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Bijlage

1.

Voorwoord

De bouwplanvernauwing die zich inde zestiger en zeventiger jaren inde
akkerbouw voordeed en de resultaten van bouwplanvernauwings-onderzoek op
het proefveld op "De Schreef" waren in 1973 aanleiding omhetproefveld
PAGV1 aan te leggen.Dit geschiedde inhetkadervanhetproject"Onderzoek naardeproduktiecapaciteit vanaardappelenensuikerbieten innauwe
rotatiesencontinuteelt".
Op "De Schreef" ging de bouwplanvernauwing niet verder dan 1op3-teelt
vanaardappelenenbieten,intotaaldus66%rooivruchten.PAGV1heeftals
hoofdobjecten de combinatie van aardappelen en bieten, dus 100% rooivruchtenendecontinuteeltvandebeidegewassen.
De vraag of de bodemvruchtbaarheid inhaar diverse uitingen instandkan
blijven onder deze omstandigheden staat bijdit onderzoek centraal naast
dereactievandegewassenindezinvanopbrengst enkwaliteit.
Daartoewordtinditonderzoekaandachtgeschonkenaandevergelijkingvan
niveaus van voorziening met organisch materiaal en de structuur van de
bouwvoor. Ook factoren als ziekte- en onkruiddruk krijgen de nodige
aandacht.
Deze publikatie kan worden gezien als eenmarkering op de weg naarhet
eindresultaat van dit onderzoek omstreeks 1985.Het is een belangrijke
stap bijhet verdiepen vanhet inzicht inhet gedrag van de grond onder
constantedrukvaneenzwaarbouwplan.
Projectleider irJ.G.Lamersdoetzijnwerkmetgroteinzet,hetgeenleidt
tot een hoge mate van motivatie bij de collega's, die in dit multidisciplinaireonderzoekparticiperen.
Demedewerkingvan:
hetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid (IB),irP.Boekei,drsG.Jageren
ing.J.Zwiers;
het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG), ir U.D.
Perdok;
deLandbouwhogeschool,afdelingGrondbewerking,drirJ.K.Kouwenhoven;
afdelingLandbouwplantenteelt enGraslandcultuur,ing.K.Schölte;
hetPAGV,irH.F.M.Aarts,ing.0.Hoekstra,ing.L.M.Lumkes,irC.A.A.A.
Maenhout,ing.P.NicolaïenirH.H.H.Titulaer;
dePlantenziektenkundigeDienst,irP.W.Th.Maas;
deStiboka,drirL.A.H,deSmetening.I.Ovaa
was onontbeerlijk voor hetwelslagen vanhetwerk totnutoe.Dezemedewerking zal bij het voortzetten van het onderzoek meer en meer nodig
blijken.
Hetzelfdekanwordengesteldmetbetrekking totdedeugdelijkeuitvoering,
die aan deproef isgegeven doordesectorproefveldenvanhetPAGV.Men
heeft zich alleswillen getroosten omhet erg ingewikkelde proefveld bij
voortduring optimaaltebehartigen.Hetisdaardooreengoedvisitekaartje
vanhetPAGVgeworden.
Dewiskundigeverwerking vanhetvelecijfermateriaalwas ingoedehanden
bij de stafgroep Wiskunde; hetzelfde geldt voor de verzorging van deze
publikatie door de stafgroep Redactie en Informatie en de afdeling
Personele,MaterieleenFinanciëleZaken.
Ik verwacht dat dit werk van nut zal blijken voor zowel onderzoek als
voorlichting enpraktijk.
irA.vanderSchaaf,
HoofdAfdelingTechnisch
Onderzoek inBedrijfsverband

2.

Inleiding

De proefPAGV1 is in 1973 ophetPAGV-proefbedrijf inLelystad vanstart
gegaan, inhetkader vanhet project "Onderzoek naar deproduktiecapaciteit van aardappelen ensuikerbieten innauwe rotaties encontinuteelt".
Denoodzaakvandit typeonderzoekwordt sterkgevoeld,geziendeontwikkeling op de individuele akkerbouwbedrijvenende resultaten vanvruchtwisselingsonderzoek,zoalsdatondermeerop"DeSchreef"wordtuitgevoerd
(Hoekstra,Maenhout,1976).
De individuele bedrijfsresultaten moeten worden verbeterd en aangezien
uitbreiding van het bedrijf meestal niet mogelijk is,wordt een uitweg
gezocht inhet verbouwen vangewassenmet eenhoog saldo.Inveelsituatiesblijvenerdanweinig ofeenzijdige gewascombinaties overomeengezond bouwplan mee samen te stellen.De grenzenvan deintensivering zijn
nog onvoldoende bekend.Ook uit eenbedrijfseconomische evaluatie vande
onderzoekresultaten van "DeSchreef" (Preuter,1976)komt naarvorendat
vruchtwisselingsonderzoek zich vooral moet richten op continuteelt en
twee- en driejarige rotaties met aardappelen en suikerbieten, aangevuld
metwintertarwe.
Het doelvan deze proef isindeeersteplaats nategaanwelkedemogelijkhedenenbeperkingenzijnvancontinuteeltvanderooivruchtenaardappelenensuikerbieten.Indetweedeplaatswordtbestudeerd deinvloedvan
deze nauwe bouwplannen en continuteelt op het gewas,voor watbetreftde
opbrengst en de gezondheid, op de kwaliteit van het produkt en op de
bodemvruchtbaarheid infysische,chemischeenbiologischezin.
Een aantalknelpunten bijcontinuteelt entweejarige rotatiesvanaardappelenensuikerbietenkanwordenonderkend.
Op de eerste plaats betreft dithet optreden vanaardappel-enbietecystenaaltjes.Wettelijk isvoorgeschrevendatbijeen1op3-teeltvanaardappelen eenresistent rasmoetwordenverbouwd,ofdat eenmaal indedrie
jaar de grond moet worden ontsmet.Bijeen1op2-teeltvan aardappelen
kan afwisselend een resistent en een vatbaar ras worden verbouwd, of
voortdurend een resistent ras,maar in beide gevallen is een grondontsmettingeenmaalindevierjaarverplicht.
Een tweede knelpunt ishet behoud van de bodemvruchtbaarheid infysische
enchemischezin.Daar erweinig ruimteisvoorhet telenvangroenbemestingsgewassen zullen de oogstresten, eventueel aangevuld met organische
mest, hierbij een belangrijke rol vervullen. Ook maatregelen die de
nadeligeinvloed vanveelvuldigeberijdingenbewerkingkunnenverminderen
passeninditkader.
Eenderdeknelpunt ligtbijhetoptredenvanonkruiden,metnamewortelonkruiden, aardappel- en bietenopslag. Om aardappelopslag zoveelmogelijk
tegen te gaan, zal het noodzakelijk zijn een kerende grondbewerking na
aardappelentevervangendooreennietkerende,dusploegenvervangendoor
cultivateren.
Ook het optreden vanziekten enplagenkan bijhoge teeltfrequentieseen
belangrijke invloed opdeopbrengstendekwaliteithebben.
Een ander,eveneens belangrijk (knel)punt vormt dezelf(onverdraagzaamheid endeonderlingebeïnvloeding (allelopathie)vandegewasseninnauwe
rotaties.

Hetverslag isalsvolgtopgebouwd.Inhoofdstuk3komtdeproefopzetuitgebreidaandeorde.Dereactiesvandegewassenwordeninhoofdstuk4beschreven.Inhoofdstuk 5,6en7worden achtereenvolgens debiologische,
dechemische endefysischebodemvruchtbaarheid besproken.Inhoofdstuk8
wordt eenverband gelegd tussen de reacties vandegewassenendebodemvruchtbaarheid, waarna een bespreking van de bouwplannen in zijn geheel
mogelijkwordt (hoofdstuk9).

3.

Opzet enuitvoeringvandeproef

3.1. Proefopzet
Uitgegaan is van de driejarige rotatie suikerbieten-wintertarwe-aardappelen.De tweejarige rotatie suikerbieten-aardappelen, waarin een aantal varianten is aangebracht, wordt met de driejarige vergeleken. Met de
continuteelten van aardappelen en van suikerbieten kan de intensivering
tot in extreme vormen worden bestudeerd. De rotaties liggen als blokken
naast elkaar. In elk blok zijn alle gewassen van het bouwplan elk jaar
aanwezig, zodat op deze wijze de jaarinvloeden zo veel mogelijk kunnen
worden uitgeschakeld.
Binnen de tweejarige rotatie liggen er drie varianten in grondbewerking en
twee varianten in organische bemesting met champignoncompost ("champost").
Elke rotatie en elke variant heeft vier stikstofniveaus. De stikstofniveaus van de driejarige rotatie liggen in drie herhalingen, van de
continuteelt aardappelen in zes herhalingen en bij de continuteelt suikerbieten liggen de stikstofniveaus ophet ontsmette gedeelte in tweeherhalingen en op het niet ontsmette gedeelte in vier herhalingen. De
grondbewerkings-, champost- en stikstofvarianten liggen binnen de tweejarige rotatie in een split-split-plot schema in drie herhalingen.
Tabel 1 . Overzicht van de varianten op de vruchtwisselingsproef PAGV1.
champost
20 t o n / h a / j a a r

grondontsmett ing

bouwplan

hoofdgrondbewerking

3P suikerbieten-w i n t e r tarwe c -aardappelen

ploegen-ploegen-cuIt ivateren

geen

geen

2P +
2P
2R +
2R
2C +
2C

ploegen-cuItivateren
ploegen-cuIt ivateren
r i j b a n e n (cu It ivateren)
rijbanen ( c u I t i v a t e r e n )
c u l t ivateren-cu I t ivateren
cu11ivateren-cu11ivateren

wel

geen

wel
wel
wel
wel
wel
wel

wel

wel

we1

geen

wel

wel

suikerbieten-aardappelen
suikerbieten-aardappelen
suikerbieten-aardappelen
suikerbieten-aardappelen
suikerbieten-aardappelen
suikerbieten-aardappelen

1P continu s u i k e r b i e t e n
1P~ continu s u i k e r b i e t e n
1C continu aardappelen

ploegen
ploegen
cuI t ivateren

geen

wel
geen

wel

Table 1 . Treatments in t h e t r i a l PAGV1 for cropping plans (see Annex I ) .
a) na aardappelen a l t i j d c u l t i v a t e r e n
b) grondontsmetting met 330 I metamnatrium per ha elke twee jaar na aardappelen
c) grasgroenbemesting na wintertarwe

In tabel 1 en op de uitklappagina is een overzicht gegeven van de
varianten in onderzoek. De aanduiding voor elk object geeft
achtereenvolgens aan, een cijfer voor de rotatieduur, een kapitale letter
voor de grondbewerking en binnen de tweejarige rotatie een + voor de
objecten die een champostbemesting krijgen.

Een-bijde continuteelt suikerbieten geeft aan,datdegrondhierniet
ontsmet wordt.Als laatste kunnen de cijfers 1,2,3,4voorkomendiede
hoogtevanhetstikstofniveauaangeven.Indeaanduidingisnietopgenomen
dat de continuteelten een champostbemestlng krijgen endat dedriejarige
rotatie een grasgroenbemesterheeft onder dewintertarwe en niet ontsmet
wordt.
In1973hebbenvoorheteerstaandezuidzijdevandeproefoveralaardap
pelengestaan enaandenoordzijde suikerbieten.Erzijngeen opbrengsten
bepaald.Debodemheeft indat jaardeeerstegewasimpulsgekregen.Opde
gewasstrokenvandedriejarige rotatiehebbenoveralsuikerbietengestaan.
Vanaf 1974zijneropbrengstenbepaald.Innajaar 1975isdeeerstechampost gestrooid. In het voorjaar van 1976 zijn de rijbanenaangelegd.De
driejarige rotatieheeft daneenomloop voltooid ende proefheeftnagenoeg zijndefinitieve opzet gevonden.De eerstedrie jarenkunnengrotendeels als aanloopjaren worden gezien.De verslaggeving heeft daarom met
namebetrekking opdeperiode1976totenmet1978.

Foto1.EenoverzichtvandeproefPAGVl.
ThetrialfieldPAGVl.

3.2.

Veldgrootte

Deafmetingenvandeblokkenvoordegrondbewerkingzijn60x55m.Hierop
komensubblokkenvoordechampostbemestlngvan30x55m.Opdezesubblokken komen vier stikstoftrappen, waardoor de afmetingen van de veldjes
7 5x55m zijn.De lengte van develdjes op dedriejarige rotatie isna
197680meter.Denetto-oppervlakte diegerooid wordtvooreenopbrengstbepaling is1,5x55m.

