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I INLEIDING
Van 13t/m 20mei 1962werd een studiereis gemaakt naar het
oostelijk gedeelte van Sleeswijk-Holstein,ni. deomgeving van
Kiel en dekuststrook van deOostzee,enDenemarken.
Het belangrijkste doel van deze reiswashetkennisnemen van:
a. dealdaar gevolgdemethoden voor de teelt van winterzaadbieten
eninhetbijzonder van deuitwinteringsrisico's,welke aan
deze teeltmethode zijn verbonden.
b. deorganisatie van devermeerdering vanhet suikerbieten- en
voorts ook van voederbietenzaad.
c. de distributie van dit zaad.
d. deplaats,die deze teelt in devruchtwisseling inneemt.
Aan deze reisnamen deel:
F.E.Brouwer,landbouwer teNiéuwe-Schans
Ir. J.C.Friederich,Hoofd van de afdelingHandelsgewassen vanhet
Proefstation voor deAkker- enWeidebouw (P.A.W.)
Ir. J. Gaakeer,Onderzoeker bij deafdelingHandelsgewassen vanhet
Proefstation voor deAkker- en Weidebouw
J. van der Ploeg,Bedrijfsdeskundige bijhet Consulentschap Noord
Groningen.
De reisinSleeswijk-Holsteinwerd voorbereid door deheer
Feldt,Anbauberater van Klein Wanzlebener Saatzucht A.G., terwijl
het reisprogramma in Denemarken werd opgesteld door dr.ir. D.D.
Miedema,adjunct-landbouwattaché teKopenhagen.
Alle deelnemers aan deze reis dienden eenverslag vanhunbevindingen inbij deheer ir.J.Gaakeer,diealsrapporteur optrad
enuiteindelijk het rapport,dat thansaan U-wordtvoorgelegd,
heeft samengesteld.
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IIREISPROGRAMMAENBEZOCHTEBEDRIJVENENINSTELLINGEN
VertreknaarKiel;besprekingmetdeheerFeldt.
Zondag
13mei:
BezoekaandevolgendebedrijveninSleeswijkMaandag
14mei:
.Holstein:
1.Dr.Stahl,Schwartenbek...
2.GutAugustenhof,teGettorf.
3.GutLindhof,teGettorf.
k. HerrnBolten,Rothenstein,teRevensdorf,
5»HerrnJürgensen,Harzhof,teHoltsee.
6.GutMÖ'hlhorstbijKappeln.
7.GutPriezholz,bijKappeln.
'sAvondsbesprekingmetir.P.SonneFrederiksen,DirecteurvanhetForskningsinstitutetfor
Handels-ogIndustriplanterinKolding,waarna
devolgendedagen.,.de.volgende.bedrijvenanDenemarkenwerdenbezocht:
Dinsdag 15mei;
HetveredelingsbedrijfOverbygaardvandePajbjergfonden teB^rkop.DirecteurH.Bj^gh.
Woensdag 16mei:
HetStatensFors/gsstationTystofteteSkaelsk/r.
Forstander:FredeRasmussen.

Donderdag17mei;

Zaterdag 19mei:
Zondag

20mei:

HetVeredelingsbedrijfTaastrupgaard teTaastrup
vandeAktieselskabet TrifoliumFr^.Forstander:
Dr.J.Maller.
HetveredelingsbedrijfvandeD.L.F."0toftegaard"teTaastrup.Forstander:Dr.K.J.Frandsen.
DeproefboerderijTinghjzfjteStore-HeddingeonderleidingvandéLandbouwconsulentAageMadsen.
Hetveredelingsbedrijf "Maribo"bijRjzfdbyophet
eilandLolland.Directeur:ErikAndersen.Wetenschappelijkeleider.: NielsFoerch.
Terugreis.
