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VOORWOORD

Met dit gebundelde verslag wordt 1993 afgesloten. De onderwerpen voor het onderzoek
zijn voor een groot deel aangedragen door praktische tuinders via de onderzoekscommissie. Hierdoor is een goede aansluiting van de onderzoekswensen met het regionale
onderzoek gewaarborgd. Eerder zijn van een groot aantal proeven resultaten gepubliceerd
in de vakpers, is er melding gemaakt op de open dagen via de proeftuin of zijn de
resultaten meegenomen in de voorlichtingsboodschappen van onder andere de Dienst
Landbouw Voorlichting (DLV). Een snelle en goede doorstroming van onderzoeksresultaten is hiermee gewaarborgd.
Eind 1993 is de aanpassing van de witloftrek-accommodatie afgerond. Het onderzoek in
de nieuwe accommodatie verloopt succesvol.
Het Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) voor de groente- en bloembollenteelt gaat het
vierde seizoen in. De klankbordgroep waarin tuinders zitting hebben heeft een goede
inbreng bij dit project.
Vanaf deze plaats willen we de medewerkers van de proeftuin bedanken voor de getoonde
inzet en medewerking bij de uitvoering van de proefplannen. Tevens gaat hierbij dank uit
naar de subsidianten van de proeftuin te weten:
- landbouwschap, afdeling vollegrondsgroenten;
- veiling WFO;
- het Produktschap voor Siergewassen (bollen/bolbloemen);
- de Provincie Noord-Holland;
- het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
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VROEGE AARDAPPEL
Driejarige evaluatie bedrijfssystemenonderzoek.
Auteurs: M.H. Zwart-roodzant en F.C.G. Kreuk

0.1

inleiding

In 1990/1991 is op ROC Zwaagdijk het Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) intensieve
vollegrondsgroente- en bollenteelt gestart. Doel van dit project is het ontwikkelen van een
duurzaam bedrijfssysteem, dat ook in de toekomst bestaansmogelijkheden biedt. Hierbij
spelen behalve teelttechnische en economische aspecten, ook ecologische (milieutechnische)
aspecten een belangrijke rol.
In dit verslag worden de onderzoeksresultaten van de eerste drie jaar van dit project geëvalueerd. Allereerst komen in het algemene gedeelte zaken als grondbewerking, planten en plantbedbereiding, groeiverloop, oogst (opbrengst) en het gebeuren na de oogst aan de orde.
Daarna wordt uitgebreid de bemesting doorgenomen. Vervolgens volgt de gewasbescherming
met aandacht voor de onkruidbestrijding en de ziekten- en plagenbestrijding. Tot slot volgt
een samenvatting van het geheel. Dit onderzoeksverslag is een hoofdstuk uit het PAGVverslag dat eind 1994/begin 1995 zal verschijnen. In dit PAGV-verslag wordt heel het BSOproject te Zwaagdijk geëvalueerd.
De verschillen in bodemvruchtbaarheid, bodemgezondheid en bodemstruktuur hebben bij de
start nog invloed op de resultaten. Ook jaareffecten kunnen vrij groot zijn. Daarom is het de
eerste jaren niet verantwoord de resultaten en de eventueel waargenomen verschillen toe te
schrijven aan systeeminvloeden. Daarom zullen in dit verslag enkel de eerste ervaringen
worden genoemd. De achtergronden van dit onderzoek zijn al uitgebreid in het Verslag
Groenteproeven 1992 van Proeftuin Zwaagdijk besproken. Daarom zijn deze zaken in dit
verslag niet meer toegelicht.
ROC Zwaagdijk heeft een zware zavelgrond van 20-35% afslibbaar met 6-7,5% organische
stof. De pH-KCl is ongeveer 7. De onkruiddruk is groot. Na een natte periode duurt het even
eer het veld weer berijdbaar is. Voor de start van het BSO-project waren alle percelen
grasland.
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VROEGE AARDAPPEL

1.1

Algemeen

Vroege aardappelen komen voor in alle systemen. Vroege aardappelen komen eenmaal per
zes jaar terug op hetzelfde perceel. De voorvrucht in SI was vroege bloemkool (gevolgd door
Italiaans raaigras als groenbemester), in S2 herfstbloemkool (geen groenbemesternateelt) en in
S3 en S4 winterpeen (geen groenbemesternateelt). De oogstresten hiervan zijn niet afgevoerd.

Zo kort mogelijk na het rooien van de aardappelen werd een groenbemester ingezaaid (zie
paragraaf 1.15). In 1993 werd systeem S4 geïnundeerd. Het volggewas van de vroege aardappelen in systeem SI is zomerbloemkool, in S2 tulp, in S3 herfstbloemkool en in S4
zomer/herfstbloemkool.
1.1.1 Grondbewerking
De hoofdgrondbewerking was in oogstjaar 1991 en 1992 spitten. Op gespit land zijn er problemen met grasopslag het jaar erop en het onkruid komt eerder dan op geploegd land.
Daarom is besloten om vanaf 1993 alle percelen te ploegen.
De pootbedbereiding is gebeurd door middel van frezen. De kwaliteit van het pootbed was
over het algemeen goed. De kwaliteit van het pootbed in 1993 bij S2 was matig (grovere ligging, wat zwaardere grond).
1.1.2 Zaaien/planten
Het gebruikte ras in SI, S2 en S3 in 1991 was Eersteling en in 1992 en 1993 Doré. Omdat
Eersteling bijzonder vroeg is en een ras is dat veel in Noord-Holland wordt geteeld, is voor
1991 de keuze gevallen op dit ras. Nadeel van dit ras is dat het zeer vatbaar is voor Phytophthora en ook voor schurft. Vanaf 1992 wordt het ras Doré gebruikt, omdat dit ras iets
minder gevoelig is voor Phytophthora. Bij S4 is gekozen voor het ras Fresco. Dit ras is het
minst gevoelig voor Phytophthora. Verder is Fresco minder gevoelig voor schurft dan Doré
en Eersteling. Fresco heeft als nadeel een iets mindere consumptiekwaliteit dan Doré en
Eersteling.
Het pootgoed wordt voorgekiemd. Goed voorkiemen geeft een vlottere opkomst, sneller een
gesloten gewas en daardoor een betere onkruidonderdrukking en een hogere opbrengst bij
vroeg poten. De voorkiemmethode moet er derhalve op gericht zijn een aantal stevige korte
kiemen te verkrijgen, die niet te gemakkelijk afbreken bij het poten. De wijze van voorkiemen bij BSO Zwaagdijk is als volgt.
De poters worden gedurende de winter koud (3-4 °C) bewaard. Daarna worden ze warmer
gezet om de ogen uit te laten lopen. De duur van deze opwarmingsperiode varieert, afhankelijk van o.a. het ras, van enkele dagen bij 18°C tot 2 a 3 weken bij 8 °C. Zodra de
kiemen uitlopen, worden de poters in het licht gezet. De aardappelen worden vervolgens
buiten gezet om verder de lengtegroei af te remmen en de kiemen af te harden. Half februari
wordt gekeken hoe de stand van zaken is. Als er nog geen kiem is, worden de poters warmer
gezet. Er wordt geen warmtestoot kort voor het poten gegeven, omdat hierdoor zwakke
kiemen ontstaan, die bij het poten afbreken. Voor machinaal poten kan de kiem maximaal 1 a
2 cm zijn.
De gebruikte potermaat is 35/50 mm bij Doré en Eersteling en 35/55 mm bij Fresco. Het
aantal spruiten per knol (0,5 - 2 cm) bij Doré (gemiddeld in 1992 en 1993 4,0) was iets
hoger dan bij Fresco (3,3). Er was geen zichtbare of slechts een geringe aantasting van
schurft op het pootgoed. Rhizoctonia is niet waargenomen op het pootgoed.
Er wordt zo vroeg mogelijk gepoot. Het poottijdstip varieerde de afgelopen drie jaren van 18
maart tot 8 april. Er wordt gepoot met een snarenbedpootmachine op een ruggenafstand van
75 cm en circa 30 cm in de rug (= 45.000 planten/ha). De pootdiepte is gelijk met het
maaiveld.

1.1.3 Groei
De planten zijn steeds vlot opgekomen: circa drie weken na het poten komen de eerste
planten op. Eersteling komt enkele dagen eerder op dan Fresco. Fresco komt enkele dagen
eerder op dan Doré. Het gemiddelde aantal gerealiseerde planten was bij Eersteling in 1991
35.000 planten/ha, bij Doré in 1992 en 1993 39.000 planten/ha en bij Fresco in 1991, 1992
en 1993 38.500 planten/ha. Het gerealiseerde aantal planten/ha was bij Eersteling aan de lage
kant, maar bij Doré en Fresco naar wens. In 1991 trad half april nachtvorstschade op. De
aardappels vroren geheel af. Eersteling herstelde zich goed, maar Fresco matig. Eind
mei/begin juni is het gewas dicht.
Half mei/eind mei worden de eerste knulletjes (minimaal de dubbele stoloondikte) gevonden.
Dit tijdstip vormt de start van de schurftbestrijding. Er is gemiddeld eenmaal per jaar
beregend met 20 mm als schurftbestrijding.
1.1.4 Oogst (opbrengst)
De oogst vond plaats op drie oogstdata: steeds is een derde van het perceel geoogst. De
termijn tussen de opvolgende oogstdata is een week. In tabel 1staat per ras de startdatum van
het oogsten vermeld.
Tabel 1

ras
Eersteling
Doré
Fresco

De startdatum van de oogst bij vroege aardappelen op BSO Zwaagdijk in 1991,1992 en 1993

1991
5 juli
-

LIjuli

1992
-

8 juli
25 juni

1993
-

23 juni
23 juni

Voor vroege aardappelen was het oogsttijdstip in 1991 en in 1992 aan de late kant. In 1991
werd laat begonnen met het aardappelen oogsten, omdat half april het gewas afgevroren is
door nachtvorst. In 1992 werd dit waarschijnlijk veroorzaakt door de hoge loofproduktie als
gevolg van het warme weer en de stikstofmineralisatie, waardoor de knolproduktie verlaat
werd.
In 1991 begon de oogst van Fresco een week later dan van Eersteling. In 1992 begon de
oogst van Fresco een week eerder dan van Doré. In 1993 zijn Doré en Fresco gelijktijdig
geoogst.
In de volgende tabel staat per ras de gemiddelde knolproduktie (kg/ha) vermeld.
Tabel 2

ras
Eersteling
Doré
Fresco

De gemiddelde knolproduktie (kg/ha) per ras bij vroege aardappelen op BSO Zwaagdijk in 1991, 1992
en 1993

1991
29,3

1992
-

-

-

38,2
30,5

37,3
39,6

633,7

1993

De opbrengstverschillen tussen de rassen in 1991 en 1992 worden grotendeels veroorzaakt
door het verschil in oogstdatum. Hoe later geoogst wordt, hoe hoger de knolproduktie is. In
1993 is de knolproduktie van Fresco hoger dan van Doré. Dit komt omdat Fresco iets vroeger

is dan Doré.
In tabel 3 staat het gemiddelde percentage klasse I vermeld.
Tabel 3

De gemiddelde percentages klasse Iper ras bij vroege aardappelen op BSO Zwaagdijk in 1991, 1992
en 1993

ras
Eersteling
Doré
Fresco

1921
100%
100%

1922

1223

4%
24%

99%
99%

Het lage percentage klasse I in 1992 werd veroorzaakt door schürftaantasting. Bij Fresco was
de schurftaantasting iets lichter dan bij Doré. Systeem S2 had de meeste schurft vermoedelijk
door de grovere ligging van de grond, waardoor de grond sneller indroogde.
In tabel 4 staat het gemiddelde percentage aardappelen groter dan 28 mm (gewenste
sortering) vermeld.
Tabel 4

Het gemiddelde percentage >28 mm bij vroege aardappelen op BSO Zwaagdijk 1991, 1992 en 1993

ras
Eersteling
Doré
Fresco

1921
96%
97%

1222

1993

95%
96%

96%
96%

Het percentage aardappelen in de gewenste sortering was hoog. Er was geen verschil tussen
de diverse rassen en jaren.
1.1.5 Na de oogst
Na de teelt zijn de oogstresten niet afgevoerd. De oogstresten zijn kapotgefreesd. Zo kort
mogelijk na het rooien van de aardappelen werd in 1991 bij alle systemen Italiaans raaigras
ingezaaid. In 1992 is bij SI, S3 en S4 Italiaans raaigras ingezaaid en in S2 phacelia. In 1993
is bij SI en S2 phacelia ingezaaid en bij S3 Italiaans raaigras. Systeem S4 werd geïnundeerd.