,

3.3. Profielopbouw
Hetproefveld ligtopeenkalkrijke jongezeekleigrond (zware zavel),die
tot 50cmdieptegerijpt is.Defysische rijpingneemt naarbenedenafen
het lutumrijkemateriaal wordt binnen80cm matig slap ofslap.Hierdoor
wordtdezegrondtotdenesvaaggrondengerekend.
Het profiel bestaat tot 25 à 30 cm uit materiaal (Ym-afzetting)dat is
afgezetna1932,toenhetIJsselmeerwerdafgeslotendoordeAfsluitdijk.
Ditmateriaalheeft eenfijnezandfractie eneenlutumgehaltevan20-25%.
Hieronder treffen we tot 40 a 60cm-mv eenZu-afzetting aan,die tussen
+ 1600endegenoemdeafsluiting isafgezet indebrakketotzouteZuiderzee.Kenmerkend voordezeafzetting isdesterkegelaagdheid metafwisselend fijnzand enlutumwaarbijdezandlagenoverheersen.Dezelagenrusten op de Al-afzetting, afgezet in het brakke tot zoete water van het
Almere en na + 1340 in de Zuiderzee. De Al-afzetting is eveneens sterk
gelaagdmetaflopend lutumgehalte.Aandebovenzijdebevatdezeoverwegend
laagjeszavelenkleiendieperinhetprofielveeluiterstfijnzand.
De Stiboka heeft een gedetailleerd profielonderzoek uitgevoerd om verschillen op te sporen in diepte en fysische eigenschappen vandediverse
lageninhetprofiel.Infiguur1iseendoorsnedevanhetprofielmidden
overhetproefveldweergegeven.Opeenbepaaldpuntvanditprofielworden
analysecijfers gegeven, die in tabel 2 zijn opgenomen. Voor een exacte
beschrijvingvandediverselagenwordtverwezennaarRapport nr.1530van
deStiboka(Ovaa,1980).
Er is 200 mm beschikbaar vocht voor de plant aanwezig tot eenprofieldiepte van 1meter en de capillaire nalevering vanuit het grondwater is
groot.Om dit vocht goed tekunnen benutten isweleengoedebeworteling
nodig.Onder droge omstandighedenkan deZuiderzeeafzetting eenbelemmering vormen,vooral opplaatsenwaar deze sterk zandig enschelprijkis.
Het poriënvolume indeze laag is lager ende indringingsweerstand hoger,
dandeeronderoferbovenliggendehorizonten(Ovaa,1980).
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Figuur1.Doorsnede van het bodemprofiel op het proefveld PAGV1 op de
hoogtevanveldje95(gegevensStiboka).
Cross-section of a soil profile in the trial PAGV1 at field
nr.95(sourceStiboka).

Legenda (BakkerenSchelling,1966)
Ap zwarezavel (bouwvoor);IJsselmeerafzetting
heavy 'zavel'(topsoil);IJsselmeer-sediment.
C21gpschelprijk,uiterstfijnzandmetbrokjeszavel(gewoeld);
2u
Zuiderzee-afzetting
manyshells,extremely finesandwith 'zavel'aggregates
(reworked);Zuiderzee-sediment
C22g matig lichteenzwarezavel,weinig totmatig sterkgelaagd;
Almere-afzetting
moderately lightandheavy 'zavel',littletomoderately
layered;Almere-sediment
C23g zeerlichtezavel,matig sterktotsterkgelaagd;Almereafzetting
verylight 'zavel',moderately strongtostronglayered;
Almere-sediment
fclC24g- kleiïguiterstfijnzand,gelaagd;Almere-afzetting
clayeyextremelyfinesand,layered;Almere-sediment
C25g
kleiarm
uiterstfijnzand,gelaagd;Almere-afzetting
-klh
clay-poorextremely finesand,layered;Almere-sediment
schelpen
shells
Lengteschaal1:1.000 (length)
Diepteschaal1:20
(depth)

^IS
^g$

3.4. Rassenengrondontsmetting
Gekozen isvoor de verbouw vanhet aardappelras Saturna,dat resistentie
bezit tegen het biotypeA vanhet aardappelcystenaaltjeGlobodera rostochiensis.Saturnaiseenconsumptie-aardappel,dieookzeergeschikt isom

-11-

totchipsverwerkt teworden.Het resistente raswordt inalledrierotatiestoegepast.
Wettelijk behoeft de tweejarige rotatiemaareenmaal invier jaartewordenontsmet.Omminder risicotelopenwordt detweejarige rotatieechter
omde tweejaar ontsmet,evenalsdecontinuteelt aardappelen.Decontinuteelt suikerbieten wordt voor een gedeelte omhet andere jaarontsmeten
vooreengedeeltenietontsmet.Degrondontsmetting wordtindetweejarige
rotatie na aardappelen uitgevoerd met een freesschaarinjecteur naar een
hoeveelheid van330litermetam-natrium perha(foto2).
Foto2.Elke twee jaarwordtdegrond indeherfstontsmet,metuitzonderingvandedriejarigerotatie.
Every two year the soil is fumigated in autumn except for the
three-yearrotation.

Het suikerbietenras isMonohil.Voor suikerbieten bestaangeenwettelijke
teeltbeperkingen. Om schade doorhetbietekevertje (Atomarialinearis)te
voorkomenwordthetzaadvanaf1977ontsmetmetmethiocarbenwordtcarbofuranindezaairijingebracht.
Hetgebruiktewintertarweras isManella.

3.5. Grondbewerking
Omhet vooraardappelen ensuikerbieten gewenstepoot-enzaaibed teverkrijgen,wordt degrond inhet voorjaar oppervlakkig,maar inverhouding
totgranenintensiefbewerkt.Bijdeaardappelteeltwordtdoorbewerkingen
als het opbouwen van de ruggen, het mechanisch rooien en het
grondontsmetten de grond sterk verfijnd. Wanneer de aardappelen en
suikerbieten in de herfst onder minder goede omstandigheden geoogst
worden, waarbij de grond verdicht en versmeerd kan worden, kan dit een
ongunstige invloed hebben op de bewerkbaarheid in het voorjaar en de
actuelestructuurindezomer (foto3).

-12

Om te intensieve verkruimeling tegen tegaan,worden de grondbewerkingen
indezeproefsteeds toteennoodzakelijkminimumbeperkt.Inhetvoorjaar
wordtgewacht toteenoptimaalresultaatkanwordenbereikt.Omeenwisselende invloed vanhetweer tevoorkomen,wordenalleobjecten opdezelfde
datum bewerkt,gezaaid of geoogst.De machines enhetgebruikervanzijn
volgensdeindepraktijkgangbaremethoden.
Foto3.Intensieve berijding enverdichting vandegrond treedtopbijde
oogstvanaardappelen.
Intensive machinery traffic at the harvest of potatoes leads to
soilcompaction.

Hetploegennaaardappelenkaninsommigejarenleidentoteenmassaleopslag vanaardappelplanten.Naaardappelenwordt daaromvoorlopiguitsluitendgecultivaterd.
Omdriestructuurniveaustecreërenendaarmeeeenmogelijk optimum inbodemfysische eigenschappen van de bouwvoor vast te stellen, zijn drie
grondbewerkingsvarianten indeproefopgenomen.
Eengrondbewerkingsvariant isploegennabietenencultivaterennaaardappelen.Een tweedevariant iscultivateren naaardappelen ennasuikerbietenomeenmaximale bestrijding vanaardappelopslag inalle fasenvanhet
bouwplanteverkrijgen.Erkandantevenswordenonderzocht ofsteedscultivateren alshoofdgrondbewerkingvoltehoudenis.Als derdegrondbewerkingsvariant is gekozen voor permanente rijbanen met ertussen liggende
bedden, die altijd gecultivaterd worden.Vanaf 1976 is dit object inde
proef opgenomen in plaats van een object ploegen, dat dubbel voorkwam.
Doordezevariantoptenemeniserwellichteenobjectmeteenzogunstig
mogelijkestructuur.
In de praktijk is gebleken, dat voor de teelt van een gewas het
bodemoppervlak meerdere keren wordt bereden. De hieruit voortkomende
verdichtingkansomsnietdooreenhoofdgrondbewerkingwordenopgeheven.
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Figuur 2. Het object rijbanen met aardappelen en suikerbieten.
Controlled traffic fields with potatoes and sugar-beet.
30

300 cm

.30.

*—X-

I50 I

8

°

Foto 4. Het cultivateren van het object rijbanen.
Cultivating with a fixed-tine cultivator on the fields with
controlled traffic.
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Omhet nadelige effect vanberijding zokleinmogelijk tehouden,kaner
gezocht worden naar een combinatie van werkgangen of naar een verlaging
vandewieldrukpercm^.
Volgensderesultatenverkregenophetgrondbewerkingssystemenproefveld te
Westmaaskandoorhetcombinerenvanwerkgangennietvoldoendelossegrond
verkregen worden (Westmaas, 1980). Hetzelfde geldt voorhet verlagenvan
de wieldruk per cm^ door het gebruik van een groter afsteunoppervlak
(Lumkes,pers.med.).
Een anderemanier om losse grond teverkrijgen ishet inhetgeheelniet
meer berijden van de grond. Er is gekozen voor bedden van drie meter
breed,dienietberedenworden,geflankeerddoorrijpadenvan30cmbreed,
waarop gereden wordt en die buiten het te betelen oppervlak vallen
(figuur 2). Op deze wijze wordt 91% van de bodem gebruikt voor
gewasproduktiedoeleinden en9%voorberijding.Hetberijdenvandergelijke
vastgereden sporen zou gemakkelijker kunnen gaan door de geringe
rolweerstand.Deindeproefgebruikte trekkerenmachineszijninstelbaar
op een spoorbreedte van 330cm en op 150 cm voor respectievelijk de
rijbanen en de normaal bereden objecten
(foto 4). Alleen de
aandrijfwielen vande bietenzaaimachine endediepteregelendeverkruimelendrukrollengevennogenigeverdichtingvandebedden.
MethetIMAGvindt regelmatigoverlegplaatsoverdemechanisatie-aspecten
van de rijbanenteelt. De samenwerking heeft geresulteerd in een
bietenrooimachine, die zowel op de rijbanenproef van het IMAG als opde
vruchtwisselingsproef wordtingezet.
Samenvattend komt het eropneer dat dedriejarige rotatie inéénomloop
tweemaalgeploegdwordteneenmaalgecultivaterd naaardappelen;decontinuteelt suikerbieten wordt altijd geploegd, de continuteelt aardappelen
altijd gecultivaterd. Binnen de tweejarige rotatie wordt vergeleken (1)
altijd cultivateren na aardappelen en suikerbieten met (2) afwisselend
ploegen/cultivaterennarespectievelijk suikerbietenenaardappelenenmet
(3) rijbanen, die altijd gecultivaterd worden. Op deze wijze is het
mogelijk de opbrengstcapaciteit van aardappelen en suikerbieten in een
tweejarigerotatienategaanvoorwatbetreftdebodemstructuur.
3.6. Bemesting
Na consumptie-aardappelen ensuikerbieten ishetnietmogelijk eengroenbemestingsgewas te telen.Deoogstresteneneventueelaangevoerdeorganischemestzullendetaakvandegroenbemestersovermoetennemen.Devraag
is of de bodemvruchtbaarheid met uitsluitend de oogstresten voldoendeop
peilkanwordengehoudenofdat tevensorganischemestmoetwordenaangevoerd.Binnendetweejarigerotatiekanbijelkegrondbewerkingsvariantde
invloed van organische bemesting indevorm van champignoncompost (champost)bestudeerdworden.Decontinuteeltenkrijgenjaarlijkseenchampostbemesting, terwijl de driejarige rotatiehetmoet stellenmet eengroenbemestingsgewas onder wintertarwe, waarvan het stro wordt afgevoerd.De
champost isnaareenhoeveelheid van20ton/haindeherfstvan1975voor
het eerst toegediend (foto 5).Dechampostbestaatvoor ongeveer18%uit
organische stof,voor4%uitkoolzurekalk,voor 3%uitoplosbaarzouten
voor0,8 tot0,5%uitkali,stikstoftotaalenfosfaat.
Hetisgoedmogelijkdatderotaties,degrondbewerkings-enchampostvarianten een eigen stikstofregimevragen.Omde opbrengstcapaciteit vast te
stellenzijnervierstikstofniveausgecreëerd,waarbijdestikstoftrappen
jaarlijksopdezelfdeplaatswordengelegd.
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Tot enmet1976waren deverschillen tussen destikstoftrappen inde
continuteelt ende tweejarige rotatie 30kgN.De driejarige rotatie kreeg
alleen depraktijkbemesting.Na1976waren deverschillen tussen detrappen over alle bouwplannen 60kgN,behalve indewintertarwe, waar deze
30kgN bedragen (tabel 3 ) .De praktijkgift voor aardappelen en suikerbieten isaltijd 150kgN/hageweest.Bijaardappelen komt ditovereenmet
deN2-gift,bijsuikerbieten metdeN3-gift.Bijwintertarwe isdeN3-gift
afhankelijk van het N-mineraalgehalte in het vroege voorjaar. De grasgroenbemester krijgt nogeens60kgN/ha.
Tabel3.Dehoogtevandestikstofgiftenvoordediversegewassenna 1976.
object

N3
N4

treatment

aardappelen

suikerbieten

90
150
210
270

30
90
150
210

sugar-beet

potatoes

wintertarwe
1977

1978

30
60
90*
120

60
90
120*
150

1977
1978
winter wheat

Table 3 . The nitrogen dressing rates (kg/ha) f o r d i f f e r e n t crops since 1976
* a f h a n k e l i j k van de hoeveelheid Nmineraal/depends on the amount of Nmineral

Foto 5 . Om een goede v e r d e l i n g van de o r g a n i s c h e m e s t s t o f t e v e r k r i j g e n
wordt champost u i t g e b r a c h t met een z i j w a a r t s e m e n g m e s t s t r o o i e r .
To have a good spread of o r g a n i c manure over t h e f i e l d s mushroom
compost i s u s e d .

m*±

l&^O&fc'.'.HTWS'

- 1(

De fosfaat-enkalibemesting is zodanig hoog,dat hiervanweinig invloed
opdeopbrengst uitgaat.Indeherfstwordtmet225kgP2O5en225kgK2O
per ha voor aardappelen en suikerbieten bemest.De met champost bemeste
veldjes krijgen 125 kg P2O5 en K2O in de vorm 0+25+25. De wintertarwe
krijgtgeenfosfaat-enkalibemesting.
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4.
4.1.