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IV DETEELTVAN-WINTERZAADBIETEN
Bij de teelt van winterzaadbieten wordt inSleeswijk-Holstein
in openland gezaaid na een vroeghet veld ruimend gewasmet prima
stoppel,waarvoor meestklaverrijke kunstweide wordt genomen.Men
zaait danin de tweede helft van juliofbegin augustus.
In Denemarken,waar dewinterzaadbietenteelt veel algemener
is en deze al vele jarenwordt beoefend, achtmen debezwarenverbonden'aan zomeruitzaaiinopenland tegroot enzaaitmen vrijwel
uisluitend inhet voorjaar onder dekvrucht. De door deDenen tegen
zomeruitzaai genoemde bezwaren zijn:
a.Men loopt dekans dat deweersomstandigheden de grondbewerking
en deuitzaai in de zomernietmogelijk maken of van dien aard
zijn, dathetbietenzaad onvoldoende ofonregelmatigkiemt.
b. Menbeschikt niet altijd over eenvroege voorvrucht of indien
kunstweide ofklaver als zodanigmoet dienen,moet deze reeds
na deoogst van de eerste snede omgeploegd worden.
c.Het risico dat debieten vóór dewinter tegroot worden,isbij
zomeruitzaai groter dan bij.inzaai onder.dekvrucht, terwijl de'
beoo:rdeling;Qf..-én:z-o.jahoeveel"stikstofmoet'worden gegeven,-in
dit gevalmoeilijk is.
d.Bijinzaai onder dekvrucht zou dekans op vergelingsziekte kleiner zijn,aangezien de dekvrucht debieten een zekerebescherminggeeft.
In Denemarken wordt als dekvrucht voor bietenmeestal zomergerst gebruikt.Men zaait debieten tegelijkmet degerst en liefst
dwars op degerstrijen. De gerstwordtnormaliter zeernauw gezaaid,
nl.op een afstand tussen de rijen van 11 cm;indien er echter bietenworden ingezaaid, zaaitmen op 22 cm.Somsworden debieten in
dezelfde richting gezaaid alsde gerst.In dat gevalwordt de gerst
normaal op 11 cm gezaaid enlaatmen eenrij gerstweg op deplaats
waar men eenrijbieten wil hebben.Vaak laatmen een dunne laag
gerststro liggen om depootbietjes in dewinter een zekerebeschutting tegen de vorst te geven. Incidenteel worden ook welbieten uitgezaaid in olievlas enin gelemosterd. Gelemosterd zaaitmen wel
gemengd uitmetbieten. Dezemethode heeft het voordeel datmechanische onkruidbestrijdingmogelijk blijft.De bieten worden op een
rijenafstand van ^6 cm gezaaid, waarbij van diploïde rassen 1214kg zaadperha en vanpolyploïde rassen 16- 18kgper ha wordt
gebruikt.
InSleeswijk-Holstein wordt bij zomeruitzaai van diploïde rassen vaak 10-g-à 12-jrkg zaadper ha gebruikt,maar de geringe ervaringmet dewinterzaadbietenteelt in dat gebied in aanmerkinggenomen,moet dit als een voorlopige norm worden beschouwd.
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V.DE.OMVANG-VAN DE WINTERZAADBIETENTEELT
'InSleeswijk-Holstein isin 1961 door één firma voor 5%van
het gewenste areaal deoverwinteringsmethode toegepast enwel bij
suikerbieten. In Denemarken wordt het suikerbietenzaad uitsluitend
viawinterzäadbieten vermeerderd.Wel geeftmen voor 10%vanhet
benodigde,areaal toestemming voor de teelt enkuilbewaring van
pootbieten,maarhetkomt zelden voor dat dezepootbieten,welke
alsreserve"dienen,ookworden uitgepoot.De.telerwordt bijhet
niét gebruiken van deze rassen schadeloos,gesteld,waarbijhem
de dubbele zaadprijs wordt uitbetaald.