1.2

Bemesting

L 2 J N_
In verband met de vroege oogst wordt bij vroege aardappelen duidelijk minder bemest dan bij
de normale consumptie-aardappelen. Daarom is in 1991 het advies van de gangbare
pootaardappelteelt gevolgd:
140 - 0,6*Nmin (0-60 cm). De resultaten van 1991 waren goed. Omdat de verwachting was
dat de stikstofgift nog verder verlaagd zou kunnen worden, is in 1992 overgeschakeld op het
advies van de geïntegreerde pootaardappelteelt: 120 - 0,6*Nmin (0-60 cm), met een minimumgift van 54 kg N/ha. In 1993 is de minimumgift weggelaten, omdat op de sterk
mineraliserende grond van BSO Zwaagdijk een minimumgift niet noodzakelijk lijkt. Om
dezelfde reden wordt niet meer voor het poten de stikstof gegeven, maar begin/half mei op

basis van de dan vastgestelde Nmin-voorraad. De stikstofgift blijft:
120 - 0,6*Nmin (0-60 cm).
Tabel 7

De gemiddelde N-gift (kg N/ha) en de gemiddelde Nmin-waarden voor, tijdens en na de teelt en in
november bij vroege aardappelen in BSO Zwaagdijk in 1991, 1992 en 1993

tijdstip
N-min (0-60 cm) bij poten
N-min (0-60 cm) begin mei
N-gift (kg N/ha)
N-min (0-60 cm) na oogst
N-min (0-60 cm) november

1991
69

1992
92

-

-

99*
80
99

65*
111
45

1993
105
139
37
49
28

*Berekende gift
Mede door de bijstelling van het stikstofadvies is de stikstofgift van jaar tot jaar minder
geworden. Opvallend is dat de gemeten Nmin in november van jaar tot jaar minder wordt,
terwijl de Nmin na de oogst van jaar tot jaar fluctueert.
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E2Q_5
Het gangbare advies (tuinbouw) voor P 2 0 5 voor vroege consumptie-aardappelen is 75 kg/ha
P 2 0 5 bij de toestand "goed" (Pw-getal 51-70). Bij BSO wordt P 2 0 5 bemest op basis van gift
= afvoer met oogstprodukt = 35 kg/ha P 2 0 5 . Er vindt geen reparatiegift plaats, want het Pwgetal zit binnen het streeftraject (25-50). Omdat gepoot is voor 15 mei is gewerkt met een
minimum startgift van 50 kg. Aldus wordt kort voor de pootbedbereiding 115 kg/ha tripelsuperfosfaat gestrooid (= 50 kg/ha P205).
Het gangbare advies (tuinbouw) voor K 2 0 voor vroege consumptie-aardappelen is 250 kg/ha
K 2 0 bij toestand "goed" (K-getal 30-39). Bij BSO wordt K 2 0 bemest op basis van gift =
afvoer met oogstprodukt = 175 kg/ha K 2 0, als het K-getal binnen het streeftraject (op klei
20-29) valt. De eerste twee teeltjaren is voor de hoeveelheid K 2 0 die afgevoerd wordt met
het oogstprodukt de standaardnorm van 80 kg/ha K 2 0 (= 65 afvoer + 1 5 uitspoeling). Vanaf
het derde teeltjaar wordt uitgegaan van de resultaten van eigen onderzoek. Tevens wordt dan
de uitspoeling op kleigronden op nul gesteld. Aldus vond de basisgift (= afvoer met oogstprodukt) plaats juist voor de plantbedbereiding met 585 kg/ha patentkali (= 175 kg/ha K 2 0).
Het K-getal van de BSO-percelen (10-16) ligt echter beneden het streeftraject (20-29) dat
door BSO gehanteerd wordt. Daarom hebben gedurende twee jaren reparatiegiften ter
verhoging van het K-getal tot het streeftraject plaatsgevonden. Aldus werd in de eerste twee
teeltjaren voor de hoofdgrondbewerking 670 kg/ha K-60 (= 400 kg/ha K 2 0) gegeven. Op
sommige percelen was in 1993 inmiddels voldoende "gerepareerd", op andere nog niet. Indien
nodig heeft in het derde teeltjaar de nog resterende reparatiegift voor de hoofdgrondbewerking plaatsgevonden met K-60.
Het K-getal is ondanks het "repareren" niet gestegen. Er loopt nog onderzoek om te
achterhalen waar de kali gebleven is. Vanaf 1994 zal niet meer "gerepareerd" worden. De
basisgift zal voor de hoofdgrondbewerking gegeven worden in de vorm van K-60: patentkali
is op BSO Zwaagdijk niet nodig gezien de hoge magnesiumtoestand van de grond.

12A
MgQ
De Mg-toestand van BSO Zwaagdijk is "hoog" (MgO-gehalte 174-275), zodat het niet nodig
is met MgO te bemesten. Via de patentkali wordt voldoende magnesium gegeven om de
onttrekking (volgens eigen gegevens 10 kg/ha) te compenseren. Vanaf 1994 zal op BSO
Zwaagdijk voor de bemesting van vroege aardappelen geen magnesiumhoudende meststoffen
(zoals patentkali) meer gebruikt worden maar alleen nog magnesiumvrije meststoffen. Dan zal
6 tot 8 weken voor het poten kali-60 worden gegeven en geen patentkali meer.
1.2.5 Samenvatting bemesting
De gekozen strategie van BSO geeft een aanzienlijke besparing op meststoffen (zie tabel 6).
Tabel 6

Overzicht gangbare en BSO-bemestingsadviezen (kg/ha)uitgaande van toestand "goed"*

meststof
N
P2O5

K20
MeO

gangbaar advies
110 - 150
250 - 150
300
100

BSO-ad'vies
120 - 0,6*Nmin
50 (startgift)
175
0

*Toestand "goed" Pw-getal
BSO 25 - 50
K-getal
BSO 2 0 - 29
MgO-gehalte BSO 150 - 199
**Bron: -Breimer, T. Bemestingsadviesbasis intensieve vollegrondsgroenteteelt. Consulentschap voor bodem-, water- en bemestingszaken in de akkerbouw en tuinbouw.
Wageningen, 1984.
-Teelt van consumptie-aardappelen. PAGV, Lelystad, 1993. P.125.
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Gewasbescherming

1.3.1 Onkruiden
De gangbare strategie en de door BSO toegepaste strategie staat vermeld in de volgende
tabel.
Tabel 7

Gangbare en de door BSOtoegepaste strategie voordeonkruidbestrijding

tijdstip
na poten

gangbaar advies*
herbicide in lage dosering

BSO
verlate rugopbouw

*Bron: Teelt van consumptie-aardappelen. PAGV, Lelystad, 1993. P.125.
Na de rugopbouw wordt meestal een herbicide toegepast in een lage dosering. BSO gaat bij
of vlak na opkomst ruggen frezen, als de blaadjes van het kiemplantje nog rechtop staan.
Deze uitgestelde rugopbouw blijkt een vorm van mechanische onkruidbestrijding, die zeer
effectief werkt. Als deze bewerking goed wordt uitgevoerd, is verder geen onkruidbestrijding
meer nodig. Het resultaat hiervan was allejaren goed. Het onkruid kreeg vanwege het vele
loof geen kans om tot zaadvorming te komen. Er waren geen (of slechts sporadisch)

zaadvormende onkruiden.
1-3.2 Ziekten/plagen
In de volgende tabel is de gangbare en de door BSO Zwaagdijk toegepaste strategie voor de
ziekten- en plagenbestrijding weergegeven.
Tabel 8

Gangbare en de door BSO toegepaste strategie voor de ziekten- en plagenbestrijding

ziekte/plaag
luis
Phytophthora

Rhizoctonia
schurft

gangbaar advies*
BSO
geleid
geleid met halve dosering
start als planten >20cm, verlate eerste bespuiting,
wekelijks
verlengd interval,
middelkeus
knolbehandeling
niet
beregening
beregening

*Bron: Teelt van consumptie-aardappelen. PAGV, Lelystad, 1993
Bladluizen kunnen in consumptie-aardappelen alleen schade veroorzaken door zuigen of
toprol. Meestal is het niet noodzakelijk deze te bestrijden. BSO gaat luizen bestrijden, als er
meer dan 50 luizen per samengesteld blad worden waargenomen. Er wordt dan een bespuiting
uitgevoerd met 0,25 kg/ha Pirimor (pirimicarb) ofwel de helft van de geadviseerde dosering.
Bij warm weer wordt bij voorkeur in de avond of 's morgens vroeg gespoten. In 1991 zijn
geen bladluizen waargenomen en zijn ook niet bestreden. In 1992 is twee keer gespoten tegen
luis. In alle systemen werd toprol geconstateerd. Vooral bij warm en droog weer moet het
gewas intensief gevolgd worden. Op 22juni 1993 werden gemiddeld meer dan 50 luizen per
samengesteld blad gevonden, waarna in SI, S2 en S3 tweederde (eenderde van het perceel
werd daags erop geroooid) van het perceel is gespoten met 0,25 kg/ha Pirimor (pirimicarb).
In S4 is niet gespoten tegen luis, omdat de verwachte schade niet groot was.
De wereldwijd belangrijkste ziekte in aardappelen is Phytophthora infestans. Kenmerkend
voor deze ziekte is dat ze in vatbare rassen in korte tijd, een à twee weken, in staat is het
loof volledig te vernietigen en ook de knollen zodanig aan te tasten dat deze verrotten. De
Phytophthora-schimmd. verspreidt zich door middel van sporen die gevormd worden gedurende een nacht waarbij de relatieve luchtvochtigheid hoog is. Naarmate na een nacht waarin
sporen gevormd zijn het gewas langer nat is ten gevolge van dauw, mist of regen (beregening) is het infektiegevaar groter. Bij warm, broeierig weer zal Phytophthora zich snel
uitbreiden.
De basis van de Phytophthorabcstnjdmg is het voorkomen van infektiebronnen (afvalhopen,
zieke knollen in pootgoed). Verder zijn er grote rasverschillen. In SI, S2 en S3 is een vatbaar
ras geteeld. In 1991 was dit Eersteling en in 1992 en 1993 Doré, omdat dit laatste ras iets
minder vatbaar is voor Phytophthora. In S4 is gekozen voor het meest resistente, vroege
aardappelras Fresco. Bij het ras Fresco zijn er meer mogelijkheden om op middel te besparen
dan bij Eersteling of Doré.
In 1991 is bij Eersteling twee keer gespoten met 2 kg/ha Maneb-80 (maneb) en bij Fresco
een keer. Het resultaat hiervan was onvoldoende: het loof was bij alle systemen licht aangetast en bij drie van de vier systemen zijn enkele knollen gevonden die aangetast waren. Er
was te laat begonnen met spuiten (half/eind juni) en er had nog een latere bespuiting plaats
8

moeten vinden. De periode van de laatste bespuiting tot de oogst was bijna een maand, waardoor het gewas onvoldoende beschermd bleef.
In 1992 is overgeschakeld bij SI, S2 en S3 op Doré vanwege de iets grotere resistentie tegen
Phytophthora. De eerste bespuiting bij Doré vindt plaats als het gewas 20 cm hoog is en bij
Fresco (grotere P/iytop/tf/ioraresistentie) pas als het loof tussen de rijen elkaar raakt. Als het
weer het toelaat wordt deze eerste bespuiting uitgesteld. Het spuitinterval is 7-10 dagen en
wordt afhankelijk van het resistentieniveau van het ras en het weer al dan niet uitgesteld. Er
wordt vanuit hygiënisch oogpunt tot tien dagen voor de oogst gespoten. Het gebruikte middel
is 0,4 l/ha Shirlan (fluazinam 50%) in plaats van maneb of maneb/fentin-acetaat, omdat de
maneb-verbindingen milieukritisch zijn. De gekozen strategie voldeed in 1992 goed: er is op
het BSO in 1992 geen Phytophthora geconstateerd.
In 1993 is volgens dezelfde opzet als in 1992 gespoten tegen Phytophthora. De eerste
bespuiting is in alle systemen uitgesteld, omdat het weer droog was en overdag zeer zonnig.
Bovendien was er nauwelijks of geen dauw. De start van het spuiten was in alle systemen
eind mei. Het gewas stond toen volvelds en is beregend in verband met de schurftbestrijding.
Het spuitinterval is bij strak zonnig weer verlengd tot 12-13 dagen. Het spuitinterval is in S4
afhankelijk van het weer nog verder verlengd door bij de laatste twee bespuitingen eenderde
minder van het perceel te spuiten dan bij SI, S2 en S3. In S4 is een lagere dosering (0,3 l/ha)
gebruikt dan in SI, S2 en S3 (0,4 l/ha), omdat het gebruikte ras in S4 (Fresco) resistenter is
tegen Phytophthora dan het gebruikte ras in SI, S2 en S3 (Doré). Ondanks de hoge Phytophthoradiuk in de praktijk is in 1993 op BSO geen Phytophthora geconstateerd.
Rhizoctonia solani is een schimmel die algemeen in de grond voorkomt. Bij een teeltfrequentie van eens per vier of meer jaren (BSO een keer per zes jaar) is de direkte schade aan het
gewas vanuit de grond doorgaans beperkt. BSO had bovendien schoon pootgoed, zodat een
knolbehandeling niet noodzakelijk was. BSO heeft de afgelopen drie jaren geen schade
ondervonden als gevolg van aantasting door Rhizoctonia.
Gewone schurft (Streptomyces ssp.) is een bekende aardappelziekte, die algemeen op de
knollen voorkomt. De schade bestaat uit het onooglijk worden van de knollen, waardoor de
knollen gedeclasseerd worden bij de veiling. Er zijn duidelijke rasverschillen ten aanzien van
de gevoeligheid voor schurft. De bekendste vroege rassen, Doré en Eersteling, zijn helaas
zeer vatbaar voor schurft. Het optreden van schurft wordt in sterke mate beïnvloed door het
weer en de bodemgesteldheid. Droogte en warmte bevorderen het optreden van schurft. Door
vanaf het begin van de knolvorming (eerste stoloonverdikking) tot twee - drie weken hierna
(de gevoelige periode) de grond nat (= veldcapaciteit = pF = 2) te houden kan schurftaantasting voorkomen worden. Dit kan door indien nodig een tot drie keer te beregenen in de
gevoelige periode. In 1991 is eenmaal beregend als schurftbestrijding, in 1992 is niet beregend en in 1993 tweemaal. In 1991 was het resultaat goed. Er kwam in lichte mate schurft
voor. De aardappels bleven klasse I. In 1992 waren veel knollen aangetast door schurft. Dit
veroorzaakte een hoog percentage klasse II. Bij Fresco was de schurftaantasting iets lichter
dan bij Doré. De grond was, achteraf bekeken, niet nat genoeg gehouden tijdens de gevoelige
periode. In 1993 is daarom alerter gereageerd op de vochttoestand van de bodem. Het
resultaat hiervan was goed, vergelijkbaar met 1991.De aardappelen waren niet geheel vrij
van schurft, maar wel klasse I.
In 1991, bij de start van het project, was de voorvrucht van de vroege aardappelen in alle

systemen gras. In diverse gewassen veroorzaakten de emelten schade. Daarom is eind april
als voorzorgsmaatregel een emeltenbestrijding uitgevoerd met 60 kg/ha Dursban (chloorpyrifos).
1.3.3 Samenvatting gewasbescherming
In tabel 9 staat weergegeven wat de inzet aan chemische middelen van BSO Zwaagdijk in de
afgelopen jaren was ten opzichte van het referentiegebruik 1984-1988 en maximaal gebruik
in 2000 volgens het MJP-G. Uit deze tabel blijkt dat BSO Zwaagdijk alle jaren aanzienlijk
minder actieve stof per ha gebruikt dan het referentiegebruik in 1984-1988 en zelfs ruimschoots voldoet aan het maximale gebruik in 2000, zoals vastgelegd in het MJP-G. Herbiciden en grondontsmettingsmiddelen worden op BSO Zwaagdijk zelfs in het geheel niet
gebruikt. Het gebruik aan fungiciden is gering, met name in 1992 en 1993 door de keuze van
het middel Shirlan (fluazinam) bij de Phytophthorabestnjding. Bij insecticiden is in 1991 de
hoeveelheid gebruikte actieve stof relatief hoog met name vanwege de emeltenbestrijding die
is uitgevoerd.
Tabel 9

Inzet chemische middelen (kg actieve stof/ha) bij vroege aardappelen

middel

1984--1988*

2000*

herbiciden
fungiciden
insecticiden
grondontsmetting

0,5
6,8
0,3
0,0

0,3
4,8
0,2
0,0

totaal

7,6

5,3

BSO 1991
S1-S3S4
0,0 0,0
2,7 1,1
1,2 1,2
0,0 0,0
3,9

2,3

BSO 1992
SI-S3 S4
0,0 0,0
0,9 0,5
0,2 0,2
0,0 0,0
1,1

0,7

BSO 1993
S1-S3S4
0,0 0,0
0,5 0,3
0,1 0,1
0,0 0,0
0,6

0,4

*Grondontsmetting vindt volgens het MJP-G niet plaats bij vroege aardappelen.
Bron: Rapportage Werkgroep Akkerbouw.
Achtergronddocument Meerjarenplan Gewasbescherming.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990.