Reactievangewassen
Aardappelen

4 . 1 . 1 . Algemeen
In de vruchtwlsselingsproef kunnen teeltfrequenties van 33%, 50% en 100%
consumptle-aardappelen worden vergeleken. De voorvruchten voor de
aardappelen zijn evenwel verschillend. Bij 33% aardappelen is de
voorvrucht wintertarwe met (vanaf 1977) grasgroenbemester. Bij 50%
aardappelen is de voorvrucht suikerbieten en bij 100% is dit uiteraard
aardappelen. De aardappelen worden volgens de in de praktijk gangbare
methoden verbouwd, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van
knolziektenvrij en ontsmet pootgoed (klasseE ) .
Een uitzondering op deze regel vormt de grondontsmetting. In de continuteelt aardappelen en in de 1 op 2-teelt aardappelen wordt één maal per
twee jaar ontsmet; dedriejarige rotatie wordt niet ontsmet.
Uit de bepaling van het groeiverloop kan informatie worden verkregen over
de factoren die verschillen in opbrengst en kwaliteit bepalen. Vroeg in
het seizoen hebben de groeiomstandigheden een invloed op het aantal
stengels en de planthoogte, later in het seizoen op het aantal knollen en
aan het eind van het groeiseizoen op de sortering en rijpheid van de
knollen.Het geheel van de produktieomstandighedengedurende hetgroeiseizoen bepaalt de eindopbrengst.

4.1.2.Loof- en knolontwikkeling
Door middel van periodieke rooiingen bij praktijkstikstofgift kan een
indruk verkregen worden van de loof- en knolontwikkeling. In het aantal
stengels per plant komen weinig verschillen naar voren. Alleen op het
object rijbanen komen gemiddeld meer stengels per plant tot ontwikkeling
(tabel 4 ) .Van de vier aardappelrijen op een bed blijken de binnenrijen
meer stengels per plant te geven dan de kantrijen, die grenzen aan de
rijbanen.
Tabel 4 . Het aantal stengels per plant b i j 150 kg N/ha.
object

1976

1977

1978

gemiddeld

3P

4,7

6,4

4,7

5,3

2P+
2R+
2C+

4,7
5,2
4,6

6,1
6,6
7,0

5,0
5,3
4,5

5,3
5,7
5,4

IC

5,0

7,1

4,2

5,4

treatment

1976

1977

1978

mean

Table 4 . Number of stems per plant at nitrogen dressing
r a t e of 150 kg/ha.

Aangezien bij de rijbanen 9% minder planten per ha staan door het nietbetelen van de rijsporen, is het totale aantal stengels perm^ voor alleobjecten vrijwel gelijk.

Na de opkomst kan de ontwikkeling van de aardappelen worden gevolgd door
meting van de gewashoogte.Totdat het gewas gaat zakken, is de gewashoogte
betrouwbaar gecorreleerd met de loofmassa. Over het algemeen komt uit de
hoogtemetingen in juni de tendens naar voren, dat met toename van de
teeltfrequentie de gewashoogte boven de rug en daarmee de hoeveelheid loof
ook toeneemt (figuur3 ) .
Binnen de tweejarige rotatie komen in 1976 tot en met 1978 verschillen
naar voren onder invloed van de grondbewerking. Op het object cultivateren
blijkt het gewas gemiddeld 7% hoger te zijn dan op het object ploegen,
terwijl het gewas op het object rijbanen hier tussenin ligt. De goede
beginontwikkeling van de aardappelplanten op de continuteelt kan voor een
belangrijk deel worden toegeschreven aan de hoofdgrondbewerking
(cultivateren).
In 1977 en 1978 is een negatief effect vanhogere stikstofgiften geconstateerd. Mogelijk dat het toedienen van hoge stikstofgiften voor het
pootbed-klaarmaken zoutschade veroorzaakt, waardoor de beginontwikkeling
wat achterblijft.
Tabel5.Hetaantalknollenperplantbij150kgN/ha.
object
3P
2P+
2R+
2C+
1C
treatment

1976

1977

197B

20

24

18

21
22
24

23
27
26

gemiddeld
21
21
20
21

relatief
100

22
23
24

19

23

18

20

1976

1977

1978

mean

104
111
114
97
relative

Table5.Numberoftubersperplantatnitrogendressingrateof
150kg/ha.
Eind juni, begin juli bepalen de groeiomstandigheden het aantal knollen
per plant. Gemiddeld zijn de verschillen tussen de rotaties voor een
belangrijk deel verdwenen (tabel 5 ) .De grondbewerkingsvarianten binnen de
tweejarige rotatie geven nogwel verschillen te zien.
Het object cultivateren (2C+) en het object rijbanen (2R+) geven een 10%
hoger aantal knollen per plant dan het object ploegen (2P+). De oorzaak
hiervan is een betere beginontwikkeling en bij het object rijbanen ook
extra ruimte aan het rijpad. Blijkbaar wordt op de continuteelt het
positieve effect van het cultivateren door (een) andere factor(en) teniet
gedaan.
De verschillen in knolproduktie kunnen ook door omstandigheden aan het
eind van het groeiseizoen worden bepaald. Het bedekkingspercentage voor
het doodspuiten kanhierover een indicatie geven (tabel6 ) .
De tweejarige rotatie (2P+) blijft minder lang produktief dan de
driejarige rotatie (3P). Op het object continuteelt (IC) is het
bedekkingspercentage aanzienlijk lager. Vanaf 1976 geeft IC weer een
stijgend bedekkingspercentage te zien. Tussen de grondbewerkingen doen
zich geen verschillen voor tussen 2P+ en 2C+. 2R+ geeft in 1976 een lager
bedekkingspercentage voor de middenrij, terwijl de kantrij in dat jaar als
gevolg van doorwas langer groen blijft.
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Champost lijkt in 1976 iets positief en in1977en1978iets negatiefop
de bedekkingsgraad in augustus te werken. De positieve invloed in het
droge jaar 1976 kan het gevolg zijn van een verbetering van de
vochtvoorziening, waardoor hetgewas langergroenisgebleven.Deeerdere
afsterving in 1977 en 1978 heeft kunnen optreden na een betere
beginontwikkeling vroeg in het seizoen, aangezien met champost minder
stikstof behoeft te worden gestrooid en daardoor minder zoutschade
optreedt.

De invloed van de teeltfrequentie op de loofontwikkeling is in figuur3
samengevat.Het jaar1977kanalsvoorbeeld dienen.De tweejarige rotatie
ontwikkelt zich tenopzichte van de driejarige rotatiewat sneller,maar
is ook iets eerder afgestorven (foto 11). In de knolproduktie zijn
dezelfde tendensen waar te nemen (figuur 4).De continuteelt geeft een
goede beginontwikkeling te zien, maar blijft in juli reeds achter. In
augustusblijftdeknolproduktieopdecontinuteelt sterkachter,waardoor
eenlagereknolopbrengstwordtverkregen.
Tabel 6 . Het percentage bedekking met groen loof aan het eind van het
groeiseizoen b i j de optimale s t i k s t o f g i f t ( i n 1977 b i j prakt i j k g i f t 150 kg N/ha).
object
3P

30 aug 1976
30

2Pt
2Rt

27

2C+
IC
treatment

30 aug 1977

4 sept 1978

90

93

25

71
63
76

64
71
63

9

32

53

30 Aug 9176

23 Aug 1977

4 Sept 1978

Table 6 . Percentage of green leaf cover at t h e end of the growing season
a t optimum nitrogen dressing r a t e ( I n 1977 at 150 k g / h a ) .
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Figuur3.Het verloop van de verse loofopbrengstgedurende hetgroeiseizoen1977.
Yield offreshtopsofpotatoes(tonnes/ha)duringtheseasonof
1977.
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Figuur4.Het verloop vandetotaleknolopbrengst gedurendehetgroeiseizoen1977.
Totalyield oftubers(tonnes/ha)duringtheseasonof1977.
knol
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Figuur5.Deinvloedvandeteeltfrequentieopdenetto-aardappelopbrengst
bij optimale stikstofbemesting. Per jaar is3Pgelijk aan100%
gesteld.
Influence of the frequency of potato growing on the netpotato
yieldatoptimumnitrogendressingrate(eachyear3Pis100%).
rel.aardappelopbrengst
100

3P

,
2P

90

30•

70.
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4.1.3.Opbrengsten
Onder de totaalopbvengst
van aardappelen wordt hier verstaan dehoeveelheid produkt, die van het land wordt gehaald, verminderd met de
hoeveelheid grondtarra (foto 6).Zij blijkt voor de twee-of driejarige
rotatiegedurende deeerstezesjarenvanhetonderzoekgemiddeld niette
verschillen (tabel 7).De continuteelt blijkt evenwel sterk achter te
blijven.Gemiddeld treedteenopbrengstreductievan20%op.
Binnen de tweejarige rotatie bestaan tussende verschillende grondbewerkingen,alofnietmeteenchamposttoediening,geengroteverschillen.
De netto-opbvengst
vanaardappelen>35mmisvanallejarenbekend,behalvevanheteerstejaar1973.Deopbrengstenvandataanvangsjaarzijnvoor
alleobjectenverondersteld aanelkaargelijk tezijn.
De teeltfrequentieblijkteengrote invloed opdenetto-opbrengst tehebben. De continuteelt (IC) geeft al vrij spoedig lagere opbrengsten te
zien.Vanaf1975ishetopbrengstniveauovervierjaargemiddeld30%lager
dan de driejarige rotatie (3P).In het warme jaar 1976 bereikt IC een
dieptepuntmet een46%lagere opbrengst,veroorzaakt door eenvroegeafsterving vanhetgewas.Detweejarige rotatie (2P)geeft tenopzichtevan
de driejarige in 1975eenuitzonderlijk lagere opbrengst van 14%.Gemiddeldoverzesjaarishetopbrengstniveauechternognauwelijksgedaald.
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Binnen de t w e e j a r i g e r o t a t i e hebben de v e r s c h i l l e n d e grondbewerkingsvarianten de opbrengst weinig b e i n v l o e d . In de j a r e n 1976 t o t en met 1978 z i j n
e r geen betrouwbare v e r s c h i l l e n i n de n e t t o aardappelopbrengst b i j de
optimale s t i k s t o f g i f t . In 1974 en 1975 g e e f t het object c u l t i v a t e r e n (2C)
een 5% hogere opbrengst dan ploegen ( 2 P ) , l a t e r i s er weinig v e r s c h i l
( t a b e l 8, figuur 6 ) .
Tabel 7. De t o t a a l opbrengst van aardappelen b i j de optimale s t i k s t o g i f t in ton/ha en in
r e l a t i e v e g e t a l l e n t . o . v . 3P.
object

1976

1977
45

1978

gemiddeld

57

relatief

3P

47

2P+
2P
2R+
2R
2C+
2C

49
48
47
47
50
51

46
43
46
46
46
43

57
57
58
59
57
58

50
49
51
50
51
50

101
98
101
101
102
101

1C

37

35

49

40

80

treatment

1976

1977

1978

50

100

mean

relative

Table 7. Total y i e l d of potatoes in tonnes/ha at optimum nitrogen dressing r a t e .

