheeftvooralbetrekkingopeen
aantastingdoorAlternariaenSclerotinia.Omdit
te voorkomen,zou het misschien zinvolzijnom
hetzaaitijdstipaantepassenaanhetrooitijdstip.
Naarmate laterwordt gerooid,zouook latergezaaidkunnenworden.Indepraktijkwordtongeveer90%vandepeenrondhalfaprilgezaaid, met
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het resultaat datdepeen naseptembernauw«
lijksinopbrengsttoeneemt.Ooksterftdanhetloc
af en neemt het gevaar van ziekteaantastinge
steedssterkertoe.
Omheteenenander indepraktijktetoetseni
eenonderzoekuitgevoerdindejaren1984,198
en1986.

Doelvanhetonderzoek
Heteffectnagaanvandezaaitijdvandewaspee
op de opbrengst, sortering en kwaliteit vanhe
produkt.

Proefopzet
Deproefisiederonderzoekjaaraangelegdopde
proefboerderij "De Waag" op een lichte za-

velgrondmet > 8-10%afslibbaredelenencirca
2%organischestof.
Steeds zijn de volgende objecten in viervoud
opgenomen.

Tabel 228. Zaaitijdstippen bijwaspeen.
1984
streefdatum
T1 -zaaitijdstip 1
T2 -zaaitijdstip 2
T3 -zaaitijdstip 3

20-3
5-5
20-6

1985
werkelijk
gezaaid
23-3
8-5
18-6

streefdatum
1-4
1-5
1-6

1986
werkelijk
gezaaid
28-3
10-5
3-6

streefdatum
eind maart
half april
half mei

werkelijk
gezaaid
23-4
21-5
10-6

Devoorvruchtperjaarwasin1984tulpen;in1985
gladiolenenin1986gladiolen.
Degezaaidewaspeenwasin1984Minicoren1985
en 1986Amrola RZ,waarvan steedscirca 20kg
zaadisgezaaid.
Alle objecten zijn gezaaid op bedden (13 rijtjes
peenperbed,vanhartophart150cm).

tingvanhetloof.Deandereproefjarenzijntijdens
het groeiseizoen geen aantastingen in het loof
waargenomen.
Omeenalgemeneindruktegevenoverdestand
vanhetgewasopdeverschillendezaaitijdstippen
zijn in 1985 en 1986 standcijfers gegeven op
respectievelijk 16augustusen30juli.

Resultaten

Tabel 229. Standcijfers voor deverschillende objecten.
16 augustus
1985

Opkomstenstandvanhetgewas
In de drie proefjaren was de opkomst van de
eerstezaaitijdstippenvrijvlot,terwijl hetlaatste
zaaitijdstip over het algemeen een erg vlotte
opkomstteziengaf.
De stand van het gewas op de verschillende
zaaitijdstippen was in de loop van het seizoen
nogalwisselend.Zowarendebeideeerstezaaitijdstippenaanvankelijksteedshetbeste.Verder
nhetseizoenechterbegonnendezezaaitijdstipDenwatteverouderen,waardoorhetgewasineen
takte en er enige geelverkleuring begon op te
:reden.
n 1984kwamdaar nog bij dat hetgewaswerd
aangetast door Alternaria en Sclerotinia, wat
esulteerdeineenversneldeafstervingenverrot-

30 juli
1986

T1 eerstezaai
T2tweedezaai
T3 derdezaai

Opbrengstenenziekte-aantastingen
De kg-opbrengsten zijn steeds vastgesteld op
tweetijdstippen,namelijkbijeentussenoogstin
septemberenbijdeeindoogstinoktober(november).
Tijdensdeeindoogstisookhetaantalwortelsper
m2geteldindemaat8-22mm.Verderiszowelbij
detussen-alseindoogst het percentageziekteaantastingenvastgesteld.Deresultatenvandeze
bepalingenzijnindevolgendeoverzichtenweergegeven.
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Tabel 2 3 0 . Wortelopbrengst per zaaitijdstip in kg/m 2
wortels/m 2 bij de eindoogst.

object

1 e zaai
2e zaai
3e zaai

1984
kg-opbrengst/m 2
8-22 mm
tusseneindoogst
oogst
12-9
24-10
12,8
10,6
6,5

T(0,05) = = 1,1

aantal
wortels
8-22 mm
24-10

op twee oogsttijdstippen per jaar en het aantal

1985
kg-opbrengst/m 2
8-22 mm
tusseneindoogst
oogst
18-9
8-11

13,4
11,4
8,7

1050
1030
920

11,2
11,4
6,8

12,4
13,1
8,1

1,5

-

-

-

DeT(0,05)waarde geeft aanhoegroot minstens
hetverschiltussendeobjectenmoetzijnomvan
eenbetrouwbaarverschiltekunnenspreken.
Naaraanleidingvanderesultatenkanhetvolgendewordenopgemerkt.
—Deopbrengstverschillentussenheteersteen
tweede zaaitijdstip (eind maart-half mei) gemiddeld- overdeproefjaren was nieterg
groot.Alleeninjarenmetgunstigeomstandigheden in het voorjaar kan een vroege zaai
(tweede helft maart) de opbrengst positief
beïnvloeden.
—Hetzaaienvandewortelen injuni heeft een
duidelijkeopbrengstverlagingtotgevolg,met
overhetalgemeeneenfijneresortering.
—Ookdeopkomst (aantalwortels/m2) blijkt bij
delatezaaigemiddeldwatlagerteliggen.
—Betreffende de ziekteaantastingen blijkt dat
cavityspotenroteerderenuitgebreidervoor

aantal
wortels
8-22 mm
8-11
1320
1220
1060

-

1986
kg-opbrengst/m 2
8-22 mm
tusseneindoogst
oogst
18-9
21-10
9,9
9,7
8,3

-

10,7
10,7
9,4

-

1984
% van aantal wortels
24 oktober
rot
schurft cavity
spot

1 e zaai
2e zaai
3e zaai
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3,7
4,0
0,4

0,2
4,7

1,9
0,2
-

18-9
990
1060
910

-

kunnen komen ineenvroeger gewas danin
eenlaatgewas.Degroeiomstandighedentijdens het seizoen zijn hierop duidelijk van
invloed.Nietiniederproefjaarkwamendezelfdeaantastingenvoor.
—Schurft kwamintweevandedrie proefjaren
voor.Geziendeervaringenhoudtdezeaantastingverbandmetwatdroge,warmeomstandighedentijdenshetgroeiseizoen.
—Tenaanzienvandealgemenetoestandvanhet
gewas in de loop van het groeiseizoen is
geblekendatnaarmatevroegerwordtgezaaid
het gewas eerder veroudert. Het risico van
ziekteaantastingenwordt hierdoorgroter.

Conclusie
Voordenormaleenlateteeltvanwaspeenvoorde
industrie heeft hetzaaienvanwortels tot begin
meigeenopbrengstverminderingtotgevolg.

Tabel 2 3 1 . Percentages aantasting van schurft, cavity spot en rotvan dewortels bij deeindoogst inde dril
proefjaren.
object

aantal
wortels
8-22 mm

1985
% van aantal wortels
8 november
cavity spot

48
40
26

1986
% van gewicht
21 oktober
schurft

8
41
10

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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