1.4

Samenvatting vroege aardappel

1.4.1 Algemeen
Vroege aardappelen komen voor in alle systemen in een vruchtwisseling van 1:6. De vroege
aardappelen worden eind maart/begin april gepoot. Ze worden niet afgedekt met plastic of
agryl.
Het gebruikte ras in SI, S2 en S3 in 1991 was Eersteling en in 1992 en 1993 Doré. Doré is
iets minder gevoelig voor Phytophthora dan Eersteling. Bij S4 is gekozen voor het ras Fresco. Voor de vroege teelt is dit ras het minst gevoelig voor Phytophthora.
De hoofdgrondbewerking was in oogstjaar 1991 en 1992 spitten. Op gespit land komt het
onkruid eerder dan op geploegd land. Daarom is besloten om vanaf 1993 alle percelen te
ploegen.
De pootbedbereiding is gebeurd door middel van frezen. De kwaliteit van het pootbed was
over het algemeen goed.
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Voor vroege aardappelen was de start van de oogst in 1991 en 1992 aan de late kant (begin
juli). De gemiddelde knolproduktie was goed (30-40 ton/ha). In 1991 en 1993 was het
percentage klasse I zeer hoog (99-100%). In 1992 was het percentage klasse I laag (4-24%).
Dit lage percentage werd veroorzaakt door schurft. Het aantal aardappelen in de gewenste
sortering (>28 mm) was hoog (95-97%).
1.4.2

Positieve ontwikkelingen

Bemesting
De gekozen strategie gaf een besparing van circa 75% op de fosfaatgift en van circa 40% op
de kaligift uitgaande van de te gegeven gift binnen het streeftraject volgens de BSO-strategie
en volgens de adviesbasis intensieve vollegrondsgroenteteelt. Magnesium werd op BSO
Zwaagdijk vanaf 1993 niet meer gegeven. Het gangbare advies voor magnesium binnen het
streeftraject is 100 kg/ha.
Voor stikstof wordt gewerkt met een verlaagde adviesgift. De stikstof wordt circa 1 maand
later dan het advies toegediend. Het toepassen van een verplichte minimumgift van 54 kg/ha
N is vervallen. De besparing was in 1993 20 kg/ha N. De N-mineraal na de teelt (0-60 cm)
varieerde sterk en was gemiddeld over dejaren en de percelen 80 kg/ha N.
Onkruidbestrijding
De onkruidbestrijding gebeurt geheel mechanisch middels een eenmalige verlate rugopbouw.
Het resultaat hiervan is goed. Aanvullende maatregelen waren niet nodig.
Ziekten- en plagenbestrijding
Door gerichte rassenkeus en het min of meer geleid bestrijden van Phytophthora wordt
aantasting door Phytophthora voorkomen. Ook het middel Shirlan (fluazinam) is een hele
vooruitgang, zowel wat betreft de hoeveelheid actieve stof als wat betreft de milieuvriendelijkheid.
Middeleninzet
BSO Zwaagdijk voldoet ruimschoots aan het maximale gebruik in 2000, zoals vastgelegd in
het MJP-G. Herbiciden en grondontsmettingsmiddelen zijn op BSO Zwaagdijk zelfs geheel
niet gebruikt. Het gebruik aan fungiciden en insecticiden is gering.
1.4.3

Knelpunten en aandachtsvelden

Bemesting
Op de sterk mineraliserende grond van BSO Zwaagdijk zijn er wellicht mogelijkheden om de
stikstofbemesting geheel achterwege te laten. Dit zou een gunstige invloed kunnen hebben op
een eventuele aantasting door luis of Phytophthora.
Ziekten- en plagenbestrijding
Er zijn al goede resultaten geboekt wat betreft de bestrijding van Phytophthora (zie positieve
ontwikkelingen). Er lijken nog meer mogelijkheden te zijn dan nu onderzocht zijn. Dit geldt
bijvoorbeeld ten aanzien van het mogelijk verlaten van de eerste bespuiting en het gebruiken
van een verlaagde dosering bij Fresco. Onduidelijk is ook in hoeverre de teelt van vroege
aardappelen zonder Phytophthorabestiijdmg uitgevoerd kan worden en wat voor consequenties dit heeft op de produktie.
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In 1992 trad op BSO Zwaagdijk veel schurft op. Vanaf het begin van de knolvorming tot 2-3
weken hierna moet eventueel 1 tot 3 maal beregend worden om de grond in de aardappelrug
nat (pF=2) te houden. Gezien de rasgevoeligheid van Doré is aandacht vereist.
Luizen worden goed bestreden door middel van een bespuiting met 0,25 kg/ha Pirimor
(pirimicarb) ofwel de helft van de geadviseerde dosering. BSO Zwaagdijk gebruikt de
schadedrempel die gehanteerd wordt voor normale consumptie-aardappelen. Het is echter
onduidelijk wanneer een luisbestrijding noodzakelijk is bij vroege aardappelen en wat de
schade is als een bespuiting achterwege wordt gelaten, met name bij een aantasting optredend
enkele weken voor de oogst.
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UIEN
Driejarige evaluatie bedrijfssystemenonderzoek.
Auteurs: M.H. Zwart-Roodzant en F.C.G. Kreuk

0.1

Inleiding

In 1990/1991 is op ROC Zwaagdijk het Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) intensieve
vollegrondsgroente- en bollenteelt gestart. Doel van dit project is het ontwikkelen van een
duurzaam bedrijfssysteem, dat ook in de toekomst bestaansmogelijkheden biedt. Hierbij
spelen behalve teelttechnische en economische aspecten, ook ecologische (milieutechnische)
aspecten een belangrijke rol.
In dit verslag worden de onderzoeksresultaten van de eerste drie jaar van dit project geëvalueerd. Allereerst komen in het algemene gedeelte zaken als grondbewerking, planten en plantbedbereiding, groeiverloop, oogst (opbrengst) en het gebeuren na de oogst aan de orde.
Daarna wordt uitgebreid de bemesting doorgenomen. Vervolgens volgt de gewasbescherming
met aandacht voor de onkruidbestrijding en de ziekten- en plagenbestrijding. Tot slot volgt
een samenvatting van het geheel. Dit onderzoeksverslag is een hoofdstuk uit het PAGVverslag dat eind 1994/begin 1995 zal verschijnen. In dit PAGV-verslag wordt heel het BSOproject te Zwaagdijk geëvalueerd.
De verschillen in bodemvruchtbaarheid, bodemgezondheid en bodemstruktuur hebben bij de
start nog invloed op de resultaten. Ook jaareffecten kunnen vrij groot zijn. Daarom is het de
eerste jaren niet verantwoord de resultaten en de eventueel waargenomen verschillen toe te
schrijven aan systeeminvloeden. Daarom zullen in dit verslag enkel de eerste ervaringen
worden genoemd. De achtergronden van dit onderzoek zijn al uitgebreid in het Verslag
Groenteproeven 1992 van Proeftuin Zwaagdijk besproken. Daarom zijn deze zaken in dit
verslag niet meer toegelicht.
ROC Zwaagdijk heeft een zware zavelgrond van 20-35% afslibbaar met 6-7,5% organische
stof. De pH-KCl is ongeveer 7. De onkruiddruk is groot. Na een natte periode duurt het even
eer het veld weer berijdbaar is. Voor de start van het BSO-project waren alle percelen
grasland.
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1.

UIEN {Allium cepa L. var. cepa)

1.1

Algemeen

Uien komen alleen voor in systeem SI. Uien komen eenmaal per zes jaar terug op hetzelfde
perceel. De voorvrucht is herfstbloemkool. De oogstresten hiervan zijn niet afgevoerd. Er is
geen groenbemesterteelt na de uien. Het volggewas van de uien is vroege bloemkool.
1.1.1 Grondbewerking
De hoofdgrondbewerking was in oogstjaar 1991 en 1992 spitten. Op gespit land zijn er
problemen met dode graspollen en het onkruid komt eerder dan op geploegd land. Daarom is
besloten om vanaf 1993 alle percelen te ploegen.
De zaaibedbereiding is gebeurd met de kopeg. De kwaliteit van het zaaibed was goed.
1-1.2 Zaaien/planten
Er is eind maart/begin april gezaaid met een beddenzaaimachine (5 rijen/bed) op een diepte
van 1,5 - 2 cm. Er zijn 1 250 000 zaden/ha verzaaid. Het zaad had een kiemkracht van 88%.
Het zaad is ontsmet met Oncol/thiram/carbendazim. Het gebruikte ras is Hylight.

LU

Groei

Na twee tot drie weken komen de eerste planten op. In 1993 kwamen de eerste planten na
circa vier weken op, omdat in 1993 vroeg (half maart) gezaaid was onder koude omstandigheden. Het aantal gerealiseerde planten was allejaren naar wens (gewenst 85-100 planten/m2). De uien hadden alle jaren veel loof. Eind juli/begin augustus beginnen de uien te
strijken.
1.1.4 Oogst (opbrengst)
De oogst vond begin september plaats door middel van zwadrooien + oprapen. De rooiomstandigheden waren goed. De uien zijn direkt afgezet en worden niet bewaard. In overleg met
de afnemer worden de uien met loof en al afgevoerd. De opbrengst van de uien was alle jaren
hoog (>75 ton/ha).
Tabel 1

De bolproduktie (ton/ha) en het percentage bollen in de sortering 35-60 mm bij uien op BSO
Zwaagdijk 1991, 1992 en 1993

kenmerk
bolproduktie (ton/ha)
%35-60mm

1991
77,3
21%*

1992

1993

77,5

93,7

66%

58%

*gesorteerd op 35-50mm
1,1-5 Na de oogst
Omdat de uien met loof en al zijn afgevoerd zijn er geen bovengrondse oogstresten. Er was
geen groenbemesterteelt na de uien. De grond is na de oogst een tot drie keer bewerkt met
een cultivator, kopeg of frees.

14

1.2

Bemesting

L2J. N
Voor zaaiui is officieel nog geen stikstofbijmestsysteem (NBS) beschikbaar. Het huidige
stikstofadvies (van 1990), waarvan in 1991 gebruik is gemaakt, luidt:
-in principe gift van 100 kg N per ha verstrekken,
-indien bodemvoorraad (N-min) hoog is (en/of een flinke stikstofnalevering verwacht kan
worden): 80 kg N per ha
-indien bodemvoorraad laag is: 120 kg N per ha
Voor Zwaagdijk is een flinke N-nalevering te verwachten, daarom is op BSO Zwaagdijk in
1991 een gift van totaal 80 kg N per ha gegeven als kalkammonsalpeter (27 %). Tweederde
van de gift is gegeven bij het zaaien en eenderde bij een gewaslengte van 10 cm (maar voor
1 juni).
Vanaf 1992 wordt experimenteel gewerkt met NBS. De eerste gift 50 - Nmin (0-30 cm)
wordt gegeven voor zaaien en de tweede gift 150 - Nmin (0-60 cm) in het vierbladstadium
(eind mei). In 1992 is op grond van de hoge gemeten Nmin-waarden geen stikstof gegeven
en in 1993 alleen een eerste gift. Het resultaat van de Nmin-bepaling bij de tweede meting
was dusdanig hoog, dat geen tweede gift is uitgevoerd (zie tabel). Hierdoor kan er niet
beoordeeld worden of een aanbod van 150 kg/ha N vanaf het vierbladstadium de juiste
hoeveelheid is. Wel leidt toepassing van het experimentele NBS tot een grote besparing op de
stikstofgift. Hoewel in 1992 en 1993 niet of nauwelijks met stikstof is bemest, is toch een
goede opbrengst en kwaliteit behaald. Er was geen enkel signaal van eventuele stikstofgebreksverschijnselen.
Tabel 2

De N-gift (kg N/ha) en de Nmin-waarden voor, tijdens en na de teelt en in november bij uien in BSO
Zwaagdijk in 1991, 1992 en 1993

tijdstip
Nmin (0-30 cm) maart
Nmin (0-60 cm) half mei
Nmin (0-60 cm) na teelt
Nmin (0-60 cm) november
N-gift (kg N/ha)