Het object rijbanen geeft in vergelijking met 2C+ vrijwel dezelfde opbrengstenover1977/1978.Binnen2R+ishetopbrengstniveauvandekantrij
circa20%hoger dandebinnenrij. Indekantrijprofiteren deaardappelen
vandeextraruimte,diegereserveerd isvoorhetwielspoor encompenseren
daarmeehetverliesaanbeteeldeoppervlakte.
Heteffectvandeorganischebemestingbinnendetweejarigerotatieisvan
1976tot enmet 1978onderzocht.In 1976en 1978isheteffectgering,in
1977lijktdeorganischebemestingbijdeobjectenploegenencultivateren
eenhogereopbrengst tehebbengegeven.Deverschillen zijnbijeenoverschrijdingskansvan5%nietbetrouwbaar.
Tabel 8. De netto-opbrengst van aardappelen > 35 mm in ton/ha b i j optimale N - g i f t .
object

1976

1977

3P

38

40

2P+
2P
2R+
2R
2C+
2C

38
37
36
37
38
37

IC

20

28

42

30

1976

1977

1978

mean

treatment

40
37
39
39
40
37

1978
51

49
49
48
49
47
46

gemiddeld
43

relatief
100

42
41
41
42
42
40

98
96
95
97
97
94
70
relative

Table 8. Net y i e l d of potatoes > 35 mm in tonnes/ha at optimum nitrogen dressing r a t e .
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Foto6.De oogst van aardappelen met een speciaal ontwikkelde proefveldoogstmachine waarvan de spoorbreedte instelbaar was op 3,30 en
1,50m (Heestermans,1976).
Harvest ofpotatoeswithaspecialunmanned potatoharvester.The
wheel-track spacing of the harvester is adjustable on 3.30 and
1.50m (Heestermans,1976).

lt**êté***tS

De optimale stikstofgift kan uit de figuren 7,8 en9 afgeleid worden,
wanneer ook rekening wordt gehouden metdekosten vandestikstof enopbrengsten van de uitval. In deze figuren zijn de jaren 1977 en1978gemiddeld,aangeziendeze jareningroeipatroon eninopbrengstreactieveel
opelkaarlijken.
Deoptimalestikstofgift isvoordebouwplannendeeerstejarennauwelijks
verschillend.DelaatstetweejarenisopIC60kgstikstofmeernodigdan
op de twee- of driejarige rotatie om de optimale opbrengst te bereiken
(figuur 7, tabel 21).Dit ondanks het feit dat metchampostbemesting een
besparing van ongeveer 60 kg N/ha mogelijk is (figuur 9).Voor dedrie
grondbewerkingsvarianten isdeoptimale stikstofgift gelijk (figuur9,en
paragraaf 6.1.).
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Figuur 7.
Deinvloedvandeteeltfrequentie
opdeaardappelopbrengst bijvier
stikstofgiften,gemiddeld over 1977
en1978.

Figuur6.
De invloedvandegrondbewerkingop
denetto-aardappelopbrengst binnen
detweejarige rotatiebijoptimale
stikstofbemestingenchamposttoediening.2P+isop100%gesteld.
Influenceofsoiltillageinthe
twoyearrotationswithmushroom
compostonthenetpotatoyield
atoptimumnitrogendressingrate
(2P+is100).

Influenceofthefrequencyofpotatogrowingonthenetpotatoyield
atfournitrogenlevels(average
1977and 1978).
ton/ha

rel. aardappel-

opbrengst
110 -I
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1

1
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r
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T"
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Figuur8.
Deinvloed vandegrondbewerkingop
denetto-aardappelopbrengst bijvier
stikstofgiften,gemiddeld over1977
en1978.
Influenceofthesoiltillageon
netpotatoyield atfournitrogen
levels (average 1977and 1978).

Figuur9.
Deinvloedvandechampostbemesting (+)opdenetto-aardappelopbrengstbijvierstikstofgiften,
gemiddeld over1977en1978.
Influenceofthemushroomcompost(+)
onnetpotatoyieldatfournitrogen
levels(averageofthesoil-tillage
treatmentsin1977and 1978).
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4.1.4.

-1

Kwaliteit

Eenaantalkenmerkenbepaaltdekwaliteitvandeaardappel.Dezekenmerken
zijn de sortering, met name het aandeel knollen>55 mm, de uitval,het
tarrapercentage,hetonderwatergewicht,deaantastingdoorschurft(Streptomyces scabies) en lakschurft (Rhizoctonia solani). De kwaliteitskenmerken die zijnweergegeven, zijnvastgesteld bijde optimaleopbrengst,
tenzijanders isvermeld.

4.1.4.1.Sortering
De mate van grofheid van de partij wordtweergegeven door desorteermaat
>55mm (tabel9).Gemiddeld overdeperiode1976totenmet1978geeft2P+
een2%lager aandeelknollen>55mm indepartijengeeftICeen4%lager
aandeel dan 3P. De hoofdgrondbewerking speelt hierbij een rol.
Cultivateren geeft gemiddeld 1% minder grote knollen dan ploegen,
voornamelijk als gevolg vandoorwas in 1976.Opvallend is dathetobject
rijbanen een5%hogerpercentagegroteknollengeeft dancultivateren.De
champostbemestinggeeftgeenverhogingvanhetpercentageknollen>55mm.
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De verschillen In sortering zijn terug te voeren op de verschillen in
groeipatroon.Eerdere afrijping bijteeltintensivering geeftmindergrote
knollen.Ophet object rijbanenworden meer groteknollen gevonden omdat
hieralsgevolgvanhetrijpadminderplantenperhastaan.
T a b e l 9 . Het p e r c e n t a g e k n o l l e n van de t o t a l e o p b r e n g s t b i j de o p t i m a l e s t i k s t o f g i f t , d i e g r o t e r z i j n dan 55 mm.
object

1976

1977

1978

3P

13

6

35

2Pt

2R+
2R
2C+
2C

13
12
14
16
6
6

11
10
14
13
14
12

IC

7

7

2P

treatment

1976

T a b l e 9. Tubers

1977

gemiddeld

18

24
27
29
31
25
27

16
16
19
20
15
15

27

14

1978

mean

>

55 mm as p e r c e n t a g e o f t h e t o t a l y i e l d a t o p t i m u m

nitrogen dressing r a t e .

Eenanderbelangrijkaspectbijdesorteringisde uitval, diebestaatuit
de sortering<35 mm en uit groene en misvormde knollen. Uit tabel 10
blijkt,datergroteverschillen inuitvalzijntussendejaren,ondermeer
doordat ermeer doorwas kan optreden. Gemiddeld over 1976 tot 1978ligt
hetuitvalspercentage vrijhoog,rond de 15%.Afhankelijk vanhet jaaris
ongeveer 3% groen, 7% misvormd en 8% kleiner dan 35 mm. Het hoge uitvalspercentage iseenmindergunstigeeigenschapvanhetrasSaturna.
De tweejarige rotatie ploegen geeft 2% en de continuteelt een 12%meer
uitval dan de driejarige rotatie. Voor een deel wordt het hoge
uitvalspercentage op de continuteelt veroorzaakt door de grondbewerking
T a b e l 10. U i t v a l

in p r o c e n t e n van de t o t a a l o p b r e n g s t b i j de o p t i m a l e

stikstofgi ft.
object

1976

1977

1978

3P

20

12

10

2P+

2C

23
22
23
22
24
26

1C

44

19

14

26

1976

1977

1978

mean

2P
2R+
2R
2C+

treatment

12
13
16
14
14
13

14
13
18
16
19
20

gemiddeld
14

16
16
19
17
19
20

T a b l e 10. P e r c e n t a g e losses of t h e t o t a l y i e l d at optimum n i t r o g e n
dressing rate.
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(cultivaterengeeft3%meeruitvaldanploegen).Hetobjectrijbanengeeft
nietminderuitval.Dehogereuitvalspercentagesopdetweejarige rotatie
en opde continuteelt verlagen de netto-opbrengst tenopzichte vande
driejarigerotatie.
Desorteermaat<35mm(kriel)isbelangrijk.Hoemeerkleineknollenerin
departijzijn,hoegroterdekansoprooiverlieswordtendaarmeeopaardappelopslag (par.5.2.).Opdecontinuteeltwordendehoogstepercentages
kleineknollenaangetroffen.Detotaalopbrengst isevenwel20%lager.Gemiddeld geeft cultivateren (2Cen2C+)eeniets hoger percentage kleine
knollen (tabel 11).Ditblijkt vooral veroorzaakt tezijndooreengrote
matevandoorwasin1976.Hetobject rijbanen blijkt geengroteraandeel
kleineknollentegeven.
Het percentage "groen" geeft in 1977 en met name in 1978 geringe
verschillen tezien.Opdeobjecten rijbanenencultivaterenwordenmeer
groene knollen aangetroffen. Overhetalgemeen zijnderuggen voldoende
groot (par.7.3.), alleen dekantrij ophetobject rijbanen bevat iets
mindergrond.
Hetpercentage "misvormd"isvanjaartotjaarzeerverschillend.Bijtoenamevandeteelfrequentieneemthetgemiddeld percentagemisvormdtoevan
6%voor3Ptot11%voor IC.Binnendetweejarige rotatieisergemiddeld
weinigverschiltussendeobjecten.
Tabel 1 1 . Het percentage knollen van de t o t a l e opbrengst b i j deopt i m a l e s t i k s t o f g i f t , d i e k l e i n e r z i j n dan 35 mm.
object
3P

1976

1277

1£78

gemiddeld

7

10

3

7

2P+

7

10

2P
2R+
2R
2C+
2C

6
6
6
11
11

10
11
10
11
11

IC

11

16

6

11

1976

1977

1978

mean

treatment

7

5
4
5
5
6
5

7
7
7
9
9

Table 1 1 . Tubers <35 mmas percentage of t h e t o t a l y i e l d at optimum
n i t r o g e n dressing r a t e .

4 . 1 . 4 . 2 . Onderwatergewicht
Als standaard i s steeds het onderwatergewicht van de sortering 45/55 mm
bepaald. Deze sorteermaat vormt meestal het grootste aandeel van de
p a r t i j . De d r i e j a r i g e r o t a t i e geeft de hoogste onderwatergewichten (tabel
12). De tweejarige r o t a t i e ploegen l i g t 4% en de continuteelt 6% lager.
Effecten van grondbewerking beginnen zich af te tekenen. In 1977 en 1978
b l i j f t het onderwatergewicht b i j het object cultivateren achter b i j ploegen. De champostbemesting heeft geen duidelijke invloed op het onderwatergewicht. De N-bemesting i s van belang; hoe hoger de N-gift, hoe lager
het onderwatergewicht.
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T a b e l 12. Het o n d e r w a t e r g e w i c h t van de s o r t e e r m a a t 4 5 / 5 5 o v e r 1976 t / m 1978
b i j de N - b e m e s t i n g d i e een o p t i m a l e o p b r e n g s t
object

1976

1977

1978

geeft.
gemiddeld

relatief

3P

505

472

463

480

100

2P+
2P
2R+
2R
2C+
2C

490
499
495
500
495
489

444
436
436
425
434
429

449
454
445
425
440
442

461
463
459
450
456
453

96
96
96
94
95
94

IC

468

452

438

453

94

1976

1977

1978

treatment

mean

r e l a t ive

T a b l e 12. Underwater w e i g h t of t u b e r s of s i z e 45-55 a t optimum n i t r o g e n d r e s s i n g r a t e .