Hèt zaad van devoedersuikerbieten wordt,ook grotendeels volgenshetprincipe van deoverwintering op hetland vermeerderd.
Voor Barrèsbieten,i.e. voederbieten met eenlaag droge-stofgehalte,'komt de teelt van winterzäadbietenniet in aanmerking, daar
voederbieten zeer gevoelig zijn voorlage.temperaturen.
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VIBEZWARENENUITWINTERINGSRISICO'S
Indieninheteerste jaarnietvoldoendeaandachtaandeonkruidbestrijdingwordtbesteed (ofbesteedkanworden)zitmenin
hetvoorjaarmeteenzeervuilperceeldatslechtstegenhogekostenisschoontekrijgen.Slaagtmenerindeherfstinzijnperceelschoontehouden,danbehoeftdeonkruidbestrijdinginhet
voorjaargeen-probleemtezijn.
Bijinzaaiinopenlandismenvaakverplichteenkunstweide
ofeenklaverperceelomteploegen,wilmenoptijdbietenkunnen
zaaien.Dithoudtin,datmenmetéénkeermaaienmoetvolstaan
endetweedeoogstdusverlorengaat.Hiervoorzalmeneenzeker
bedragmoetencalculerentenkostevandewinterzaadbieten.Wel
iserdemogelijkheidomb.v.nacohservenerwteninopenlandte
telen.OokzoudeninNederlandnavroeg'•getooidepootaardappélen,
zeervroege:cönsumptie-aardappelen e.d.gezaaidkunnenworden.Bij
inzaaionderdekvruchtvervalthetbezwaar,datdevoorvruchtvroeg
hetveldmoetruimen,evenalsdemogelijkheid dathetlandniet
tijdigofnietgoedkanwordenklaargemaakt;.Hiervoorindeplaats
komenechteranderebezwaren.Bijeendekvruchtalsb.v.zomergerst,
mosterdofolievlas,wordendebietengelijktijdigmetdedekvrucht
gezaaidenisgeenchemischeonkruidbestrijdingmeermogelijken
mechanischeonkruidbestrijdingalleenbijuitzaaiinderijineen
gewasmetvoldoenderijenafstand.Zodradedekvruchthetveldheeft
geruimd,pastmendaneenmechanischegrondbewerking toe,omde
groeivandebietentebevorderenenhetonkruid tebestrijden.
Voordewinterwordtditenigemalenherhaald,waarna.-men.;;'!®,novemberofdecemberaanaardt toteenhoogtevanca.5à10cm.Dit
heeftdevolgendevoordelen:
a.Menbeschutdebietentegeneentesterkevrieswindzondersneeuw,
terwijlmeningevalvansneeuwdoorderuggenmeersneeuwvangt.
b.Delaatontwikkeldeonkruiden,welkenogzijnovergebleven,kan
mennogbestrijden.
c.Debietenkomendroger teliggen,daardebodemvanhetgeuitje
benedendehalsvandebietkomtteliggen,alshetaanaarden
goedisgebeurd.
d.Inhetvoorjaarishetlandvluggerdroogenkangeëgdengehaktworden.
Tochbestaatsteedsdemogelijkheid,datdebietentijdensdewinter,ondanksallevoorzorgsmaatregelen,tegrondegaan.InDenemarkenhoudtmenerdanookrekeningmede,datgemiddeld 10%der
suikerbietenuitwinteren.Voorvoedersuikerbietenligtditpercentagehoger,terwijlhetrisicovoorlaaggehaltigevoederbietenzo
grootis,datmenhiervan geen zaadwintdoormiddelvandewinterzaadbietenteelt.