1991
79

1992
82
218
94
53

-

85
133
80

0

1993
38
538
49
50
12

122
E2Q5
Het gangbare advies (akkerbouw) voor P 2 0 5 voor uien is 135-55 kg/ha P 2 0 5 bij de toestand
"goed" (Pw-getal 25-50). Bij BSO wordt P 2 0 5 bemest op basis van gift = afvoer met
oogstprodukt = 55 kg/ha P 2 0 5 . Er vindt geen reparatiegift plaats, want het Pw-getal zit
binnen het streeftraject (25-50). De eerste twee teeltjaren is voor de hoeveelheid P 2 0 5 die
afgevoerd wordt met het oogstprodukt de standaardnorm van 45 kg/ha P 2 0 5 aangehouden
uitgaande van een gemiddeld lager opbrengstniveau. Vanaf het derde teeltjaar wordt uitgegaan
van de resultaten van eigen onderzoek. Aldus is vlak voor zaaien 120 kg/ha tripelsuperfosfaat
gestrooid (= 55 kg/ha P 2 0 5 ).
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L 2 J K20
Het gangbare advies (akkerbouw) voor K 2 0 voor uien is 195-140 kg/ha K 2 0 bij toestand
"vrij hoog" (K-getal 21-26). Bij BSO wordt K 2 0 bemest op basis van gift = afvoer met
oogstprodukt = 150 kg/ha K 2 0, als het K-getal binnen het streeftraject (op klei 20-29) valt.
De eerste twee teeltjaren is voor de hoeveelheid K 2 0 die afgevoerd wordt met het oogstprodukt de standaardnorm van 160 kg/ha K 2 0 (= 145 afvoer + 15 uitspoeling) aangehouden.
Vanaf het derde teeltjaar wordt uitgegaan van de resultaten van eigen onderzoek. Tevens
wordt dan de uitspoeling op kleigronden op nul gesteld. Aldus vond de basisgift (= afvoer
met oogstprodukt) plaats 6 tot 8 weken voor zaaien met 250 kg/ha K-60 (= 150 kg/ha K 2 0).
Het K-getal van de BSO-percelen (10-16) ligt echter beneden het streeftraject (20-29) dat
door BSO gehanteerd wordt. Daarom hebben gedurende twee jaren reparatiegiften ter
verhoging van het K-getal tot het streeftraject plaatsgevonden. Aldus werd in de eerste twee
teeltjaren voor de hoofdgrondbewerking 670 kg/ha K-60 (= 400 kg/ha K 2 0) gegeven. Op
sommige percelen was in 1993 inmiddels voldoende "gerepareerd", op andere nog niet. Indien
nodig heeft in het derde teeltjaar de nog resterende reparatiegift voor de hoofdgrondbewerking plaatsgevonden met K-60.
Het K-getal is ondanks het "repareren" niet gestegen. Er loopt nog onderzoek om te
achterhalen waar de kali gebleven is. Voorlopig zal vanaf 1994 niet meer "gerepareerd"
worden, totdat het onderzoek is afgerond. De basisgift zal voor de hoofdgrondbewerking
gegeven worden in de vorm van K-60: patentkali is op BSO Zwaagdijk niet nodig gezien de
hoge magnesiumtoestand van de grond.
12Â
MgQ
De Mg-toestand van BSO Zwaagdijk is "hoog" (MgO-gehalte 174-275), zodat het niet nodig
is met MgO te bemesten. Via de patentkali (in 1991 en 1992 53 kg/ha MgO) wordt voldoende magnesium gegeven om de onttrekking (volgens eigen gegevens 11 kg/ha) te compenseren. Vanaf 1993 wordt op BSO Zwaagdijk voor de bemesting van uien geen magnesiumhoudende meststoffen (zoals patentkali) meer gebruikt worden maar alleen nog magnesiumvrije meststoffen. Dan zal 6 tot 8 weken voor het zaaien K-60 worden gegeven en geen patentkali meer.
1.2.5 Samenvatting bemesting
De gekozen strategie van BSO geeft een grote besparing op stikstof. Bij de overige meststoffen is het verschil tussen de gangbare en de BSO-strategie afhankelijk van het bodemvruchtbaarheidsniveau: bij fosfaat zal het meestal tot een besparing leiden, bij kali zal de gift
gemiddeld gelijk zijn (zie tabel 3). De gekozen strategie van BSO zorgt er wel voor dat er
niet meer bemest wordt dan noodzakelijk is (evenwichtsbemesting).
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Tabel 3

Overzicht gangbare en BSO-bemestingsadviezen(kg/ha) uitgaandevan toestand "goed"*

meststof
N
P2O5
K20
MeO

gangbaar advies**
100
135 - 85
160
0

BSO-advies
NBS
55
150
0

*Toestand "goed" Pw-getal
BSO 25 - 50
K-getal
BSO 2 0 - 29
MgO-gehalte BSO 150 - 199
" Bron: -Hidding, A.P. Adviesbasis voor bemesting van Bouwland.
Consulentschap voor bodem-, water- en bemestingszaken in de akkerbouw en
tuinbouw. Wageningen, 1986.
-Teelt van zaaiuien. PAGV, Lelystad, 1993. P.19-21.
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Gewasbescherming

1.3.1 Onkruiden
De gangbare strategie en de door BSO toegepaste strategie staat vermeld in de volgende
tabel.
Tabel 4

Gangbareen de doorBSOtoegepastestrategievoorde chemischeonkruidbestrijdingvanzaaiuien

tijdstip
net na zaaien
voor opkomst
na opkomst

gangbaar advies*
bodemherbicide
contactherbicide
contactherbicide

BSO
bodemherbicide
contactherbicide
LDS

*Bron: Teelt van zaaiuien. PAGV, Lelystad, 1993. P.30-34.
Uien vormen relatief weinig blad, waardoor het gewas lange tijd open blijft. In uien kunnen
onkruiden mechanisch (eggen, schoffelen), thermisch (branden) of chemisch bestreden
worden. Een mechanische of thermische onkruidbestrijding is op BSO Zwaagdijk praktisch
niet mogelijk, omdat de benodigde apparatuur niet beschikbaar is. Daarom worden de uien op
BSO Zwaagdijk chemisch bestreden aangevuld met wieden.
In 1991 is zodra onkruiden werden waargenomen volvelds gespoten met 2 l/ha Ramrod
(propachloor 65%) + 0,5 kg/ha Lironion (difenoxuron 50%). De eerste bespuiting vond
veertien dagen na opkomst van de uien plaats. Er is driemaal met deze combinatie gespoten
met een spuitinterval van 11 tot 12 dagen. Het resultaat van de laatste bespuiting was matig.
Beginjuni is gewied op met name kamille. Half juni is gespoten met 4 l/ha Ramrod (propachloor) + 1 kg/ha Lironion (difenoxuron 50%) op de ontsnappers. Het resultaat van deze
bespuiting was onvoldoende, zodat half juli nogmaals gewied is. Het totaal aantal wieduren
kwam hiermee op 109 uur/ha! De probleemonkruiden waren kamille, witte krodde en gras.
17

Na het wieden was het land schoon. Vvoor de onkruidbestrijding zijn veel herbiciden
gebruikt, terwijl desondanks het aantal wieduren zeer hoog was.
In 1992 is de strategie aangepast, omdat de onkruidbestrijding in 1991 niet naar wens is
verlopen. Na zaaien is gespoten met 1,5 l/ha Stomp 400 (pendimethalin) + 4 l/ha Ramrod
(propachloor). Vlak voor opkomst is gespoten met 3 l/ha Finale (glufosinaat-ammonium). De
bedoeling was dat met deze twee bespuitingen het gewas onkruidvrij zou blijven tot 50% van
de uien een echt blad hadden dat groter is dan 3 cm. Het kiemplantstadium van de ui is
namelijk erg gevoelig. De eerste onkruiden kwamen echter toen de uien nog niet het 3 cm
stadium bereikt hadden. Er is gewacht met spuiten tot de uien het gewenste stadium hadden,
vervolgens is gespoten met 0,5 kg/ha Lironion (difenoxuron) in lagedoseringssysteem (LDS).
Deze bespuiting was vermoedelijk te laat (de onkruiden waren al te groot: voorbij het
kiemplantstadium): het resultaat was slecht. Daarna is middels twee bespuitingen binnen 1
week met een hogere dosering Lironion (eerste keer: 1,5 kg/ha Lironion + 1,5 l/ha min. olie;
tweede keer 2 kg/ha Lironion) getracht het onkruid onder controle te krijgen: dit is niet
gelukt. Op 16juni 1992 zijn de grootste onkruiden gewied. Bij het wieden waren de meest
voorkomende onkruiden: kamille (70%), herderstasje en blaartrekkende boterbloem. De meest
voorkomende onkruidsoorten bij de oogst zijn: herderstasje, kamille, klein kruiskruid en
muur. Er vindt ook zaadvorming plaats.
In 1993 is de strategie wederom aangepast, omdat de onkruidbestrijding in 1992 niet naar
wens is verlopen. Het middel Lironion (difenoxuron) is geschrapt uit de strategie, omdat dit
middel vanaf 1994 niet meer verkrijgbaar is. Na zaaien is gespoten met 1,8 l/ha Stomp 330
(pendimethalin) + 4 l/ha Ramrod (propachloor). Vlak voor opkomst is gespoten met 3 l/ha
Round Up (glyfosaat). De bedoeling was dat met deze twee bespuitingen het gewas onkruidvrij zou blijven tot 50% van de uien een echt blad hadden dat groter is dan 3 cm. Het kiemplantstadium van de ui is namelijk erg gevoelig. De eerste onkruiden kwamen echter toen de
uien nog niet het 3 cm stadium bereikt hadden. Vervolgens is, ondanks het nog gevoelige
stadium van de uien, toch begonnen met LDS van Pyramin met Certrol. De uien hebben
hiervan wel een tik gehad. Uiteindelijk is viermaal gespoten in LDS met 0,5 kg/ha Pyramin
DF (chloridazon) + 0,25 l/ha Certrol (ioxinil) met een spuitinterval van circa 1week. Op 7
juni 1993 zijn de ontsnappers gewied. De meest voorkomende soort is klein kruiskruid. Er
vindt geen zaadvorming plaats. De onkruidbestrijding in 1993 is naar wens verlopen.

18

1.3.2 Ziekten/plagen
In de volgende tabel is de gangbare en de door BSO Zwaagdijk toegepaste strategie voor de
ziekten- en plagenbestrijding weergegeven.
Tabel 5

Gangbare en de door BSO toegepaste strategie voor de ziekten- en plagenbestrijding

ziekte/plaag
bladvlekkenziekte
kiemschimmels
koprot
valse meeldauw
uievlieg
trips

gangbaar advies
preventief
zaadcoating
zaadcoating
preventief
zaadbehandeling
biologisch
bij begin aantasting

BSO
geleid
zaadcoating
zaadcoating
geleid
zaadbehandeling
bij veel aantasting

*Bron: Teelt van zaaiuien. PAGV, Lelystad, 1993
Bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa) is een schimmel die ernstige aantasting in uien kan
veroorzaken. Aantasting of uitbreiding van de aantasting kan worden verwacht in natte
perioden (regen of dauw) en in gewassen met een meer dan normale loofproduktie. De
bestrijding van deze ziekte heeft in de praktijk een preventief karakter. Met de bestrijding
wordt begonnen, zodra de uienbladeren elkaar tussen de rijen gaan raken. De behandelingen
worden voortgezet tot op het moment dat het gewas eind juli/begin augustus begint te strijken
(circa drie weken voor de oogst). Het spuitinterval bedraagt 7-10 dagen bij spuiten volgens
het gangbare advies.
In 1991 is begonnen met spuiten zodra er 3 lesies per 100 bladeren waargenomen worden. Er
wordt doorgegaan met spuiten tot de eerste verschijnselen van strijken worden waargenomen.
Er is viermaal gespoten: de eerste keer met 2 kg/ha Daconil (chloorthalonil), de tweede en
derde keer met 1,5 kg/ha Allure (chloorthalonil/prochloraz) en de vierde keer met 2,5 kg/ha
Ronilan M (vinchlozolin/maneb). Het spuitinterval was 7 tot 9 dagen.
Vanaf 1992 is later begonnen met spuiten volgens gegevens eigen (sequentiële) telling en het
spuitinterval is verlengd afhankelijk van de resultaten van een experimenteel systeem voor
geleide bestrijding van bladvlekkenziekte in zaaiuien (PAGV-project). Op 24 juni 1992
worden de eerste bladvlekken gesignaleerd en bestreden. De eerste en derde bespuiting was
met 1,2 kg/ha Allure (chloorthalonil/prochloraz). De tweede bespuiting was niet 2,5 kg/ha
Ronilan M (vinchlozolin/maneb), omdat dit middel tevens werkt tegen valse meeldauw. Op
het moment van de tweede bespuiting werd in de praktijk veel valse meeldauw in uien
waargenomen. Het spuitinterval was steeds 13 dagen.
In 1993 worden op 22juni de eerste bladvlekken gesignaleerd. Op grond van de resultaten
van een experimenteel systeem voor geleide bestrijding (zie 1992) is gespoten. In totaal is
vijf keer gespoten met 1,2 kg/ha Allure (chloorthalonil/prochloraz). Het spuitinterval was 10
tot 13 dagen.
Diverse op het zaad en in de grond voorkomende schimmels kunnen wegval van kiemplantjes
veroorzaken. De standdichtheid van het gewas kan hierdoor nadelig worden beïnvloed. Een
zaadbehandeling met thiram blijkt een afdoende bestrijding te leveren.
De schimmel Botrytis allii veroorzaakt kop-, bodem- en zijrot in uien. De rotting wordt
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doorgaans ontdekt in de bewaring. De belangrijkste infectiebron voor Botrytis allii is de
overdracht via het zaad. Via het ontsmetten van het zaaizaad op basis van thiram en
carbendazim (AAtopam N) wordt deze infectiebron uitgeschakeld. Omdat op BSO Zwaagdijk
de uien direkt worden afgezet en niet worden bewaard, wordt het zaaizaad wel ontsmet, maar
wordt verder geen aktie ondernomen.
Valse meeldauw (Peronospora destructor) is een andere belangrijke loofschimmel in uien. In
de praktijk vormt valse meeldauw een steeds groter probleem. De schimmel kan zo massaal
toeslaan dat ernstige schade (30% opbrengstderving) ontstaat en dat zelfs de bewaarbaarheid
van de uien wordt verminderd en de uien een afwijkende vorm krijgen wanneer het loof al
voor het strijken afsterft. Een zaaiuiengewas dat regelmatig wordt behandeld ter bestrijding
van bladvlekkenziekte kan desondanks aangetast worden door valse meeldauw. Kennelijk bieden de maneb bevattende middelen te weinig van deze component om aantasting tegen
te gaan. Wanneer de schimmel wordt verwacht kan worden is bijmengen van een hoeveelheid
zineb, maneb/zineb of mancozeb aan te bevelen.
Op BSO Zwaagdijk wordt niet preventief gespoten tegen valse meeldauw. Als verse
sporenmassa's worden gevonden, moet direkt worden gespoten. Als de schimmel op buurtpercelen wordt gevonden, moet het eigen gewas frequent worden gecontroleerd. Op BSO
Zwaagdijk is nooit met een volledige dosering zineb, maneb/zineb of mancozeb tegen valse
meeldauw gespoten. Wel is in 1991 en 1992 met een maneb bevattend middel (Ronilan M)
gespoten tegen bladvlekken (zie vorige alinea) in verband met de nevenwerking op valse
meeldauw. In 1991 en 1992 is geen valse meeldauw in de uien geconstateerd. In 1993 werd
in juli op praktijkpercelen veel valse meeldauw in uien waargenomen. Op BSO Zwaagdijk is
hiertegen echter niet gespoten, omdat dit op basis van de waarnemingen niet noodzakelijk
was. Begin augustus is op een enkele plant valse meeldauw geconstateerd. De eventuele
schade hiervan is te verwaarlozen.
De uievlieg is de belangrijkste veroorzaker van schade in het uiengewas. Schadebeelden die
worden veroorzaakt door de larven zijn het geheel afsterven van jonge planten en later in het
seizoen vreterij aan de bol en misvormde bollen. Aangetaste uien geven in de bewaring vaak
problemen. De uievlieg moet preventief worden bestreden. Dit kan chemisch of biologisch.
Chemische bestrijding is mogelijk door een coating van het zaad. Biologische bestrijding is
mogelijk met de "steriele insektentechniek". In de buurt van BSO Zwaagdijk is de "steriele
insektentechniek" niet toepasbaar, zodat voor BSO Zwaagdijk gekozen is voor een zaadcoating met Oncol (benfuracarb 40%).
Tripsen komen vooral voor in droge, warme perioden. Bij een ernstige aantasting verkleurt de
plant zilverachtig en sterft uiteindelijk af. Het praktijkadvies luidt om zodra aantasting wordt
waargenomen te spuiten met een pyrethroïde. BSO Zwaagdijk spuit bij veel aantasting
afhankelijk van het weer en de tripsendruk. In 1991 werd bij het strijken trips waargenomen.
Omdat dit laat in het seizoen was, is deze niet meer bestreden. In 1992 was half juli circa
30% van de planten in een lichte mate aangetast door trips. Hiertegen is niet gespoten, omdat
hiervan geen schade verwacht werd gezien de weersomstandigheden.
Witrot (Sclerotium cepivorum) wordt veroorzaakt door een schimmel die in de grond lange
tijd (>10-15 jaar) levensvatbaar aanwezig kan blijven in de vorm van Sclerotien. Wanneer
een plant in een jong stadium wordt aangetast, kan de plant wegvallen, terwijl aantasting in
een ouder stadium kan leiden tot rotting van de bol op het veld of in de bewaring. Kenmer20