4.1.4.3.Knolbezetting met lakschurft (Rhizoctonia solani) en schurft
(Streptomyces scabies).
Deknolkwaliteitwordtbelangrijkverlaagd bijzwaardereaantastingendoor
Rhizoctonia of door Streptomyces. In 1976heeft decontinuteelt eenhoge
aantasting doorRhizoctonia gehad,waardoor het produkt slechtvankwaliteit was. In andere jaren zijn de verschillen onder invloed van
Rhizoctoniageringenisdekwaliteitnauwelijksbeïnvloed (tabel19).
Inhetproefveld isschurftnooitinbelangrijkemateaangetroffen.
4.1.4.4.Hoeveelheid tarra
De tarrabestaathoofdzakelijkuitgrotekluitendienietdoordezeefkettingen van de rooimachine vallen,en voor eenklein gedeelte uitgrond,
dieaandeaardappelenkleeft,enloofresten.Omrooiverliestegentegaan
is er geoogst met een nauwe kettingsteek. Veel tarra kan een slechtere
bodemstructuur weerspiegelen.De tarracijfers variëren sterkvanjaartot
jaar.In1977en1978zijnergeengroteverschillentussendehoeveelheid
tarrabijdeoptimalestikstofgift engemiddeld overdestikstofgiften.
Gemiddeld over de jaren geven IC en 2P+hogere tarrahoeveelheden dan3P
(tabel 13).ICgeeft gemiddeld nietmeer grondtarra dan 2C+.Decontinuteelt heeft daarom geen slechtere structuur danhet vergelijkbare object
opdetweejarigerotatie.
DegrondontsmettingopICheeftinvergelijkingmet2Cindejaren1974en
1976 tot hogere en in 1978 tot lagere tarrahoeveelheden geleid.Dit kan
verklaard worden uit degunstige ofminder gunstigeweersomstandigheden,
waarbij de grondontsmetting in de voorafgaande herfst is uitgevoerd. In
1975ishettarrapercentagevoor2Perghoog.Indevoorafgaandeherfstis
3Pondergunstigeen2Ponderslechteomstandighedengeploegd.
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Tabel 13. De hoeveelheid grondtarra in kg/are, gemiddeld over de s t i k s t o f s t r a p
objeet
3P

1976

1977

1978

38

68

100

84

120
114
74
80
178
189

124
122
73
75
197
191

109*

153

2P+
2P
2R+
2R
2C+
2C

32

128
129
71
70
219
193

IC

61*

197

treatment

33
30

1976

1977

1978

gemiddeld 1977/1978

mean 1977/1978

Table 13. The amount of s o i l t a r e (kg/100m 2 ) harvested w i t h potatoes (average of
four nitrogen l e v e l s ) .
* na grondontsmetting/after s o i l fumigation

Foto 7. Bij de oogst van de a a r d a p p e l e n komt naar voren, dat permanent
c u l t i v a t e r e n (2C) een k l u i t e r i g e grond geeft ( l i n k s ) .
At p o t a t o h a r v e s t the s o i l c o n t a i n s many clods a f t e r c u l t i v a t i n g
w i t h a f i x e d - t i n e c u l t i v a t o r (2C) ( l e f t ) .
Foto 8. Het o b j e c t r i j b a n e n (2R) h e e f t een v e e l minder k l u i t e r i g e grond
(rechts).
Controlled traffic (2R) leads to a reduced number of clods
(right).
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Binnen de tweejarige rotatie zijn er tot 1977 geen grote verschillen
tussen ploegen of cultivateren. Vanaf 1977 zijn de verschillen
betrouwbaar, ploegen geeft 37%minder grondtarra dan cultivateren en op
het object rijbanen zelfs 62% minder (foto 7 en 8 ) . Champostbemesting
beïnvloedt de hoeveelheid grondtarra niet, behalve bij cultivateren in
1977, toen de hoeveelheid grondtarra betrouwbaar hoger is geweest. Binnen
de tweejarige rotatie zijn er daarom in 1977 en 1978 duidelijk drie
niveaus in hoeveelheden grondtarra. De continuteelt en de driejarige
rotatie liggen binnen de uiterste niveaus. Indien de hoeveelheid grondtarra in relatie staat met de bodemstruc.tuur kan via een correlatieberekening tussen grondtarra en netto-aardappelopbrengst binnen de tweejarige
rotatie nagegaan worden of de bodemstructuur een invloed heeft. In 1977 en
1978 is geen betrouwbare correlatie aanwezig over en binnen de grondbewerkingsvarianten van de tweejarige rotatie. De verschillen in grondtarra die veroorzaakt worden door verschil in kluiterigheid geven weinig
beïnvloeding van de netto-aardappelopbrengst. De aardappelopbrengst op dit
proefveld is in 1977 en 1978 vrijwel onafhankelijk van de hoeveelheid
grondtarra. In 1975 kan de opbrengst wel beïnvloed zijn, doordat de
voorafgaande hoofdgrondbewerking onder verschillende omstandigheden is
uitgevoerd.
Foto 9. Oogst van suikerbieten op het object rijbanen. De meerijdende wagen loopt buiten develdjes.
Harvest of sugar-beet on the fields with controlled traffic. The
carrier drives outside the fields.

mmmr
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4.2. Suikerbieten
4 . 2 . 1 . Algemeen
De teeltfrequentle van suikerbieten varieert in de proef van 33%inde
driejarigerotatietot50%indetweejarigerotatieen100%indecontinuteelt.
Devoorvruchten zijnindedriejarige enindetweejarige rotatiegelijk,
namelijk aardappelen. De tweejarige rotatie en een gedeelte van de
continuteelt worden om de twee jaar, voorafgaand aan suikerbieten,
ontsmet.
Nadatin1976decontinuteeltzwaartelijdenheeftgehadvanhetbietekevertjewordenallebouwplannenmetcarbofuranbehandeld enwordthetzaaizaadmetmethiocarbontsmet.Deteeltvindtverderplaatsvolgensdeinde
praktijkgangbaremethoden.Hetoogstenvaltindeeersteweekvanoktober
omgrondontsmetting mogelijk temakenenstructuurbederf zoveelmogelijk
tegentegaan (foto9).
4.2.2.Opkomstenontwikkeling
Regelmatig wordenplantentellingenuitgevoerd omdeopkomst vast testellen.Erdoenzichgeengroteverschillenvoortussendeobjecten,metuitzonderingvanhetobjectrijbanen(tabel14).Hierkomen10%minderbieten
op, terwijl daar nog eens extra oppervlakteverlies door sporenbijgeteld
moetworden.
In1978zijnnadetellingdebietenplantengedund,waardoor ervooralle
objecten ongeveer 80.000planten perha zijn blijven staan.In1977zijn
veel bietenplanten ophet object rijbanenweggevallen,na eenbespuiting
met fenmedifan tegen onkruiden. De wegval is na voorvrucht aardappelen
opgetreden, dus niet op de continuteelt. Mogelijk zijn de opbrengsten
hierdoorbeïnvloed.
Tabel 14. Het aantal s u i k e r b i e t e n p l a n t e n x 1000/ha b i j 150 kg N/ha.
object

10 mei 1976

3P

96

2Pt

94
94
93
91
97
91
37*
59

2P
2R+
2R
2C+
2C
1P
1Ptreatment

10 May 1976

23 mei 1977

22 mei 1978

125

111

134
139
124
124
132
132
134
132
23 May 1977

108
114
95
77
97
95
114
112
22 May 1978

gemiddeld
111

relatief
100

112
116
104
97
109
106

101
105
94
97
98
95

-

-

mean

relative

Table 14. The number of sugar-beet plants (x 1000/ha) at a nitrogen dressing r a t e of
150 kg/ha.
* De c o n t i n u t e e l t s u i k e r b i e t e n was in 1976 zwaar aangetast door het b l e t e k e v e r t j e . /
In 1976 sugar-beet in monoculture was attacked by Atomaria l i n e a r i s .
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Tijdens het groeiseizoen doen zich slechts geringe verschillen voor in
bladontwikkeling. Alleen op het object rijbanen blijken de kantrijen, die
grenzen aan de permanente sporen, langer door te groeien. De bieten in de
kantrijen blijken ongeveer 3 cmgroter te zijn dan in de middenrijen.
Figuur 10.De invloed van de teelfrequentie en de grondontsmetting op de
suikeropbrengst bij optimale stikstofbemesting (3P = 100%).
Influence of frequency of sugar-beet growing and soil fumigation in monoculture on relative sugar yield at optimum nitrogen
dressing rate (3P = 100%).
rel. suikeropbrengst

- 3P +

100 -

•2P

90

1973

'71*

'75

'76

-1—

'77

'78

Figuur 11.De invloed van grondbewerking binnen de tweejarige rotatie met
champostbemesting op de suikeropbrengst (2P+= 100%).
Influence of soil tillage in the two-year rotation with mushroom compost on relative sugar yield at optimum nitrogen
dressing rate (2P+= 100%).
rel. suikeropbrengst
105-

100 .

2P
2C 4

95

2R

T.
1376

- I

'77

-

'78
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Figuur12.
De invloedvandeteeltfrequentieop
desuikeropbrengst bijvierstikstofgiftengemiddeld over1977en1978.

Figuur13.
Deinvloedvandegrondbewerking
opdesuikeropbrengst bijvier
stikstofgiftengemiddeld over1977
en1978.
Influenceofsoiltillageatfour
nitrogenlevelsonsugaryield
(average1977and 1978).

Influenceoffrequencyofsugar-beet
growingonsugaryieldatfournitrogenlevels(average1977and 1978).
suiker
(ton/ha)

sui ker
(ton/ha)

13

13T

12-

*

11.

»2C
2P

10-

10-

2R
30

90

150

—T
30

210
kg N/ha

90

150

210
kg N/ha

4.2.3.Opbrengsten
In 1973 zijn geen opbrengsten bepaald. In 1976 is decontinuteelt zwaar
aangetastdoorhetbietekevertje,waardoordecontinuteeltisovergezaaid.
De teeltfrequentie blijkt nauwelijks invloed te hebben op de optimale
suikeropbrengst(tabel15,figuur 10).Deinherfst1974en1976ontsmette
grond van IP geeft gemiddeld in 1975,1977 en1978 eenmeeropbrengst te
zien van 5% suiker. Tussen ploegen en cultivateren zijn de opbrengsten
niet verschillend. Het object rijbanen geeft gemiddeld 5% lagere
opbrengsten (in1976en1978betrouwbaar,figuur11).
De champostbemesting geeft bij de objecten ploegen en rijbanen een
opbrengstverhoging te zien (interactie is in 1978betrouwbaar aanwezig),
in1976ischampostbemesting alshoofdeffectbetrouwbaar.Bijcultivateren
komen geen eenduidige effecten naar voren. De invloed van de
stikstofbemesting opdeopbrengstcapaciteit isnietgroot.Alleenin1978
heeft 3P een grotereN-behoefte teziengegevenomdeoptimaleopbrengst
tebereiken (figuur 12).De behoefte aan stikstof isdoor grondbewerking
en het strooien van champost nauwelijks veranderd, terwijl ook door de
grondontsmetting de optimale stikstofgift niet noemenswaard verschuift
(figuur 13,14, 15).
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Figuur14.
Figuur15.
Deinvloedvandechampostbemesting
Deinvloedvaneentweejaarlijkse
opdesuikeropbrengst bijvierstikgrondontsmetting opdesuikeropstofgiftengemiddeld over1977en
brengstbijcontinuteeltsuiker1978.
bietengemiddeld over1977,1978.
InfluenceofmushroomcompostonsugarInfluenceofsoilfumigationon
yieldatfournitrogenlevels
sugaryield ofsugar-beetinmono(average1977and1978)
culture(average1977and1978).
suiker
(ton/ha)

suiker
(ton/ha)

12 J

'1J

.+ champost

10-|
—
-130

geen champost

—r90

150

210

30

kg N/ha

35

90

150

210 kg N/ha

De gemiddelde wintertarweopbrengst vanaf 1974 is 7,1 ton (tabel 18).De
groenbemesterheeftzichin1977en1978goedontwikkeld.
Tabel 18. De wintertarweopbrengsten van de 3 - j a r i g e r o t a t i e in t o n / h a .
object
3P
treatment

1976

H>77

1978

gemiddeld

6,7

6,1

8,4

7,1

1976

1977

1978

mean

Table 18. Y i e l d of winter wheat (tonnes/ha) in the t h r e e year r o t a t i o n .
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5.

Biologische bodemvruchtbaarheid

5.1. Ziektenenplagen
5.1.1.Aardappelen
5.1.1.1.Aaltjes
Pathogène aaltjessoorten komen niet voor.Het tegenbiotypeA resistente
rasSaturna ende frequente grondontsmetting inde tweejarige rotatieen
continuteelt alsmede een gezonde uitgangssituatie op maagdelijke grond
hebbenaantastingendoorGloboderarostochiensistotnutoevoorkomen.
EnkelevrijlevendeaaltjessoortenzoalsPratylenchus enParatylenchuszijn
in1973nogwelwaargenomen,maar zijndaarnabijnanietmeeraantoonbaar
aanwezig.

5.1.1.2.Aardrupsen
Aardrupsen zijnalleenin1976inbelangrijkemateophetproefveldvoorgekomen. Het zijnpolyfage rupsen vanAgrotissoorten,die aardappelenen
suikerbieten kunnen aantasten. Het optreden is sterk jaarafhankelijk.De
nachtvlinders leggeneitjesopdeonderstebladenvandeplant.Deeerste
rupsenstadia vreten aande bladeren,de latere stadia verblijven meerin
degrond envretenaandeknollen,waardoordezogenaamde fluiters(ronde
gaten)ontstaan.Deeerste rupsenstadia zijntebestrijden.Deaardrupsen
kunnen in de grond overwinteren en daarna opnieuw schade veroorzaken.
Daarom kan het optreden van aardrupsen mede afhankelijk zijn van de
voorvrucht. De continuteelt aardappelen heeft in 1976 een veel hoger
aantastingspercentage teziengegevendandetwee-endriejarigerotatie,
respectievelijk 21% tegen 2 à 3%. Inandere jarenhebben de rupsengeen
schadeveroorzaakt.