InDuitslandishetuitwinteringsrisico,gerekendnaarde
winter1961-1962waarschijnlijkgroterdaninDenemarken.Ditis
toeteschrijvenaandeinklimatologischopzichtgunstigerliggingderbietenzaadteeltgebieden inDenemarken.Dezezijnnl.
grotendeelsgeconcentreerdopdeeilandenLangeland enLollandr.
eneengedeeltevanSjaelland.Demeestepercelenliggendusin
denabijheidvandezee.InSleeswijk-Holsteinbleek ditjaardat
hetuitwinteringspercentâge toenammetdeafstandtotdeOostzee
endatallepercelendieminderdan5kmvandeOostzeewarenverwijderd,goeddoordewinterkwamen,ookbij15°Cvorst.Meer
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landinwaarts naar het zuiden toe,waarmeer van eenlandklimaat zou
kunnen worden gesproken, enbij strengere vorst,nam hetuitwinteringspercentage toe.Hetzelfde zouzichinNederland bijaanhoudendevorst en een straffe Oostenwindkunnen voordoen.In Denemarken
heeftmen doorgaansmeer sneeuw, die alsbeschermingslaag kan dienen. Overhet algemeen zijnbietenmet een doorsnede groter dan2-J
cmminder resistent tegen vorst,terwijl.bietjeskleiner dan 1cm
in doorsnedemeer vatbaar zijn voor opvriezen.
In dewinter 1961-1962gingen in Sleeswijk-Holstein ca. 30%
van deuitgezaaide percelen verloren.Ter vergelijking zij vermeld,
dat van winterrogge inWest-Duitsland ik,6%, wintertarwe 27>8%,
wintergerst 38,2%gemengdewintergranen 2k,6%, winterkoolzaad39>7%»
klaver' Î9,7% envan lucerne 18,7%uitwinter.de.Voor West-Duitsland
geeft dezelfde bron ("Landbouwwereldnieuws")een verlies aanwinterzaadbi'etenvan2^,0%.
. ,
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XII DEVEREDELINGSBEDRIJVEN IN DENEMARKEN
In feite is Pajbjerg het enige echtekweekbedrijf. De andere
bezochte bedrijven alsTrifolium,maar ooko.a..Denhnfeldt enStensbalie, zijnnaastkweekbedrijf ook.vermeerderingsbedrijf enzaadhandelbedrijf. DeD.L.F,vormt de zaaizaadcoöperatie met de F.D.B.
Alsverbruikscoöperatie een geheel aparte organisatie onder het
motto "GodtFrjzf-godH^st" (d.i.goed zaad geeft goede oogst)met
drie eigenkweekbedrijven.en eigenkeurmeesters,
Deveredeling isvooral gericht op grassen enklavers,maar
verder ook op suiker- envoederbieten, granen, erwten.,..w..o.ook
een gele van0tofte,gele enbruinemosterd, voederwikke,lupine,
stoppelknollen, zomer- enwinterkoolzaad,olievlas e.d. Doorgaans
staan goed ingerichte laboratoriamet eenwetenschappelijke staf
voor deveredeling terbeschikking. De zaadhandelbedrijvenbeschikken over.eenuitstekende enmoderne zaadschoningsapparatuur.
Dekeuring_geschiedtmeestal door de firma's,onder toezicht
enin samenwerkingmet deOverheid. Op alle bezochte instellingen
enkweekbedrijvenwasmen zeer bereidwillig methet verstrekken
van inlichtingen.
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XIIISAMENVATTING
Samenvattendkanwordengeconstateerd,datdeteeltvansuikerbietenzaadviaoverwinteringinDenemarkenalseennormaleteeltmethodeingangheeftgevonden.InSleeswijk-Holsteinismenhiervanzekernognietovertuigd.InNederlandzaldoorvoortzetting
vanhetonderzoek dienen tewordennagegaaninhoeverredeteelt
vanwinterzaadbietenmogelijkhedenbiedt.Hierbijzullenuiteraard
deervaringeninSleeswijk-HolsteinenDenemarkenopgedaan,van
nutkunnenzijn.Duidelijkiswelkomenvasttestaan,datdein
DenemarkengevolgdemethodenietzondermeerinNederlandkanwordentoegepast.
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