kend is het dichte witte "watachtige" schimmelpluis en de aanwezigheid van grote aantallen
nieuwe zwarte Sclerotien, die vervolgens verspreid kunnen worden via grondbewerking of via
plantgoed. Op zwaar besmette percelen is het niet mogelijk uien te telen. Voorkomen zal
moeten worden dat gezonde percelen besmet worden.
Bij de start van het project werd witrot niet aangetoond op de betreffende percelen. In 1991
waren de uien bij het einde van de teelt echter zwaar aangetast door witrot. Vanaf 1992
worden elk jaar in maart alle percelen van systeem SI onderzocht op witrot. Zowel in 1992
als in 1993 zijn plaatselijk enkele uien gevonden die waren aangetast door witrot, hoewel het
perceel volgens het monster "niet aantoonbaar besmet" was. Er heeft geen bestrijding tegen
witrot plaatsgevonden. In voorjaar 1994 gaf het grondonderzoek aan dat een perceel zwaar
besmet was met witrot (1991 uien) en een perceel dat matig besmet was met witrot (1993
uien). De overige percelen waren niet aantoonbaar besmet. De percelen van systeem SI
waarop nog geen uien zijn geteeld, zullen voorlopig nog ieder voorjaar bemonsterd worden
op witrotaantasting. Afhankelijk van de resultaten worden hierop al dan niet uien geteeld. Op
het perceel waar in 1991 uien hebben gestaan zullen in de toekomst geen uien meer verbouwd kunnen worden. Het is op dit moment nog onduidelijk of in systeem SI uien wel of
niet in het bouwplan blijven. Dit zal afhangen van de resultaten van de komende jaren.
In 1991, bij de start van het project, was de voorvrucht van ui gras. In 1991 veroorzaakten de
emelten in diverse gewassen schade. Daarom is eind april als preventieve noodmaatregel een
emeltenbestrijding uitgevoerd met 60 kg/ha Dursban (chloorpyrifos). In 1992 zijn enkele
planten gevonden met aantasting van de uiemineervlieg en een plant met papiervlekkenziekte.
Hiertegen is niet gespoten, omdat hiervan geen schade verwacht werd.
1.3.3 Samenvatting gewasbescherming
In tabel 6 staat weergegeven wat de inzet aan chemische middelen van BSO Zwaagdijk in de
afgelopen jaren was ten opzichte van het referentiegebruik 1984-1988 en maximaal gebruik
in 2000 volgens het MJP-G. Uit deze tabel blijkt dat BSO Zwaagdijk alle jaren aanzienlijk
minder actieve stof per ha gebruikt dan het referentiegebruik in 1984-1988 en zelfs ruimschoots voldoet aan het maximale gebruik in 2000, zoals vastgelegd in het MJP-G, met
uitzondering van 1991. Grondontsmettingsmiddelen en groeiregulatoren worden op BSO
Zwaagdijk zelfs in het geheel niet gebruikt. Groeiregulatoren (anti-spruitmiddelen) worden
niet gebruikt, omdat de uien op BSO Zwaagdijk direkt wordt afgezet en niet bewaard. De
onkruidbestrijding levert tot nu toe de grootste problemen op, gezien het gebruik aan herbiciden. Het gebruik aan fungiciden is laag ten opzichte van het referentiegebruik 1984-1988 en
maximaal gebruik in 2000 volgens het MJP-G. Het gebruik aan insecticiden was in 1991
relatief hoog vanwege de emeltenbestrijding die dat jaar plaatsvond vanwege de voorvrucht
gras. In 1992 en 1993 valt onder insecticiden alleen de zaadcoating tegen de uievlieg.
Tabel 7

Inzet chemische middelen (kg actieve stofha) bij zaaiuien

middel
1984-1988
herbiciden
6,8
fungiciden
11,1
insecticiden
0,4
grondontsmetti ng* 2,1
totaal

20,4

2000
3,7
7,3
0,3
1,7

BSO 1991
6,1
5,3
1,4
0,0

12,9

12,8
21

BSO 1992
5,0
3,4
0,2
0,0

BSO 1993
5,1
3,9
0,2
0,0

8,6

9,2

Grondontsmetting vindt volgens het MJP-G niet plaats bij uien. Bij grondontsmetting staan
de groeiregulatoren vermeld.
Bron: Rapportage Werkgroep Akkerbouw.
Achtergronddocument Meerjarenplan Gewasbescherming.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990.

1.4

Samenvatting uien

1-4.1 Algemeen
Uien komen alleen voor in SI. Uien komen eenmaal perzesjaar terug op hetzelfde perceel.
Het gebruikte ras is Hylight. Bij uien zijn geen rasverschillen bekend in gevoeligheid voor
verschillende ziekten en plagen, zodat de keuze gebaseerde is op andere gebruikswaardeeigenschappen.
De hoofdgrondbewerking was in oogstjaar 1991en 1992spitten. Op gespit land komt het
onkruid eerder dan op geploegd land. Daarom is besloten om vanaf 1993alle percelen te
ploegen. Dezaaibedbereiding is gebeurd met de kopeg. Er is eind maart/begin april gezaaid
met een beddenzaaimachine (5 rijen/bed) op een diepte van 1,5 - 2 cm.Er zijn 1250000
zaden/ha verzaaid.
Het aantal gerealiseerde planten was allejaren naar wens (85-100 planten/m2). De uien
hadden allejaren veel loof. Eind juli/begin augustus beginnen de uien te strijken.
De oogst vond begin september plaats door middel vanzwadrooien + oprapen. De rooiomstandigheden waren goed. De uien zijn direkt afgezet enworden niet bewaard. De opbrengst
was alle jaren hoog (meer dan75ton/ha).

1.4.2 Positieve ontwikkelingen
Bemesting
Bij fosfaat bedraagt de besparing circa 50% uitgaande vandete geven gift binnen het streeftraject volgens de BSO-strategie en volgens de adviesbasis akkerbouw. Zowel bij de kali- als
bij de magnesiumbemesting is er geen verschil tussen het BSO-advies en het gangbare
advies.
Voor stikstof wordt gewerkt met een experimenteel NBS. Dit kanop sterk mineraliserende
gronden als Zwaagdijk leiden tot een grote besparing (in 1993BSO 12en advies 100kg/ha
N). De N-mineraal na de teelt (0-60cm)was gemiddeld over dejaren 75 kg/ha.
Ziekten- en plagenbestrijding
Bladvlekkenziekte {Botrytis squamosa) wordt minof meer geleid bestreden. Het aanvangstijdstip vande eerste bespuiting wordt bepaald aande hand van eigen tellingen in het gewas.
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Middeleninzet
BSO Zwaagdijk gebruikte wat de fungiciden en insecticiden betreft in 1992 en 1993
aanzienlijk minder actieve stof per ha dan het maximale gebruik in 2000 volgens het MJP-G.
Het gebruik aan herbiciden is lager dan het referentiegebruik in 1984-1988, maar hoger dan
het maximale gebruik in 2000 volgens het MJP-G. Groeiregulatoren worden op BSO
Zwaagdijk niet gebruikt, omdat de uien direkt worden afgezet.
1.4.3 Knelpunten en aandachtsvelden
Onkruidbestrijding
De onkruidbestrijding is ieder jaar anders aangepakt. De resultaten waren wisselend. De
strategie van 1993 voldeed goed: hopelijk zal deze strategie ook de komende jaren afdoende
blijken. Deze strategie vraagt echter wel de nodige inzet van herbiciden.
Ziekten- en plagenbestrijding
In de praktijk vormt valse meeldauw (Perospora destructor) in toenemende mate een
probleem. Meer kennis over deze schimmelziekte is nodig. BSO Zwaagdijk heeft tot nu toe
geen problemen gehad met valse meeldauw.
Middeleninzet
De onkruidbestrijding levert tot nu toe grote problemen op, gezien het gebruik aan herbiciden.
BSO Zwaagdijk gebruikt minder herbiciden dan volgens MJP-G 1984-1988, maar meer dan
het maximale gebruik in 2000, zoals vastgelegd in het MJP-G.
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WINTERPEEN
Driejarige evaluatie bedrijfssystemenonderzoek.
Auteurs: M.H. Zwart-Roodzant en F.C.G. Kreuk

0.1

Inleiding

In 1990/1991 is op ROC Zwaagdijk het Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO) intensieve
vollegrondsgroente- en bollenteelt gestart. Doel van dit project is het ontwikkelen van een
duurzaam bedrijfssysteem, dat ook in de toekomst bestaansmogelijkheden biedt. Hierbij
spelen behalve teelttechnische en economische aspecten, ook ecologische (milieutechnische)
aspecten een belangrijke rol.
In dit verslag worden de onderzoeksresultaten van de eerste drie jaar van dit project geëvalueerd. Allereerst komen in het algemene gedeelte zaken als grondbewerking, planten en plantbedbereiding, groeiverloop, oogst (opbrengst) en het gebeuren na de oogst aan de orde.
Daarna wordt uitgebreid de bemesting doorgenomen. Vervolgens volgt de gewasbescherming
met aandacht voor de onkruidbestrijding en de ziekten- en plagenbestrijding. Tot slot volgt
een samenvatting van het geheel. Dit onderzoeksverslag is een hoofdstuk uit het PAGVverslag dat over dit onderwerp zal verschijnen. In dit PAGV-verslag wordt heel het BSOproject te Zwaagdijk geëvalueerd.
De verschillen in bodemvruchtbaarheid, bodemgezondheid en bodemstruktuur hebben bij de
start nog invloed op de resultaten. Ook jaareffecten kunnen vrij groot zijn. Daarom is het de
eerste jaren niet verantwoord de resultaten en de eventueel waargenomen verschillen toe te
schrijven aan systeeminvloeden. Daarom zullen in dit verslag enkel de eerste ervaringen
worden genoemd. De achtergronden van dit onderzoek zijn al uitgebreid in het Verslag
Groenteproeven 1992 van Proeftuin Zwaagdijk besproken. Daarom zijn deze zaken in dit
verslag niet meer toegelicht.
ROC Zwaagdijk heeft een zware zavelgrond van 20-35% afslibbaar met 6-7,5% organische
stof. De pH-KCl is ongeveer 7. De onkruiddruk is groot. Na een natte periode duurt het even
eer het veld weer berijdbaar is. Voor de start van het BSO-project waren alle percelen
grasland.
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WINTERPEEN (Daucus carotaL.)
1.1

Algemeen

Winterpeen komt voor in alle systemen in een vruchtwisseling van 1:6. De voorvrucht was
in 1991, bij de start van het project, gras en in 1992 en 1993 in systeem SI zomerbloemkool,
in S2 en S3 vroege bloemkool en in S4 wintertarwe. De oogstresten hiervan zijn niet
afgevoerd. In 1992 was er geen nateelt met een groenbemester na de voorvrucht. In 1993 is
er in SI, S2 en S3 Italiaans raaigras geteeld als groenbemester na de voorvrucht. Dit gras is
op 13 oktober gemaaid en afgevoerd. In S4 is in 1992 en 1993 het stro van de wintertarwe,
dat gelijktijdig met het combinen gehakseid was, blijven liggen. Dit stro bedekte redelijk/goed
het bodemoppervlak, zodat de doorval is benut. Het volggewas van de winterpeen is in SI en
S2 herfstbloemkool en in S3 en S4 vroege aardappel.
1.1.1 Grondbewerking
De hoofdgrondbewerking was in oogstjaar 1991 en 1992 spitten en in oogstjaar 1993 ploegen.
De hoofdgrondbewerking werd uitgevoerd in december. De zaaibedbereiding gebeurde eind
april met frezen en ruggen trekken. De kwaliteit van het zaaibed was alle jaren goed.
1.1.2 Zaaien/planten
Eind april, direkt na het ruggen trekken, is gezaaid met een Nodet-zaaimachine op een
ruggenafstand van 75 cm. Deze methode geeft de beste opkomstzekerheid. De zaaidiepte was
1,5 cm. De gebruikte zaaizaadhoeveelheid was 850 000 zaden/ha. De kiemkracht was in 1991
86%, in 1992 86% en in 1993 84%. Het (gecoate) zaad was ontsmet met Birlane (chloorfenvinfos) tegen de wortelvlieg, TMTD (thiram) tegen kiemplantenziekten en Rovral
(iprodion) tegen Alternaria. Het gebruikte ras is Berlanda. Berlanda is in Noord-Holland een
van de meest geteelde rassen. Berlanda is weinig gevoelig voor Alternaria, vrij weinig tot
weinig gevoelig voor groene koppen en inwendig groen, heeft een voldoende tot vrij goede
uit- en inwendige kleur en geeft een goede tot zeer goede opbrengst. Tevens is Berlanda
goed bewaarbaar. Nadeel van het ras Berlanda is het loof dat middenkort en middelmatig
stevig is. Bij niet tijdig rooien kan de stevigheid van het loof hard achteruit gaan. De wortel
wordt op zwaardere gronden (zwaarder dan BSO grond) soms ruw.
L L 3 Groei
De planten kwamen rond 10 mei op. Het aantal gerealiseerde planten was in 1991 te hoog
(80 planten/m2) en in 1992 (56 planten/m2) en 1993 (59 planten/m2) naar wens. Het gewenste
aantal planten was circa 55 planten/m2. De voorlijkste planten bereikten begin juni het
vierde-bladstadium (begin verdikken van de wortel). Dit stadium vormt het begin van de
gevoelige periode voor schurft. Half juli begint het gewas te sluiten tussen de ruggen. De
sluiting tussen de ruggen was in 1992 en in 1993 niet volledig. Er is gemiddeld twee keer per
jaar beregend met gemiddeld per keer 15 mm. De reden waarom beregend werd was als
volgt: verbeteren opkomst, schurftbestrijding, inregenen herbehandeling wortelvlieg en
vanwege droogte.
1.1.4 Oogst
De oogst vond plaats in oktober. De winterpeen is bewaard in palletkisten in een mechanische
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koelcel bij 0-l°C en een zo hoog mogelijke luchtvochtigheid. Na een à twee weken zijn de
bovenste twee kisten buitenom en bovenop afgedekt met 5% geperforeerd plastic folie. Dit is
gebeurd om uitdroging zoveel mogelijk te voorkomen. De kisten zijn niet bevochtigd. Er
treedt toch enige uitdroging op met name in de onderste kisten en bij de penen bovenin en
onderin een kist. De peen is veiling klaar gemaakt in de periode van december tot maart.
Tabel 1