5.1.1.3.Rhizoctoniasolani
RhizoctoniasolanivormtSclerotienopdeknollen.Eenzwarebezettingmet
Sclerotienverlaagt dekwaliteit vandeknollen.Ineenvroeg stadiumkan
de schimmel de stengels aantasten, waardoor deze kunnen wegvallen of
minder goed functioneren.KnollenkunnendoorRhizoctoniamisvormdworden
alsgevolgvanbeïnvloeding vandeknolaanleg.
Indezeproef isdematevanrhizoctonia-aantastingalsvolgtvastgesteld.
Wanneer zich rondom de gehele stengelbasis een necrotische bruine vlek
heeft gevormd,wordt deaantasting vande stengel zwaar genoemd.Ismeer
dandehelft vanhet aantal stengels zwaar aangetast,danwordt deplant
als zwaar aangetast beschouwd.Van eenmatige aantasting vandestengels
is sprake als er een necrotische vlek is, die niet de gehele stengel
omringt. Besmetting door Rhizoctonia kan op twee manieren plaatsvinden.
Rhizoctoniakanvanuit degrond deuitlopende plantaantasten envanafde
moederknol.
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In 1977 is het slechts licht besmette pootgoed niet ontsmet.Er blijken
dan grote verschillen in aantasting voor te komen tussen de planten.De
zwaar aangetaste planten geven een lagere loof- en knolopbrengst. De
knollen zijn meer misvormd en hebben meer lakschurft. De sortering is
slechter, doordat ermeer kleine knollen (<35mm)enmeergroteknollen
(>55mm)zijn gevormd,alsgevolg van aangetaste en afgestorven stolonen
enstengels.
Een gedeelte van het opbrengstverlies kanweer gecompenseerd wordendoor
gezond gebleven planten. De invloed op de opbrengst zal daarom gering
zijn.
T a b e l 1 9 . De a a n t a s t i n g door R h i z o c t o n i a s o l a n i op de s t e n g e l ( 2 x zwaar
a a n g e t a s t e s t e n g e l s + 1 x m a t i g ) x 100 / ( 2 x s t e n g e l s

totaal)

en op de k n o l (100= z e e r z w a a r ) b i j 150 kg N / h a .
object

1976

1977

1978

knol

stengel

knol

stengel

knol

3P

28

19

20

20

35

2P+
2P
2R+
2R
2C+
2C

33
32
34
28
15
22

IC

50

treatment

tuber
1_976

34
43
54

28
29
33
36
26
27

48
61
stem

29
16
38

43
39
37
36
38
39

38

25

60

tuber

stem

1977

39
tuber
1978

T a b l e 1 9 . A t t a c k o f R h i z o c t o n i a s o l a n i , measured by t h e s i z e o f Ies l e n s
a t t h e b o t t o m o f t h e s t e m or on t h e s i z e of t h e s c l e r o t i a a t t h e
t u b e r (heavy a t t a c k = 100).

De rhizoctonia-aantasting opdeaardappelknollen indetweejarige rotatie
is gemiddeld wat hoger dan in dedriejarige rotatie (tabel 19).Decontinuteelt isin1976veelzwaarderaangetast,maardeknolaantasting isin
1977en1978niethogerdanindetweejarigerotatie.Destengelaantasting
isvoor de tweejarige rotatie enmet name voor decontinuteelt beduidend
hogerdanindedriejarige rotatie.In1978kangrondgebondenRhizoctonia
hetaantalstengels perplantmogelijkverlaagd hebben(tabel4).
UitwaarnemingenvanJager (IB)komtin1978naarvoren,datdeSclerotien
op knollen van de driejarige rotatie voor 8%, van de tweejarige rotatie
voor 15% en van de continuteelt voor 80% geparasiteerd worden door
schimmels van het Gliocladeum roseum/VerticiHium spp.complex (Jageren
Velvis, 1980).Dezeantagonisten,diegedurendehetgroeiseizoen totontwikkeling komen, hebben mogelijk een zware lakschurftaantasting in de
continuteelt voorkomen.Na de zware knolaantasting in1976hebben zijer
waarschijnlijk voor gezorgd, dat het niveau van de knolaantasting inde
continuteelt ophetniveauvandetweejarigerotatieisgekomen.
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5.1.1.4.Streptomycesscabies
Het ras Saturna is weinig gevoelig voor net- of pokschurftaantasting.
Tussenderotatiesdoenzichgeenverschillenvoor.
5.1.1.5.Verticilliumdahliae
Verticilliurodahliae veroorzaakt verwelkingsziekte inaardappelen.Hetis
eenschimmeldieinvelegewassenvoorkomt,ookinsuikerbieten.
In aardappelen is in het verleden deze ziekte waargenomen. De schimmel
veroorzaakt het ringvuur-symptoom.Tegenwoordig komendeze symptomenniet
voor.
Foto10.Karakteristieke eenzijdige verwelking gevolgd door chlorose en
necrosevanhetbladalsgevolgvanVerticilliumdahliae.
Characteristic unilateral wilting,chlorosisandnecrosis ofthe
leafcausedbyVerticilliumdahliae.

Verticillium kan lange tijd indegrond overblijven.Nahet binnendringen
indewortelsrakendevaatbundelsverstopt.Deonderstebladerengaandan
opkarakteristieke wijze inveelgevalleneenzijdig verwelken,verkleuren
enafsterven (foto 10).Dit gaat door totbovenindeplant,waardoorde
plant versneld afsterft (Isaac enHarrison, 1968). Devaatbundels inde
stengelensomsdevaatbundelsaanhetnaveleindvandeknollenzijnbruin
verkleurd. Verticillium heeft een hoge optimumtemperatuur. Daarom isde
schadehetgrootst inwarmedroge jaren,temeerdaardeplantendanjuist
veel vocht nodig hebben.Ook andere factoren,die stress veroorzaken in
hetgewas,kunnendeschadedoorVerticilliumverhogen.
Met behulp van een index kan de aantasting in de loop van het seizoen
wordengevolgd.Deindexwordtvastgesteld doordestengelinachtgelijke
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delen teverdelenenwaar tenemen totwelkgedeeltedestengelisaangetast.Elkgedeeltevandestengelwordtverschillend gewaardeerd,debeide
onderste delen met 0 en het bovenste deel met 6 (figuur 16).Een groot
aantal stengels kan op deze manier gewaardeerd worden op de aantasting.
Sommatie van dewaarden voor de stengelaantasting maal 100,gedeeld door
6 maal het aantal stengels geeft een index die loopt van0 tot 100.Een
voorbeeld kan dit illustreren. Wanneer van 50 stengels 10 stengels
Vertlcillium-symptomen in de onderste delen vertonen, 30 stengels symptonen in dat gedeelte van de stengel met waarde 1 en 10 stengels met
waarde3wordtdeindex
10x0+30x1+10x3
x100%=20%
6x50
Wanneer deVerticillium-aantasting moeilijk teonderscheiden is,geeftde
indexeenmaatvoordeveroudering.
Beginjuli zijn doorgaans de eerste symptomen op de continuteelt waarneembaar (zie voor het jaar 1978 figuur 17).De continuteelt geeft de
hoogste aantastingscijfers. In augustus geeft ook de tweejarige rotatie
hogere aantastingscijfers dandedriejarige rotatie (foto11).Deaantastingopdedriejarige rotatieismoeilijkteonderscheidenvannatuurlijke
veroudering. Een hoge Verticillium-index komt overeen met een laag
bedekkingspercentage eindaugustus.
Foto11.De hoeveelheid bladmassa begin september isgering voor decontinuteeltaardappelen(aa,linksopdefoto),dezeneemttoevoor
de tweejarige rotatie (sa)en ishet grootst voor dedriejarige
rotatie(swa,rechts).
The amount of tops in September is low for potatoes inmonoculture (aa,left),increases forpotatoes inthe two-yearrotation(sa)and ishighforthethree-year rotation(swa,right).
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Figuur 16.
Als maat voor de Verticillium-aantasting
wordt de plaats aan de stengel, tot
waaraan Verticillium-symptomen worden
waargenomen, gewaardeerd van nul tot
zes. De gemiddelde waarde maal 100
gedeeld door zes geeft de Verticilliumindex.
The attack by Vertlcillium dahliae is
measured as the height at the potato
haulm on which symptoms of Verticillium
can be seen. The average value x 100/6
gives theVerticillium index.

Vertici11iumindex
100

2P

80.3P
60-

kO .

20-

10/7

24/7

7/8
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Figuur 17.
Het verloop van de
Verticillium-index
in1978.
Verticillium index
of potatoes during
the 1978 growing
season

5.1.2. Suikerbieten
5.1.2.1. Aaltjes
Pathogène aaltjessoorten komen nauwelijks voor. Incidenteel wordt in
grondmonsters verspreid over het proefveld een enkele cyste aangetroffen.
De aantoonbaarheidsgrens wordt hiermee benaderd. Tot 1978 is er geen
toename vast te stellen. De vrijlevende aaltjessoorten Pratylenchus en
Paratylenchus zijn in 1973 nog aangetroffen, maar zijn sindsdien nauwelijks aantoonbaar.

5.1.2.2. Bietekevertje (Atomaria linearis)
Inhet voorjaar 1976 hebben bietekevertjes op de continuteelt suikerbieten
zoveel planten doen wegvallen,dat het object moest worden overgezaaid.
In navolgende jaren is gebleken, dat door een zaadbehandeling met methiocarb en door een zaaivoorbehandeling met carbofuran voorjaarsplagen afdoende kunnen worden tegengegaan.
Overige aantastingen en/of beschadigingen van betekenis zijn niet aangetroffen.

5.2. Onkruiden
De belangrijkste onkruiden op het proefveld zijn de aardappelopslag,
bietenopslag, koolzaadopslag, riet en in mindere mate distels, muur en
kleefkruid.
Aardappelopslag vormt uit bedrijfshygiënisch oogpunt een gevaar. Het kan
bijdragen tot het in stand houden van pathogenen in de bodem, waardoor het
frequentie-effect versterkt wordt. In bieten is de aardappelopslag een
lastig onkruid, dat moet worden weggeschoffeld. Om aardappelopslag zoveel
mogelijk tevoorkomen,wordt na aardappelen altijd gecultivaterd.
In de jaren dat weinig vorst optreedt, kunnen massale aantallen opslagplanten tot ontwikkeling komen. In 1977 zijn in de gewassen van alle
bouwplannen aardappelopslagplanten geteld. In 1978,na vorst, zijn sporadisch enkele planten waargenomen.
Uit de tellingen van 18-5 en 13-6-1977 komt naar voren dat permanent cultivateren meer aardappelopslagplanten in bieten geeft dan afwisselend
ploegen en cultivateren (tabel 2 0 ) .Waarschijnlijk is dit het gevolg van
de slechtere sortering en daardoor mogelijk hogere rooiverliezen in het
voorafgaande jaar (tabel 11).In het gewas aardappelen blijkt ook aardappelopslag voor te komen en vooral op de continuteelt. De driejarige rotatie geeft in de suikerbieten en aardappelen nagenoeg evenveel aardappelopslag als de tweejarige rotatie. In andere jaren komt nauwelijks aardappelopslag voor. Naast aardappelopslag uit knollen komen bijhet in de
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proefgeteelde rasSaturnaookveelvuldig zaailingenvanaardappelenvoor.
Saturna-aardappelen geven relatief veelbessen met zaden,die lange tijd
inde bodem kunnen overblijven.Het aantal zaailingen lijkt doordetijd
heentoetenemen.
Vroege schieters in bieten zijn in 1974 en 1975waargenomen.Het aantal
opslagplantenvanbieten isopdecontinuteelt 60%groterdanopdetweejarigerotatie.
T a b e l 2 0 . A a r d a p p e l o p s l a g i n 1 0 0 0 - t a l len per ha i n s u i k e r b i e t e n en a a r d a p p e l e n .
suikerbieten

object

18 mei 1977
3P
2P+

21

13 j u n i 1977

aardappelen
10 j u n i 1977

17

4

15

2
3

2P

16

16

2R+

24

13

4

2R

27

15

3

2C+

41

20

3

2C

31

23

3

0

0

IC
IP

treatment

12

18 May 1977

13 June 1977

sugai—beet

10 June 1977
potatoes

T a b l e 2 0 . Number o f v o l u n t e e r p o t a t o e s ( x 1000 per h e c t a r e ) i n s u g a r - b e e t and p o t a t o e s .

Verspreid over het veld komen ook koolzaadopslag en riet voor.De rietontwikkeling op de driejarige rotatie iswat minder, terwijl erwatmeer
distels voorkomen.Door debestrijdingsmogelijkhedenindewintertarween
de groenbemester vormen de wortelonkruiden indedriejarige rotatiegeen
probleem.Indetweejarigerotatieenindecontinuteeltenvormenze(nog)
geen probleem. Door mechanische en chemische bestrijding worden de onkruiden indehand gehoudenenbeïnvloeden zedeopbrengst niet.Onkruidbestrijdingsmiddelenkunnen deopbrengst welnadelig beïnvloeden.In1977
heeft een bespuiting met fenmedifan tot wegval van rijen bietenplanten
geleid. Mogelijk hebben ook residuen van metribuzin, dat in het voorafgaandedroge jaarinaardappelen isgespoten,eenrolgespeeld.Dewegval
bedraagtvoordedriejarige rotatie10%,voordetweejarigerotatie20%en
voor de continuteelt slechts 2%.De rijbanen geven degrootste schadete
zien,namelijk 30%.Suikerbieten navoorvrucht aardappelen enmetnameop
het object rijbanen blijken het gevoeligst te zijn geweest voor de
bespuiting.
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6.