De gemiddelde peenproduktie voor en na bewaring en de hoeveelheid geveild produkt (ton/ha) bij
winterpeen op BSO Zwaagdijk in 1991,1992 en 1993

kenmerk
voor bewaring (proefveld) (ton/ha)
%gewichtsverlies*

1991
135
26%

1992
138
21%

1993
125
21%

na bewaring (ton/ha)
%stek
%rot
%I

100
17%
7%
76%

109
12%
2%
87%

98
10%
6%
84%

geveild produkt (ton/ha)
%C/D

76
55%

94
77%

83
65%

*Het verschil tussen de proefveldjesopbrengst en de werkelijke opbrengst is ook in het
gewichtsverlies verrekend.
De gemiddelde peenproduktie van de opbrengstveldjes was hoog. Het gewichtsverlies door de
bewaring is vrij hoog. Dit wijst in de richting van minder goede bewaaromstandigheden.
Door minder te ventileren en de kisten af te dekken met plastic was in 1992 en 1993 het
gewichtsverlies 5% lager dan in 1991.Verder is het mogelijk dat de door middel van
proefveldrooiingen vastgestelde veldopbrengst (inbrenggewicht) wat hoger is uitgekomen dan
de werkelijke opbrengst. Dit verschil maakt ook deel uit van het vastgestelde gewichtsverlies.
Ondanks het hoge vastgestelde gewichtsverlies is een gemiddeld geveilde opbrengst na
bewaring van circa 85 ton per ha waarvan 65% C/D-peen een goed resultaat.
1.1.5 Na de oogst
Na de teelt zijn de oogstresten niet afgevoerd.

1.2

Bemesting

12A
N
Het gangbare advies voor de stikstofgift voor winterpeen luidt: 100 - Nmin (0-60 cm). Er
wordt op BSO Zwaagdijk echter in het geheel niet met N bemest in verband met het hoge
organische stofgehalte en de verwachte N-nalevering. Hierdoor is vooral in 1991 bespaard op
de stikstofbemesting.
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Tabel 2

De gemiddelde Nmin-waarden (kg N/ha) voor en na de teelt en in november bij winterpeen in BSO
Zwaagdijk in 1991, 1992 en 1993

tijdstip
N-min (0-60 cm) voorjaar
N-min (0-60 cm) na oogst
N-min (0-60 cm) november

1991

1992

1993

69
68
62

95
69
62

119
46
46

1.2.2 P2Q5
Het gangbare advies (intensieve vollegrondsgroenteteelt) voor P 2 0 5 voor winterpeen is 200300 kg/ha P 2 0 5 bij de toestand "laag tot vrij laag" (Pw 25-30; Pw 30-50). Bij BSO wordt
P 2 0 5 bemest op basis van gift = afvoer met oogstprodukt = 90 kg/ha P 2 0 5 . Er vindt geen
reparatiegift plaats, want het Pw-getal zit binnen het streeftraject (25-50). De eerste twee
teeltjaren is voor de hoeveelheid P 2 0 5 die afgevoerd wordt met het oogstprodukt de standaardnorm van 55 kg/ha P 2 0 5 aangehouden. Vanaf het derde teeltjaar wordt uitgegaan van de
resultaten van eigen onderzoek, waarbij wordt uitgegaan van een geschatte opbrengst van 125
ton/ha met een gehalte van 0,7 kg P 2 0 5 per ton vers produkt! Aldus wordt kort voor de zaaibedbereiding 200 kg/ha tripelsuperfosfaat gestrooid (= 90 kg/ha P 2 0 5 ).
L 2 J K2Ü
Peen is een gewas met een zeer hoge kaliumbehoefte. Het gangbare advies (intensieve
vollegrondsgroenteteelt) voor K 2 0 voor winterpeen is 300 kg/ha K 2 0 bij toestand "vrij laag"
(K-getal 20-29). Bij BSO wordt K 2 0 bemest op basis van gift = afvoer met oogstprodukt =
440 kg/ha K 2 0, als het K-getal binnen het streeftraject (op klei 20-29) valt. Hierbij wordt
evenals bij fosfaat uitgegaan van een geschatte opbrengst van 125 ton/ha met een door
gewasanalyse vastgesteld gehalte van 3,5 kg K 2 0 per ton vers produkt! De eerste twee teeltjaren is voor de hoeveelheid K 2 0 die afgevoerd wordt met het oogstprodukt de standaardnorm
van 340 kg/ha K 2 0 (= 325 afvoer + 15 uitspoeling) aangehouden. Vanaf het derde teeltjaar
wordt uitgegaan van de resultaten van eigen onderzoek. Tevens wordt dan de uitspoeling op
kleigronden op nul gesteld. Vanaf 1994 zal de benodigde basisgift in een keer in november
voor de hoofdgrondbewerking gegeven worden als K-60.
Het K-getal van de BSO-percelen (10-16) ligt echter beneden het streeftraject (20-29) dat
door BSO gehanteerd wordt. Daarom hebben gedurende twee jaren reparatiegiften ter
verhoging van het K-getal tot het streeftraject plaatsgevonden. Aldus werd in de eerste twee
teeltjaren voor de hoofdgrondbewerking 670 kg/ha K-60 (= 400 kg/ha K 2 0) gegeven. Op
sommige percelen was in 1993 inmiddels voldoende "gerepareerd", op andere nog niet. Indien
nodig heeft in het derde teeltjaar de nog resterende reparatiegift voor de hoofdgrondbewerking plaatsgevonden met K-60. Indien mogelijk is deze reparatiegift gecombineerd met een
deel van de basisgift. De resterende basisgift ofwel een aftopping van de nog benodigde gift
tot de maximale gift bij aanwending voor zaaien (=200 kg/ha K 2 0) werd gegeven vlak voor
het zaaien. De reparatiehoeveelheden varieerden van 400 tot 900 kg/ha K 2 0 afhankelijk van
het K-getal. Het K-getal is ondanks het "repareren" niet gestegen. Er loopt nog onderzoek
om te achterhalen waar de kali gebleven is. Vanaf 1994 zal niet meer "gerepareerd" worden.
De basisgift zal voor de hoofdgrondbewerking gegeven worden in de vorm van K-60:
patentkali is op BSO Zwaagdijk niet nodig gezien de hoge magnesiumtoestand van de grond.
Op 10 augustus 1993 werd geelverkleuring en verdorring van de bladeren van buiten naar
27

binnen in de peen vastgesteld. Dit leek duidelijk kaligebrek. Omdat de bladeren groen moeten
blijven in verband met de oogst (klembandrooier) en omdat kalium van belang is voor de
bewaarbaarheid van de peen, is besloten bij te bemesten met 150 kg/ha patentkali (= 45 kg/ha
K 2 0).
L2A
MgQ
De Mg-toestand van BSO Zwaagdijk is "hoog" (MgO-gehalte 174-275), zodat het niet nodig
is met MgO te bemesten. Via de patentkali (in 1991 en 1992 67 kg/ha MgO en in 1993
variërend van 13 tot 67 kg/ha MgO) wordt voldoende magnesium gegeven om de onttrekking
(volgens eigen gegevens 13 kg/ha) te compenseren. Vanaf 1994 zal op BSO Zwaagdijk voor
de bemesting van winterpeen geen magnesiumhoudende meststoffen (zoals patentkali) meer
gebruikt worden maar alleen nog magnesiumvrije meststoffen. Dan zal in november voor de
hoofdgrondbewerking kali-60 worden gegeven.
1.2.5 Samenvatting bemesting
De gekozen strategie van BSO zorgt ervoor dat er niet meer wordt gegeven dan noodzakelijk
is (evenwichtsbemesting). Bij kalium wordt meer gegeven dan het advies. Het BSO advies is
afgestemd op de afvoer door het gewas en die is met gemiddeld 125 ton per ha op Zwaagdijk
erg hoog. Stikstof wordt op BSO Zwaagdijk niet gegeven, omdat rekening wordt gehouden
met de later in het groeiseizoen vrijkomende stikstof uit de mineralisatie. Afhankelijk van de
Nmin-voorraad in het voorjaar kan dit een besparing op de stikstofgift geven (zie tabel 3).
Tabel 3

Overzicht gangbare en BSO-bemestingsadviezen (kg/ha) uitgaande van het door het BSO gewenste
traject'

meststof
N
P205
K20
MgO

gangbaar advies"
100 - Nmin (0-60 cm)
300 - 200
300
0

BSO-advies
0
90
440
0

*Pw-getal
BSO 25 - 50
K-getal
BSO 2 0 - 29
MgO-gehalte BSO 150 - 199
" Bron: -Teelt van peen. PAGV, Lelystad, 1991.
-Breimer, T. Bemestingsadviesbasis intensieve vollegrondsgroenteteelt. Consulentschap voor bodem-, water- en bemestingszaken in de akkerbouw en tuinbouw.
Wageningen, 1984.
13

Gewasbescherming

1-3.1 Onkruiden
De gangbare strategie en de door BSO toegepaste strategie staat vermeld in de volgende
tabel.
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Tabel 4

tijdstip
na zaaien

Gangbare en de door BSO toegepaste strategie voor de onkruidbestrijding

gangbaar advies*
vv —>rij
H/GT/LDS**
evt. schoffelen

BSO
rij
LDS
aanaardend schoffelen

*Bron: Teelt van winterpeen. PAGV, Lelystad, 1993
** H=hele dosering; GT=gedeelde toepassing; LDS=lage doseringssysteem
Bij de gangbare onkruidbestrijding in peen zijn de laatste jaren verschillende ontwikkelingen
gaande. In de eerste plaats wordt meer gebruik gemaakt van de mechanische onkruidbestrijding in de teelt van de grove peen. Door de grotere rijenafstand is schoffelen, aanaardschoffelen en de zijkant van de ruggen afschoffelen en tegelijkertijd aanaarden met een zogenaamde hoekschoffel meer in zwang gekomen. Schoffelen wordt veelal gecombineerd met
een rijenbespuiting. Bij de chemische bestrijding is het accent komen te liggen op het spuiten
in een vroeger stadium, waarin de onkruiden veel gevoeliger zijn. Hierbij onderscheidt men
de gedeelde toepassing (GT) en het lage doseringssysteem (LDS). Bij de gedeelde toepassing
wordt wel de gehele dosering gebruikt maar eenderde rond het eerste echte blad en tweederde
een week tot tien dagen later. Bij het lage doseringssysteem wordt bij de bespuitingen 1/4 1/6 dosering gebruikt met uitvloeier en in ieder geval na een week herhaald en zonodig nog
een keer. Hierdoor wordt het middelengebruik met minstens 50% verminderd. Dit kan omdat
telkens gespoten wordt in het meer gevoelige stadium van de onkruiden. Hierdoor hoeft niet
met zware doseringen gewerkt te worden.
De onkruidbestrijding vindt bij BSO Zwaagdijk plaats door middel van een combinatie van
rijenspuiten met Dosanex (vanwege brede werkingsspectrum) + Exell in LDS en mechanische
bestrijding middels af/aanaardapparatuur. In principe worden de bestrijding als rijenbespuiting
uitgevoerd, alleen als de grond het niet toelaat wordt volvelds gespoten.
In 1991 is op de braak land percelen van systeem SI, S2 en S3 eenmaal gespoten met 2,5
l/ha Round-Up (glyfosaat) om te voorkomen dat het muur begon te zaaien.
In 1991 is tweemaal een rijenbespuiting uitgevoerd met 0,5 kg/ha Dosanex (metoxuron) en
0,5 l/ha Exell en eenmaal een rijenbespuiting met 1kg/ha Dosanex. Verder is er driemaal
aanaardend geschoffeld. De schoffelapparatuur functioneerde niet geheel naar wens (te starre
contructie). Half juli is gewied, met name kruiskruid en een enkele perzikkruid. Het
uiteindelijke resultaat was goed.
In 1992 is op de braak land percelen van systeem SI, S2 en S3 eenmaal gespoten met 2,5
l/ha Round-Up (glyfosaat) om te voorkomen dat het muur begon te zaaien. In systeem SI
was het gemiddelde grondbedekkingspercentage met muur op dat moment 20%, in S2 40%
en in S3 ook 20%. In S4 was het perceel onkruidvrij, zodat hier geen Round-Up bespuiting
nodig was. In 1992 is driemaal een rijenbespuiting uitgevoerd met 0,5 kg/ha Dosanex
(metoxuron) en 0,5 l/ha Exell en driemaal aanaardend geschoffeld. De schoffelmachine is
aangepast ten opzichte van vorig jaar (starre constructie
—>paralellogramcontructie). Het resultaat hiervan was goed. Half juni is gewied in S4. Eind
juli begint er onkruid onderin de rug te komen met name in systeem SI, S2 en S3, omdat
hier beregend is (inregenen Birlane).
De meest voorkomende onkruidsoorten zijn muur en perzikkruid. Tussen de rug wordt
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hoofdzakelijk muur gevonden.
In 1993 is de strategie enigszins aangepast. Bij SI, S2 en S3 wordt de eerste bespuiting
voortaan volvelds uitgevoerd in plaats van als rijenbespuiting. De redenen hiervoor zijn:
-intensieve mechanisatie heeft een slecht effect op de struktuur
-de eerste werkgang aanaardend schoffelen wordt bemoeilijkt door het kleine stadium waarin
het gewas zich bevindt.
Bij S4 worden alle bespuitingen in principe als rijenbespuiting uitgevoerd. In 1993 zijn bij
alle systemen de eerste twee bespuitingen met 0,5 kg/ha Dosanex (metoxuron) en 0,5 l/ha
Exell volvelds uitgevoerd in verband met de natte grondomstandigheden. De derde bespuiting
met deze combinatie was wel een rijenbespuiting. Er is driemaal aanaardend geschoffeld. De
schoffelmachine is aangepast ten opzichte van vorig jaar (2-rijig (mee gewerkt als 3-rijig)—
> 4-rijig). Het resultaat hiervan was goed. Eind juli begint er onkruid onderin de rug te
komen. Daarom is half augustus nog een keer geschoffeld.
De meest voorkomende onkruidsoorten zijn muur en herderstasje.

1,3,2 Ziekten/plagen
In de volgende tabel is de gangbare en de door BSO Zwaagdijk toegepaste strategie voor de
ziekten- en plagenbestrijding weergegeven.
Tabel 5

Gangbare en de door BSO toegepaste strategie voor de ziekten- en plagenbestrijding

ziekte/plaag
kiemschimmels
Alternaria
meeldauw
wortelvlieg

luis

gangbaar advies*
zaadontsmetting
chemisch
max. 4 bespuitingen
chemisch
rij enbeh/zaadcoating
herbehandeling vv
chemisch

Sl t S2 en S3
zaadontsmetting
chemisch
max. 2 bespuitingen
geleid
zaadcoating
herbehandeling rij
1993 geleid
geleid
halve dosering

S4
zaadontsmetting
chemisch
max. 2 bespuiting
geleid
zaadcoating
niet
geleid
halve dosering

' Bron: Teelt van peen. PAGV, Lelystad, 1991.
Bij alle systemen is gecoat zaad gebruikt dat was ontsmet met Birlane (chloorfenvinfos) tegen
de wortelvlieg, TMTD (thiram) tegen kiemplantenziekten en Rovral (iprodion) tegen
Alternaria.
Alternaria dauci (loofverbruining) kan een vroegtijdige afsterving van het loof veroorzaken,
waardoor de opbrengst achterblijft en de peen niet meer machinaal met de klembandrooier te
oogsten is. Een eerste bescherming wordt gegeven door een zaadontsmetting met 5-10 gram
Rovral (iprodion) per kg zaaizaad. In een later stadium kan aantasting worden afgeremd door
een gewasbespuiting met 1,5 l/ha Rovral (iprodion) uit te voeren op het moment dat de eerste
symptomen verschijnen. Aantasting treedt vooral op bij warm en gelijkertijd vochtig weer.
BSO streeft ernaar om maximaal twee bespuitingen uit te voeren. Behandelen na 1 september
heeft weinig of geen effect meer. In 1991 en 1993 is niet gespoten tegenAlternaria en in
1992 twee keer. In 1993 trad een zodanige snelle achteruitgang van het loof op dat de peen
niet meer machinaal geoogst kon worden. In eerste instantie werd dit toegeschreven aan
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kaligebrek. Later "leek" het erop dat ookAlternaria een rol speelde. Door dit onduidelijke
verloop en het niet tijdig kunnen vaststellen van dejuiste oorzaken van de loofvermindering
is er geen bespuiting tegenAlternaria uitgevoerd.
Echte meeldauw (Erysiphe dauci) tast het loof alleen aan bij droog en warm weer. Het blad
wordt bedekt met een witte poederachtige laag (mycelium en sporen), wordt langzaam bruin
en sterft af. Het moment van aantasting is belangrijk, omdat het loof stevig moet blijven in
verband met de gekozen oogstmethode (klembandrooier). Het is alleen bij een ernstige
aantasting nodig om te spuiten. In 1991 is op 12 september in SI, S2 en S3 met 1 l/ha
Funginex (triforine) gespoten en in S4 met 0,7 l/ha (experimenteel). De bespuiting in S4 had
duidelijk minder effect dan in SI, S2 en S3.
Vanaf 1992 wordt daarom niet meer met een verlaagde dosering in S4 gespoten. Verder is er
informatie gekomen dat na eind augustus het niet meer nodig is tegen echte meeldauw te
spuiten. Op 18 augustus 1992 wordt een begin van een meeldauwaantasting (op een enkele
plant zit een enkel wit vlekje) waargenomen. De meeldauw breidt zich slechts licht uit en is
daarom niet bestreden. Eindresultaat was goed.
In 1993 is geen meeldauw waargenomen.
Een van de belangrijkste plagen in de Nederlandse peenteelt is die van de wortelvlieg. De
maden van de wortelvlieg zijn het meest bekend van de wormstekigheid ofwel "vuur" in
peen. BSO Zwaagdijk past als eerste behandeling bij alle systemen zaadcoating met insekticide toe. Onder normale omstandigheden beschermt deze zaadcoating de peen drie maanden.
Dit betekent dat winterpeen die immers langer dan drie maanden op het veld staat, een
tweede behandeling nodig heeft. Een herbehandeling wordt bij BSO Zwaagdijk alleen bij SI,
S2 en S3 uitgevoerd. Bij S4 vindt geen herbehandeling plaats.
In 1991 heeft eind juli in SI, S2 en S3 een rijenbespuiting met 5 l/ha Nexion (bromofos)
plaatsgevonden. Er is bij de oogst in geen van de systemen wortelvlieg waargenomen.
In 1992 is eind juli in SI, S2 en S3 een rijenbehandeling uitgevoerd met 1,5 gram/m1 Birlane
(chloorfenvinfos). Nexion (bromofos) was niet meer beschikbaar, zodat overgeschakeld is op
Birlane. Bovendien is Nexion vanaf 1994 niet meer toegelaten. Wat de hoeveelheid aktieve
stof betreft en de milieuvriendelijkheid is Birlane een minder goede keus. Er is in de regen
gespoten (6 mm). Enkele dagen later is met 15 mm ingeregend. S4 is niet behandeld. In dit
systeem zijn tellingen verricht door middel van plakvallen om de tweede vlucht van de
wortelvlieg te signaleren (project Jan Schoneveld). Tevens wordt vanaf september tevens elke
week 25 penen beoordeeld om het begin van de aantasting vast te stellen en indien nodig de
oogst te kunnen vervroegen.
In 1993 is in SI, S2 en S3 de wortelvlieg geleid bestreden. In de periode eind augustus en
begin september is tweemaal gespoten met 0,5 l/ha Dimethoaat (dimethoaat). Evenals in 1992
zijn tellingen verricht met behulp van plakvallen en zijn bij de oogst de penen beoordeeld op
aantasting door de wortelvlieg. Zie voor de resultaten van de tellingen de volgende tabel.
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Tabel 6

Totaal aantal getelde wortelvliegen op drie vallen per week bij winterpeen op BSO Zwaagdijk

weeknummer
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1992
S4 onbespoten

1993
S3 bespoten

-

5
8
17
67
37
16
16
18
21
2
5

-

6
2
5
0
0
0

S4 onbespoten
2
1
1
7
35
34
54
71
45
1
0
0

De gevonden aantallen wortelvliegen in 1992 en 1993 waren hoog ten opzichte van de andere
bedrijven. De piek van de vlucht was in 1993 drie weken later dan in 1992. In 1992 was
5,3% van de onbespoten peen "zwaar aangetast". In 1993 was van de winterpeen van het
onbespoten perceel (S4) 14% "zwaar aangetast" en van de peen van het bespoten perceel (S3)
5%. Door de geleide bestrijding wordt het gebruik aan aktieve stof aanzienlijk verminderd.
Er moet nog meer ervaring worden opgedaan met geleide bestrijding.
Bladluizen kunnen vooral in jonge planten schade veroorzaken. Bestrijding in het jeugdstadium is daarom noodzakelijk zodra op grote schaal luis optreedt (schadedrempel 50% van
planten in tweebladstadium). Bij een zware aantasting in een later stadium kan een bestrijding
ook noodzakelijk zijn. Na 1 september is het niet meer nodig luis te bestrijden. Indien nodig
wordt een bespuiting uitgevoerd met 0,25 kg/ha Pirimor (pirimicarb) ofwel de helft van de
geadviseerde dosering. In 1991 is in de periode eind juni/begin juli driemaal gespoten tegen
luis. Er waren enorm veel luizen en veel larven van het lieveheersbeestje. Na driemaal
spuiten waren de luizen weg. In 1992 zijn geen luizen waargenomen. In 1993 werd begin juni
(4-bladstadium) op meer dan 50% van de planten luis gevonden. Daarom is toen een keer
met goed resultaat tegen luis gespoten met 0,25 kg/ha Pirimor (pirimicarb).
In 1991,bij de start van het project, was de voorvrucht van winterpeen in alle systemen gras.
In diverse gewassen veroorzaakten de emelten schade. Daarom is eind april als voorzorgsmaatregel een emeltenbestrijding uitgevoerd met 60 kg/ha Dursban (chloorpyrifos).
1.3.3

Samenvatting gewasbescherming

In tabel 7 staat weergegeven wat de inzet aan chemische middelen van BSO Zwaagdijk in de
afgelopen jaren was ten opzichte van het referentiegebruik 1984-1988 en maximaal gebruik
in 2000 volgens het MJP-G. Uit deze tabel blijkt dat BSO Zwaagdijk allejaren aanzienlijk
minder actieve stof per ha gebruikt dan het referentiegebruik in 1984-1988 en zelfs ruimschoots voldoet aan het maximale gebruik in 2000, zoals vastgelegd in het MJP-G.
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Tabel 7

Inzet chemische middelen (kg actieve stofTha) bij winterpeen

1984-1988"
middel
2,0
herbiciden
3,0
fungiciden
8,0
insecticiden*
0,0
grondontsmetting
totaal

13,0

2000**
1,2
2,4
5,6
0,0

BSO 1991
0,5
0,2
3,0
0,0

9,2

3,7

BSO 1992
1,1
1,4
1,5
0,0
4,0

BSO 1993
0,9
0,0
0,5
0,0
1,4

Insecticiden inclusief grondbehandeling tegen wortelvlieg.
** Grondontsmetting vindt volgens het MJP-G niet plaats bij winterpeen.
Bron: Rapportage Werkgroep Vollegrondsgroenteteelt.
Achtergronddocument Meerjarenplan Gewasbescherming.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990.

1.4

Samenvatting winterpeen

1.4.1 Algemeen
Winterpeen komt voor in alle systemen in een vruchtwisseling van 1:6.
Het gebruikte ras is Berlanda. Dit ras is weinig gevoelig voorAlternaria, vrij weinig tot
weinig gevoelig voor groene koppen en inwendig groen, heeft een voldoende tot vrij goede
uit- en inwendige kleur en geeft een goede tot zeer goede opbrengst. Tevens is Berlanda
goed bewaarbaar. Nadeel van het ras Berlanda is het loof dat middenkort en middelmatig
stevig is.
De hoofdgrondbewerking was in oogstjaar 1991 en 1992 spitten en in oogstjaar 1993 ploegen.
De hoofdgrondbewerking werd uitgevoerd in december. De zaaibedbereiding gebeurde eind
april met frezen en ruggen trekken. De afstand tussen de ruggen was 75 cm. De kwaliteit van
het zaaibed was alle jaren goed. Direkt na het ruggen trekken is gezaaid met een Nodetzaaimachine. Deze methode geeft de beste opkomstzekerheid. De zaaidiepte was 1,5 cm. De
gebruikte zaaizaadhoeveelheid was 850 000 zaden/ha. Het aantal gerealiseerde planten was in
1991 te hoog (80 planten/m2) en in 1992 en 1993 naar wens (circa 55 planten/m2).
De oogst vond plaats in oktober. De winterpeen is bewaard in palletkisten in een mechanische
koelcel bij 0-l°C en een zo hoog mogelijke luchtvochtigheid. De peen is in de periode
januari tot maart veiling klaargemaakt. De hoeveelheid geveild produkt is hoog (gemiddeld
84 ton/ha), hoewel het verlies ten opzichte van de proefveldjesopbrengst aanzienlijk (gemiddeld 37%) is. Het percentage klasse I was gemiddeld 82% en het percentage in de sortering
C/D was gemiddeld 66%.
1-4.2 Positieve ontwikkelingen
Bemesting
Bij fosfaat bedraagt de besparing circa 65% uitgaande van de te geven gift binnen het
streeftraject volgens de BSO-strategie en volgens de adviesbasis intensieve vollegronds33

groenteteelt. Bij kalium wordt meer gegeven dan het advies, omdat op BSO Zwaagdijk zulke
hoge opbrengsten (125 ton/ha) worden behaald. Het BSO advies is immers afgestemd op de
onttrekking door het gewas: bij hoge opbrengsten is de onttrekking dus ook hoog. Magnesium
wordt op BSO Zwaagdijk vanaf 1994 niet meer gegeven. Het gangbare advies voor magnesium binnen het streeftraject is 100 kg/ha.
Stikstof wordt op BSO Zwaagdijk niet gegeven. Het gangbare advies luidt: 100 - N-mineraal
(0-60 cm). De besparing is afhankelijk van de gemeten N-mineraal in het voorjaar. De N mineraal na de teelt (0-60 cm) was gemiddeld over de jaren en de percelen 60 kg/ha.
Onkruidbestrijding
Een combinatie van een bespuiting in LDS, indien mogelijk als rijenbespuiting uitgevoerd,
met aanaardend schoffelen levert goede resultaten.
Middeleninzet
BSO Zwaagdijk voldoet aan het maximale gebruik in 2000, zoals vastgelegd in het MJP-G.
1.4.3 Knelpunten en aandachtsvelden
Ziekten- en plagenbestrijding
Het herkennen van de symptomen vanAlternaria blijkt moeilijk. Er blijken rasverschillen te
zijn ten aanzien van de gevoeligheid voorAlternaria. Praktijkinformatie geeft aan dat door
bladbespuitingen met bepaalde magnesiumverbindingen het loof langer groen en voldoende
stevig wordt gehouden.
Ondanks de zaadcoating is een herbehandeling tegen de wortelvlieg nodig. Het resultaat van
deze behandeling is niet altijd afdoende. Bovendien laten de beschikbare middelen veel
residuen achter in het veilbare produkt zelfs als een extra lange veiligheidstermijn wordt
aangehouden. In 1993 is gewerkt met geleide bestrijding. Dit geeft een aanzienlijke reductie
op het middelengebruik, maar ondanks twee keer spuiten was er in een systeem veel schade
door de wortelvlieg.
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WINTERPEEN
Gebruikswaarde-onderzoek herfst- en bewaarteelt CD-peen in 1993.