Chemische bodemvruchtbaarheid

Belangrijke gegevens voor de chemische bodemvruchtbaarheid zijn dehoeveelhedenN,P,enKindebodem,alsmedehetorganischestofgehalte.

6.1. Stikstof
DeN-trappen liggencumulatief,d.w.z.ieder jaaropdezelfde plaats.Tot
1977 zijn deN-trappen 30kg/Nha,daarna zijnde trappen inaardappelen
ensuikerbieten60kgN/ha eninwintertarwe30kgN/ha.Opdedriejarige
rotatiezij\ivoor1977geenN-trappenaangebracht.
Tabel 2 1 . De optimale N - g l f t voor aardappelen.
object

1976

3P

(150)*

2P+
2P
2R+
2R
2C+
2C

180
180
210
210
120
180

1C

180

210

270

1976

1977

1978

treatment

1977

1978

150

210

210
270
210
270
210
270

150
210
150
270
150
210

Table 2 1 . Optimum n i t r o g e n dressing r a t e for potatoes.
* p r a k t i j k s t i k s t o f g i f t / r a t e according t o farmers' p r a c t i c e

Over 1977/78 blijkenerbij aardappelen verschillen indeoptimaleN-gift
optetreden (tabel21).Deaardappelenvandedriejarige rotatieblijken
dezelfde stikstofbehoefte te hebben als de tweejarige rotatie met
champost. Zonder champost op de tweejarige rotatie is de behoefte 60kg
N/ha groter.De hoeveelheid N-mineraal indebodem is zonderchampostbemestinglager.
DeaardappelenvanICblijkenmeerNnodig tehebbendandevergelijkbare
2C+. Onderzoek naar de bodemvoorraad aanN-mineraal inmaart 1977heeft
uitgewezen, dat de continuteelt niet lagere hoeveelheden N-mineraal ter
beschikking staan.De omstandigheden zijn zodanig dat het gewas erniet
vankanprofiteren.
De som van de hoeveelheid N-mineraal in de laag 0-60 cm en de optimale
stikstofgift ligt bij aardappelen van de driejarige rotatie en detweejarigerotatiemet champost in1977en1978tussende200en280kgN/ha.
Voordetweejarigerotatiezonderchampostvarieertdesomvan270tot340
kgN/ha(tabel22).
Een uitzondering vormt de continuteelt,waar de somvan debodemvoorraad
aanN-mineraal enoptimaleN-gift hoog is,niettegenstaande dejaarlijkse
toedieningvanchampost.
Deteeltfrequentieenhettoedienenvanorganischmateriaalbeïnvloedende
hoeveelheid stikstofdievooraardappelengestrooid dienttewordenals
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aanvulling op de hoeveelheid N-mineraal inde bodem van 0-60 cm inmaart.
T a b e l 2 2 . De som van de o p t i m a l e s t i k s t o f g i f t voor a a r d a p p e l e n en de
h o e v e e l h e i d N - m i n i n de laag 0 - 6 0 cm in maart b i j de v e l d j e s
met p r a k t i j k s t i k s t o f g i f t .
object

1977

3P

1978

200

gemiddeld

270

235

2P+

280

210

245

2P
2R+
2R
2C+
2C

340
270
320
280
330

280
230
320
210
270

310
250
320
245
300

IC

300

320

310

treatment

1977

1978

mean

T a b l e 2 2 . Sum o f t h e o p t i m u m n i t r o g e n d r e s s i n g r a t e f o r p o t a t o e s and t h e
amount o f m i n e r a l n i t r o g e n i n March i n t h e l a y e r 0 - 6 0 cm a t
a d r e s s i n g r a t e o f 150 kg N / h a .

D e optimale stikstofgift voor BU-ikevbieten
geeft verschillen te zien voor
2 P + ten opzichte v a n 3P (tabel 2 3 ) . De tweejarige rotatie blijkt 60 kg
N / h a minder nodig te hebben dan de driejarige om de optimale opbrengst te
bereiken. De hoeveelheid N-mineraal in de bodem blijkt in maart 60 kg
hoger te zijn. De oorzaak kan niet gevonden w o r d e n bij de voorvrucht, want
deze is in beide gevallen aardappelen.
Tabel 23. De opt imaIe N--gift voor suiker bieten.
objeet
3P

1976
(150)*

1977
90

1978
150

2P+
2P
2R+
2R
2C+
2C

180
150
120
180
150
150

30
90
90
90
30
90

90
90
90
90
90
90

1P
1P-

90
150

90
90

90
90

1976

1977

1978

treatment

Table 23. Optimum nitrogen dressing rates for sugarbeet.
* p r a k t i j k s t l k s t o f g i f t / r a t e according t o farmers'
practIce
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6.3. Magnesium
In de aardappelen zijn in 1978Mg-gebreksverschijnselenwaargenomen,met
nameopdedriejarigerotatie.Opdetweejarigerotatieendecontlnuteelt
wordendesymptomenverstoorddoordeaanwezigheidvanVerticillium.
Uithetbodemonderzoekkomtnaarvorendatdedriejarigerotatieinderdaad
iets lagereMgO-gehaltenheeft (tabel 27).Tochzijndegehalten relatief
hoog.Hethiergebruikte rasSaturna blijkt erg gevoelig tezijnvoorhet
Mg-gehaltevandegrond.Pasbijlagerewaardendan50mg/kg grondtreden
ernstige gebreksverschijnselen op, die tot lagere opbrengsten kunnen
leiden.
Vergeleken met de bemonstering inmaart 1974is het MgO-gehalte gedaald
van220naar160mg/kg.
Tabel 27. Het MgO-gehalte van de bouwvoor op 12-okt.1978.
object

aardappelen

suikerbieten

3P

129

140

2P+
2P
2R+

166
160
167

161
137
157

171

150

2R

2C+
2C
IP

173

1PIC

154
173

treatment

potatoes

sugar-beet

Table 27. The MgO content (tng/kg) in s o i l layer 0-20 cm.

6.4.

Organische stof

Het organische stofgehalte istussenvoorjaar 1974ennajaar 1979nietin
belangrijke mate beïnvloed door de teeltfrequentie. De champostbemesting
lijkt over die periode het organische stofgehalte met 0,2% verhoogd te
hebbentot+3,0%.
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7.

Fysische bodemvruchtbaarheid

In deze proef waarincontinuteelt van rooivruchten centraal staat,vormt
de fysische bodemvruchtbaarheid een belangrijk onderdeel van onderzoek,
datinsamenwerkingmethetIBenmetdeafdelingGrondbewerklngvandeLH
wordtuitgevoerd.
Bodemfysische eigenschappen zijn het poriënvolume, het luchtgehalte bij
pF2,0,het vochtgehalte vandebodem opdiverse tijdstippen,deplasticiteit endebewerkbaarheid bijdevoorjaarsgrondbewerking,dekluiterigheid vande grond,de indringingsweerstand vande bouwvoor voorennade
grondbewerklng, zaai- en pootbedkarakteristiek enverdichting doorberijding.
Inhetkadervanditverslagwordenachtereenvolgensderesultatenvanhet
onderzoek naar poriënvolume, luchtgehalte, bewerkbaarheid, kluiterigheid
enindringingsweerstandvermeld.

7.1. Poriënvolumeenluchtgehalte
Een hoog poriënvolume en luchtgehalte wijzen op een gunstige actuele
structuur.Uitdeliteratuurkomt naarvoren,dathetporiënvolumegroter
dan 40% dient te zijn en het luchtgehalte bij pF 2,0 groter dan circa
15volumeprocenten. Bij lagere poriënvolumes en luchtgehalten zijnerte
weinig grote poriën om onder natte omstandigheden eengoedegasuitwisselingtussenbodemenluchttewaarborgen (Boekei,1966).
Bepaling van poriënvolume enluchtgehalte iso.a. uitgevoerd injunivan
de jaren 1976, 1977 en 1978,waarbijde lagen2-7,12-17 en22-27cm-mv
zijnbemonsterd.
Delaagvan12-17cmisdelaagwaarinberijdingseffectensterknaarvoren
komen. Bij de voorjaarsgrondbewerking blijkt deze laag relatief nat te
zijn. De laag van 2-7 cm, die bij aardappelen wordt bewerkt, geeft
soortgelijke verschillen tezien.Indelaagvan22-27cmkomengeenverschillennaarvoren.Deactuelestructuurbijsuikerbietenisdezelfdeals
bijaardappelen.
Tabel 28. Het poriënvolume van de laag 12-17 cm In aardappelen
(gegevens: I B ) ,
object

1977

1978

gemiddeld

50

52

51

2P+

52

51

51

2P
2R+
2R
2C+
2C

51
54
54
50
51

51
55
55
51
53

51
54
54
50
52

IC

51

53

52

1977

1978

mean

3P

treatment

Table 28. Pore volume at depth of 12-17 cm in potatoes
(source: I n s t i t u t e of S o i l F e r t i l i t y ) .
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8.