Doel
Door de hybridisatie verandert het aanbod van rassen. Om voor de praktijk een bruikbaar
advies te geven, is in 1993 nieuw vooronderzoek gestart. In dit vooronderzoek zijn 8 nieuwe
rassen en selecties opgenomen, aangevuld met de op dat moment in de rassenlijst aanbevolen
rassen/selecties. Tijdens het onderzoek zijn 2 rassen teruggetrokken.
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met H. Hylkema van het PAGV te Lelystad.

Proefopzet
Proefgegevens;

Proefplaats
Grondsoort
Afslibbaar
Org. stofgehalte
Ph
Voorvrucht 1992
N-mineraal
Zaaidatum
Zaadgebruik
Rijafstand
Zaaimethode
Veldgrootte
Onkruidbestrijding
- 10-05-1993
- 19/5 & 3/6

Proeftuin Zwaagdijk.
Zware zavel.
29%.
6.0%.
7.0
Bloemkool.
54 kg N/ha.
28-4-1993.
80-100 zaden/m2.
Ruggen op 75 cm.
Pneumatisch.
11 * 1,5 m2.
0,5 kg Dosanex.
1,0 kg Dosanex +
1 1 Exell.
18 oktober.
Handmatig.
18-10-93 / 18-03-94.
Grootfust.
21 december en
31 maart.

Oogstdatum
Oogstmethode
Bewaring: inslag/uitslag
Bewaarmethode
Beoordelingsdata
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Vlak voor de oogst zijn op het veld een aantal eigenschappen beoordeeld:
Beoordeling
eigenschap
1
9
-hoeveelheid loof
-loof stevigheid
-legering loof
-slijtage loof
-ziekten

kort
zwak
plat liggend
versleten
volledig aangetast

lang
sterk
rechtopstaand
gezond
geen aantasting

Na verwijdering van het loof is alle peen met de hand geoogst. Daarna is de peen gesorteerd
in A, B, C , D, gebroken, gescheurde, misvormde en rot. Vervolgens is van elke sortering het
aantal wortels geteld en gewogen. Hieruit is de standdichtheid en de opbrengst berekend. Van
25 wortels uit de sortering C-peen is de lengte gemeten. Hieruit is een gemiddelde lengte per
ras berekend.
Na de oogst en het sorteren heeft de beoordelingscommissie CD-peen de peen beoordeeld op
de eigenschappen:

igenschap

Beoordeling
1

wortelvorm
groene koppen
uitwendige kleur
inwendige kleur
inwendig groen
gladheid
uniformiteit
gebruikswaarde

conisch
veel
slecht
slecht
veel
ruw
heterogeen
slechte

cylindrisch
weinig
goed
goed
geen
glad
uniform
goede

Om te onderzoeken of er verschillen zijn waar te nemen in bewaarheid is van elk netto veldje
de peen bewaard bij 0 - 1 graden Celsius en 80 - 90 % RV. Na uitslag is de peen
beoordeeld.
Beoordeling
eigenschap
1
9
•wortelvorm
•gladheid
uitwendige prestatie
gebruikswaarde

cylindrisch
glad
goed
goed

conisch
ruw
slecht
slecht
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Resultaten
Enkele resultaten uit het eerstejaars onderzoek mogen worden gepubliceerd. Deze staan in
tabel 1.
Tabel 1. Winterpeen: gebruikswaarde-onderzoek; beoordeling herfstteelt 1993
Rasnaam

w/m1

Vorm van de wortel
herfstteelt

Uitwendige
kleur

Inwendig
groen

Gladheid

Stevigheid
loof

Bangor

60

7.2

6.2

5.1

6.3

5.1

Boston

61

6.0

6.7

6.0

6.7

7.5

Fontana

64

5.6

6.6

6.5

5.3

5.2

Bcrlanda

70

6.5

6.4

5.7

6.6

65

Bertan

72

6.9

6.2

5.5

6.3

5.3

55-61 RZ

73

5.6

6.6

6.3

6.3

5.9

Kaniaran

74

S.3

6.8

6.6

6.6

6.0

Flacino

75

6.8

6.2

5.4

5.4

7.1

Bergen

76

6.2

6.7

5.6

5.6

6.2

Gern.

69

6.2

6.5

5.9

6.1

6.1

Op een tussenvergadering is door de beoordelingscommissie CD-peen besloten dat van de
15 inzendingen de volgende rassen/selecties in aanmerking komen voor voortgezet
onderzoek in 1994:
Bangor
Bergen
Berlanda
Bertan
Flacino
Fontana
Kamaran
55-61 RZ
Boston

Bejo Zaden;
Bejo Zaden;
Bejo Zaden;
Nickerson Zwaan;
Royal Sluis;
Bejo Zaden;
Bejo Zaden;
Rijk Zwaan;
Bejo Zaden.

Uit dit eenjarig onderzoek worden geen verdere gegevens vermeld. Volgend jaar wordt dit
onderzoek afgesloten waarna de resultaten gepubliceerd worden.
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Kroten
Onderzoek naar de toepassing van lage doseringen herbiciden ROC Zwaagdijk 1993
Auteur: J. Jonkers
Doei
Voorgaand oriënterend onderzoek in kroten gaf goede resultaten met herbicidencombinaties volgens het lage doseringssysteem die in suikerbieten gebruikelijk zijn. In
1993 werd op basis van deze kennis een proef aangelegd met het doel de effectiviteit van
de onkruidbestrijding in kroten te verbeteren en het middelen-gebruik te verlagen. De in
dit onderzoek opgenomen herbiciden en toevoegingen zijn reeds in kroten en/of in bieten
toegelaten.
Proefopzet
Proefgegevens; proefplaats
voorvrucht
ras
rijafstand
zaaidichtheid
zaaidiepte
zaaidatum
bespuitingen
oppervlakte veldjes
herhalingen
onkruidtelveldjes

ROC Zwaagdijk
gras
Libero (Rijk Zwaan)
25 cm en een pad van 50 cm
90 zaden per m2
1,5 - 2 cm
7 mei
10, 20, 28 mei en 3 juni
3 x 4 (2 x 3 netto)
4
: 1m2 per veld

In tabel 1worden de in de proef opgenomen objecten weergegeven.
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Tabel 1. Kroten: onkruidbestrijding; toegepaste middelen of middelen-combinaties. 1993.
obj./na zaai
A.
B.
C.
D.
E.
F.

chloridazon
metamitron
—
—
—
—

G.

—

H.

—

I.

—

K.
L.

—
—

dos/ha

na opkomst onkruid

dos/ha

aantal
bespuitingen

2 kg
3 kg
fenmedifam+metamitron
fenmedifam+Exell
fenmedifam+Agral LN
fenmedifam+minerale
olie
fenmedifam+metamitron+
Exell
fenmedifam+metamitron+
Agral LN
fenmedifam+metamitron+
minerale olie
onbehandeld
fenmedifam/koolzaadolie

1.5+0.5
0.5+0.5
0.5+0.5
0.5+0.5
0.5+0.5+
0.5
0.5+0.5+
0.5
0.5+0.5+
0.5

3x

0.5

3x

Resultaten
Op 3, 7 en 15juni werd een cijfer gegeven voor de onkruidbestrijding en op 3 en 15 juni
werd de gewasstand beoordeeld. In tabel 3 staan de aantallen onkruiden per soort per m2.
De proef is geoogst op 27 september. De opbrengsten in aantallen en gewicht staan in
tabel 4 en 5.
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lx
lx
lx
3x
3x
3x

3x
3x

Tabel 2. Kroten: onkruidbestrijding; en gewasstand 1993.

3/6

onkruidbestrijding
7/6

15/6

3/6

15/6

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L

3,3
4,5
7,0
7,5
6,0
3,3
8,0
7,8
7,8
3,0
2,3

2,8
3,8
5,8
6,8
4,8
2,8
8,8
8,3
8,0
2,5
2,0

2,8
3,0
5,0
6,0
3,8
2,3
8,0
8,0
7,8
2,3
2,0

6,3
6,3
5,5
6,0
5,3
6,5
5,8
6,3
6,0
6,3
6,0

7,0
6,8
6,8
6,5
6,8
7,0
7,0
6,8
7,0
7,0
6,5

LSD

1,2

obj.

gewasstand

0,9

1,2

0,9

0,7

1 = slechte onkruidbestrijding en slechte gewasstand
9 = onkruidvrij en goede gewasstand
Op het moment dat de onkruidbestrijding werd beoordeeld, waren alle bespuitingen
uitgevoerd. De toepassingen kort na zaai met chloridazon (object A) en metamitron (object
B) hebben slecht gewerkt en waren nagenoeg gelijk aan onbehandeld. Bij de na opkomst
toepassingen was (object L) fenmedifam/koolzaadolie (Bolero) slecht en object C, D, E en
F matig tot slecht. De beste onkruidbestrijding gaf de combinatie van fenmedifam +
metamitron + een toevoeging van Exell - Agral LN of minerale olie. De objecten G, H en
I waren significant beter dan alle andere objecten.
De verschillen in gewasstand zijn verwaarloosbaar.
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Aantal kroten en onkruiden per m2per soort op juni 1993.

Tabel 3.

obj.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
LSD

A
A
N

L
A
M
P
U

S
E
N
V
U

C
H
E
A
L

I
R
A
R

U
R
T
U
R

D
I
V

T
O
T

5,5
7,3
4,0
3,0
2,8
4,0
1,0
1,8
4,0
7,5
6,3

2,5
5,5
8,0
21,3
13,5
16,0
0,3
3,0
5,0
14,5
12,5

0,5
0,0
0,5
0,8
2,8
7,3
0,0
0,0
0,3
0,0
1,5

9,3
8,5
8,0
4,5
5,8
10,8
0,5
2,5
1,3
10,8
15,5

0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
1,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0

0,3
1,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,5
0,3
0,0
0,0
0,0

0,3
0,3
0,8
0,8
0,8
1,3
0,0
0,0
0,5
1,0
0,0

1,5
0,5
0,0
0,0
0,5
1,5
0,0
0,0
0,3
0,8
1,0

0,0
0,0
0,3
0,5
0,3
0,3
1,3
0,0
0,0
1,8
1,3

20,0
23,3
21,8
31,5
26,5
42,5
3,5
7,5
11,3
36,8
38,0

4,0

11,2

4,8

8,4

0,9

0,7

1,4

1,5

1,2

12,6

S
T
E
M
E

43,8
41,3
45,3
42,0
41,5
46,8
48,5
52,0
42,3
37,5
40,0
9,4

Onkruiden
* STEME
* POAAN
* CAPBP
* LAMPU
SENVU
CHEAL
CIRAR
URTUR
DIV

c

C
A
P
B
P

K
R
O
O
T

P

o

(Stellaria media)
(Poa annua)
(Capsella bursa pastores)
(Lamium purpureum)
(Senecio ' vulgaris)
(Chenopodium album] 1
(Cirsium arvense)
(Urtica urens)

muur
straatgras
herderstasje
paarse dovenetel
klein kruiskruid
witte ganzevoet
akkerdistel
kleine brandnetel
diversen

—

Meest voorkomende onkruiden.
In tabel 3 zien we een duidelijke verbetering van de bestrijding bij de gecombineerde
middelen met toevoeging object G, H en I. Het verschil in aantallen kroten is minimaal.

41

Tabel 4. Kroten: onkruidbestrijding; aantal kroten per sortering per 100m2. NH 1993.
obj.

<35

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L

192
250
379
196
242
242
308
258
250
279
225

LSD

115

35-45

45-55

55-80

80-90

296
275
371
275
338
283
271
258
321
229
250

892
913
929
888
954
950
1017
1033
1013
758
742

2613
2700
2300
2267
2404
2542
2625
2533
2804
2321
2421

404
558
513
650
538
525
533
571
492
558
475

149

346

546

168

>90

totaal
4688
4913
4904
4558
4754
4829
5038
4983
5150
4475
4392

292
217
413
283
279
288
283
329
271
329
279
157

745

Bij hetaantal kroten persortering zijn ookzeer geringe verschillen. Eventuele uitdunning
zal meer veroorzaakt zijn door teveel onkruid alsdoor detoegepaste middelen.

Tabel 5. Kroten: onkruidbestrijding; opbrengsten in kg per 100 m2en ton per ha. NH 1993.

obj.

<35

35-45

45-55

55-80

80-90

>90

opbr.
ton/ha

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L

3,4
5,1
6,8
4,2
4,2
4,3
5,8
4,5
4,2
6,1
4,6

10,5
10,9
13,3
10,7
12,2
10,7
10,0
9,9
11,7
9,0
8,9

64,3
68,6
68,7
66,0
69,7
69,6
75,8
75,6
75,4
56,3
56,7

522,9
506,8
433,5
428,5
459,4
469,6
485,8
487,2
456,5
462,7
457,3

150,2
215,0
203,3
257,1
214,0
202,1
203,7
221,5
182,5
218,4
177,3

175,5
127,2
250,2
173,3
151,7
170,7
156,6
188,1
155,2
207,4
169,7

92,7
93,3
97,6
93,8
91,1
92,7
93,8
98,7
88,6
96,0
87,5

LSD

2,5

5,9

25,0

104,5

70,2

96,6

Ook deopbrengstverschillen indeze proef zijn klein. Kroten kunnen zich namelijk ook
goed herstellen vaneengroeiremming indejeugdfase; alleen deobjecten I enL geven
een klein significant lagere opbrengst dandeoverige objecten.
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7,7

Konklusie
Uit deze proef komt duidelijk naar voren dat de toepassing van bodemherbiciden niet altijd
het gewenste resultaat geven. Dit kan worden veroorzaakt door toepassing op een grond
met veel organische stof of door droogte voor of na de bespuiting.
Wanneer fenmedifam alleen in combinatie met een hulpstof wordt toegepast, kan de
werking ook tegenvallen (object D, E en F). Wanneer aan deze combinaties ook
metamitron wordt toegevoegd, geeft dit een zeer goede onkruidbestrijding.
Deze resultaten komen overeen met onderzoek dat in 1992 werd uitgevoerd.
De minerale olie veroorzaakte in de combinatie met fenmedifam + metamitron een
opbrengstderving. Dit gold ook voor fenmedifam/koolzaadolie (Bolero).
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