Discussie

In het kader van het project 'onderzoek naar de produktlecapaciteit van
aardappelen en suikerbieten in nauwe rotaties en continuteelt' loopt de
vruchtwisselingsproef PAGV1 nu zes jaar. In deze periode heeft het bouwplan met wintertarwe, aardappelen en suikerbieten twee rotaties doorlopen,
het bouwplan met aardappelen en suikerbieten drie rotaties en de
continuteelten van aardappelen en suikerbieten ieder zes. Het duurt op
deze jonge poldergrond meerdere rotaties voordat vruchtwisselingsgebonden
problemen optreden. In deze proef is dit voor continuteelten het geval,
maar voor de twee- en driejarige rotaties is nog sprake van een aanloopperiode.
De invloed van de teeltfrequentie is hoofdpunt van onderzoek. De teeltfrequentie varieert van 33%tot 100%voor aardappelen en suikerbieten. Zij
is in deze proef gestrengeld met voorvruchteffecten en grondontsmetting
(zie bijlage). Bovendien liggen de bouwplannen als blokken naast elkaar,
waardoor de teeltfrequentie-effecten alleen in enkelvoud vastgesteld worden.
Bij een teeltfrequentie van 50% lijkt de aardappel na zes jaar een zeer
geringe opbrengstverlaging te hebben gegeven. Bij een frequentie van 100%
is de opbrengstverlaging gemiddeld 30%. De opbrengst van de suikerbieten
blijkt daarentegen na zes jaar nauwelijks te reageren op verhoging van de
teeltfrequentie.
De oorzaken van het achterblijven van de aardappelopbrengsten kunnen velerlei zijn. Al deze oorzaken beïnvloeden elkaar. Exact aangeven hoeveel
iedere oorzaak bijdraagt aan de opbrengstdepressie is niet mogelijk. De
oorzaken houden verband met de bodemvruchtbaarheid.
De ehemisehe
bodemvruchtbaarheid
ligt op een zodanig hoog niveau, dat
eventuele verschillen de opbrengst nauwelijks beïnvloeden. Verschillen in
stikstoftoelevering uit de bodem worden door middel van stikstoftrappen
opgevangen. De opbrengstcapaciteit kan daardoor altijd bepaald worden.
Voor suikerbieten en wintertarwe blijkt de optimale stikstofbemesting
overeen te komen met het bemestingsadvies, dat op basis van het Nmineraal-onderzoek wordt gegeven. Voor aardappelen daarentegen blijkt de
landelijke norm van 300 kg bodem- en kunstmeststikstof voor de tweejarige
rotatie met champost en de driejarige rotatie aan de hoge kant te zijn.
Voor de tweejarige rotatie zonder champost en de continuteelt is de norm
goed. Mogelijk dat door de beworteling beneden 60 cm diepte en de
minerallsatie van groenbemester of champost de som wat lager uitvalt. Op
de continuteelt blijkt ondanks de champostbemesting de optimale
stikstofgift hoog te zijn.Dit komt overeen met waarnemingen in het veld,
waaruit naar voren komt dat de vroege afsterving van het gewas op de
continuteelt wordt vertraagd met veel stikstof. Het aardappelgewas lijkt
onder omstandigheden van een VertIcillium-aautasting meer stikstof nodig
tehebben.
De incidenteel gevonden Mg-gebreksverschijnselen zijn waarschijnlijk eerder toe te schrijven aan raseigenschappen dan aan lage Mg-gehalten in de
bodem. Bij hoge stikstofgiften zijn er minder gebreksverschijnselen waarneembaar. De opbrengstcapaciteit zal daarom niet beinvloed zijn. Wel zal
bij teeltintensivering met meer rooivruchten eerder magnesiumbemesting
nodig zijn.
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Het organische stofgehalte blijkt na vier jaar champostbemesting + 0,2%
hoger tezijndanzonderdechampostbemesting. Hetgehalte isnogzohoog
dathiervan blijkbaar geen invloed opdeopbrengst bijoptimalestikstofbemestinguitgaat.
De fysische
bodemvruchtbaarheid blijkt op deze jongepoldergrond erggoed
tezijn.Degrondheefteenhooggehalteaanafslibbaredelen(+35%),een
hoog gehalte aan koolzure kalk (+8%), een voldoende hoog organisch
stofgehalte (+2,8%)eneengoedeontwatering.
Een groot aantal bepalingen kunnen dienen om debodemstructuur tekarakteriseren.Van deze bepalingen blijkt er een aantal geen verschil tussen
debouwplannen aantegeven,zoals datnaarvorenkomt inbewerkbaarheid,
plasticiteit,vochtgehalte,poriënvolumeenluchtgehaltebijpF2,0.
Wel is erverschil inkluiterigheid tussen debouwplannen geconstateerd,
maardezeverschillenzijngrotendeels toeteschrijvenaanverschillenin
hoofdgrondbewerking.
Cultivateren als hoofdgrondbewerking geeft aanzienlijk meer kluiten dan
ploegen.Deze kluiten zijnwellicht het gevolg vanberijding enverdichting enhet onvoldoende losmaken bijhet cultivateren.Met eenpermanent
sporenpatroon (rijbanen) worden op de bedden nauwelijks verdichtingen
aangebracht en blijkt de grond zeer los te worden (hoog poriënvolumeen
luchtgehalte) met weinig kluiten. De uiteenlopende kluiterigheid blijkt
nauwelijks tot eenbeïnvloeding vandenetto-aardappelopbrengst geleidte
hebben.Ophet object rijbanen blijken demiddenrijen ietsmeer stengels
per plant te geven, maar is de hoeveelheid uitval van aardappelen niet
lager.De opkomst van suikerbieten is op de rijbanenwat geringer,maar
ook de suikeropbrengst is iets verminderd. Mogelijk dat het object rijbanenvoorsuikerbieteneentelossestructuurheeft.
De biologische
bodemvruchtbaarheid
blijkt in deze proef van groot belang
tezijn.
In 1976bevat de continuteelt aardappelen zoveelRhizoctonia opdeknol,
dat de opbrengst hierdoor verlaagd kan zijn. In 1977 en 1978 treedt er
weliswaarmeerstengelaantasting doorRhizoctonia indetweejarigerotatie
envooralindecontinuteelt op,maardeverlagingvanhetaantalstengels
is niet groot.De knolaantasting is indeze periode nagenoeg gelijk.De
opbrengst zal indeze jaren niet inbelangrijke mate zijnbeïnvloed door
Rhizoctonia. Er blijken in 1978 in de continuteelt meer op Rhizoctonia
parasiterende schimmelsvoor tekomen.Dezeschimmelsverdwijnenvrijsnel
uitdegrond,waardoorRhizoctoniainhetvoorjaarongehinderd destengels
kan aantasten (Jager enVelvis, 1980). Aan het eind vanhetgroeiseizoen
kunnen zij in de continuteelt zodanig zijn toegenomen, dat de
knolaantasting wordt geremd. Uit nader onderzoek in 1977 is naar voren
gekomendatRhizoctoniaslechtseengeringe invloed heeftopdeopbrengstdepressieenopdematevanuitval.
Deveroorzaker vandevroegeafsterving indecontinuteelt isVerticillium
dahliae. Deze schimmel doorwoekert de houtvaten van de stengel en
veroorzaaktverwelking.
Indroge jarenmetveelverdamping isdeschadehetgrootst.Injulizijn
inde continuteelt alverwelkingsverschijnselen waarneembaar eninaugustus inde tweejarige rotatie,gevolgd doordedriejarige rotatie.Dezete
vroege achteruitgang van de gezondheidstoestand vanhet gewas op decontinuteelt heeft tot gevolg dat er minder loof geproduceerd wordt endat
minderknollenperplantwordenaangelegd danophetvergelijkbareobject
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vande tweejarige rotatie.Doordeafnemende loofproduktie isereindaugustus eenbelangrijk lagerbedekkingspercentage met groen loof.Deknolvullingssnelheid isgedaald,waardoor circa4%minder knollen>55 mm tot
ontwikkeling komen.Ook ishet uitvalpercentage hoger.Almet alkomtde
netto-opbrengst hierdoor+ 30%lager uit en is eveneens de totaledrogestofproduktieafgenomen.
Inhetwarme droge jaar 1976 isdeopbrengstderving 47%,maar inhetgematigdejaar197818%vergelekenmetdedriejarige rotatie.Inhoeverreal
deze effecten alleen aanVerticillium moeten worden toegeschreven ofdat
andere factoren de schade door Verticillium versterken, kan door de
verstrengeling vandefactorenmoeilijkwordenaangegeven.
Op de tweejarige rotatie zijn inminderemate soortgelijke effectenwaar
te nemen.De opbrengstdaling ishier nog gering,de versnelde afsterving
komtnaeenietsbeterebeginontwikkeling.Dekwaliteitvanhetproduktis
minder dan op de driejarige rotatie, door meer uitval, lager onderwatergewichtenmeergrondtarra.
UitdoorSchölte(LH)uitgevoerde potproevenmethet rasBintjekomtnaar
voren, dat bij hoge teeltfrequentiesvan aardappelen vroegtijdigwortelverbruining optreedt enwaarschijnlijk daardoorlagereopbrengstenworden
gevonden. In hoeverre deze wortelverbruining in deze proef met het ras
Saturnavanbelangis,moetinverderonderzoekwordennagegaan.
Problemen metaaltjeshebben zichnietvoorgedaan.De frequentegrondontsmetting in de tweejarige rotatie en de continuteelt hebben hier waarschijnlijkeenbijdrageaangeleverd.
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9.

Synthese

Een driejarig bouwplanmetwintertarwe,aardappelen ensuikerbietengeeft
de mogelijkheid van een groenbemester onder wintertarwe. Blijkens
resultatenvanhetproefveld "DeSchreef"kunnendeaardappelenhetbeste
na dewintertarwe en voor de suikerbieten worden verbouwd. De aardappel
profiteert extra van een groenbemester enheeft niet het nadelige effect
van de voorvrucht suikerbieten, die echter op hun beurt wel het iets
nadelige effect van de voorvrucht aardappelen hebben, o.m. dooraardappelopslag. Door te cultivateren na aardappelen wordt het meest geprofiteerdvaneventueeloptredendebevriezingvanrooiverliezen.
Bij een tweejarig bouwplan met aardappelen en suikerbieten blijkt inde
aanloopperiode vanzes jaardeopbrengst enkwaliteit vanaardappelenten
opzichte van een driejarig bouwplan in slechts geringe mate gedaald te
zijn als gevolg vanbodemgebonden schimmels.De opbrengst vandesuikerbietenisnietveranderd.
De fysische bodemvruchtbaarheid verdient sterk de aandacht. De bodemvruchtbaarheid kan op peilworden gehouden door degrond alleen opvaste
plaatsen te berijden (rijbanen) en/of organische mest toe te dienen.De
bodemstructuur blijkt op het object rijbanen inderdaad veel losser te
zijn, met weinig kluiten. De organische bemesting heeft geen duidelijke
invloed opdestructuurgehad.Hetpermanentcultivaterenvandegrond,om
zoveel mogelijk bevriezing van aardappelrooiverlies teverkrijgen,heeft
een achteruitgang inde bodemstructuur gegeven,zoals dat temeten isin
de hoeveelheid kluiten. Evenwel de opbrengst en de kwaliteit van
aardappelen en suikerbieten blijkt niet in belangrijk mate te zijnveranderd. Later zal moeten blijken in hoeverre de investeringen indezin
vanhogereopbrengstenofanderszinsterugkomen.
Continuteelt
Van aardappelen blijktalsnel totcirca30%lagereopbrengsten teleiden.Op deze jonge poldergrond wordt dit nognietveroorzaakt
door bodemfysische factoren. Door de hoge bemesting zijn er gen bodemchemische oorzaken. De opbrengstdaling is tot nu toe volledig toe te
schrijven aan bodembiologische factoren.Aardrupsen kunnen ingrotemate
voorkomen, maar zijn bij tijdige waarneming goed te bestrijden. Andere
dierlijke organismen zoals aaltjes spelen geen rol, bodemschimmels die
nietopverantwoordewijzetebestrijdenzijn,daarentegenwel.
Een duidelijk aanwijsbare schimmel isVerticillium dahliae, die deverwelkingszlekte veroorzaakt. Het gewas sterft vroeger af, met name in
droge,warme jaren.DaarnaastkanRhizoctoniasolanivanbetekeniszijnen
is wortelverbruining waargenomen. Door de snelle beginontwikkeling en
eerdere afsterving van het gewas wordt het percentage kleine knollen
verhoogd en blijven er meer verllesknollen op het veld achter. De
ontwikkeling van de aardappelrooier met kneuzer maakt het mogelijk
rooiverlies tevernietigen,waardoorhetcultivateren,datbijpermanente
toepassing een achteruitgang in bodemstructuur veroorzaakt, kan worden
vervangendoorploegen.
Eenanderaspect vanaardappelen incontinuteelt isdegroterefluctuatie
van de opbrengsten. Zo verlaagt droog weer de opbrengst in belangrijke
mate, omdat door Verticillium aangetaste planten dan sneller verwelken.
Anderzijds is er in het vierde jaar in de rhizoctonia-aantasting een
maximumwaarneembaar. De rhizoctonia-aantasting opdecontinuteeltblijkt
indeloopvande jarenminder ernstig teworden.Naeenzwareaantasting
komen antagonisten tot ontwikkeling, die de schade terugdringen tot het
niveauvandeanderebouwplannen.
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Eenenanderduidterop,datinderdaad derisico'svanaardappelen incontinuteelttenaanzienvanopbrengst enkwaliteitgroterzijn.
Continuteelt
van suikerbieten
blijkt in deze proef zes jaar mogelijk te
zijn zonder het optreden van aaltjes. Indie zes jaar is hetopbrengstniveau nauwelijks gedaald.De suikerbiet reageert inopbrengst niet opde
teeltfrequentie. Om de twee jaar eengrondontsmetting op de continuteelt
suikerbieten blijkt het opbrengstniveau ongeveer 5% teverhogen.Eennadelig effect van grondontsmetting op de bodemstructuur kon niet worden
vastgesteld. De continuteelt vansuikerbieten blijkt echter,afgezienvan
het optreden van bietecystenaaltjes, meer risico's in te houden dan de
teelt van suikerbieten in vruchtwisseling. Schade van bietekevertjeskan
zonder tegenmaatregelen groot zijn.Een bestrijding is echter goedmogelijk.
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10.

Samenvatting

Op jonge poldergrond inOost-Flevoland is in 1973de vruchtwisselingsproef
PAGV1 van start gegaan. In nauwe rotaties en continuteelt worden de opbrengst en kwaliteit van aardappelen en suikerbieten bestudeerd, alsmede
de factoren die daarop van invloed zijn.
Ten opzichte van de driejarige rotatie wintertarwe-aardappelen-suikerbieten blijkt na zes jaar de netto-opbrengst van aardappelen in de tweejarige
rotatie aardappelen-suikerbieten nauwelijks te zijn gedaald. De aardappelopbrengst in de continuteelt blijkt met ongeveer 30%afgenomen te zijn. De
kwaliteit van de aardappelen is in continuteelt eveneens verminderd. De
opbrengst en kwaliteit van de suikerbiet blijkt niet te verschillen voor
de drie bouwplannen.
Als oorzaken van het optreden van lagere aardappelopbrengsten kan op het
gebied van de biologische bodemvruchtbaarheid een waarschijnlijk geringe
invloed vanRhizoctonia solani en een belangrijke invloed vanVerticillium
dahliae worden aangegeven. Deze laatste is een verwelkingsziekte, die tot
vroege afsterving van het gewas leidt.
Op het gebied van de chemische bodemvruchtbaarheid zijn er geen factoren
aan tewijzen die de opbrengstverschillen veroorzaken.
De fysische bodemvruchtbaarheid van de driejarige rotatie en de continuteelt valt binnen de variatie die in de tweejarige rotatie is aangebracht
d.m.v. grondbewerking of organische bemesting. Permanent cultivateren
leidt tot een grotere kluiterigheid dan afwisselend ploegen-cultivateren.
Permanente rijbanen met teelt op bedden geeft een 3%hoger poriënvolume en
een 5% hoger luchtgehalte. Bovendien neemt de kluiterigheid ten opzichte
van cultivateren of ploegen sterk af. De organische bemesting in de vorm
van champignoncompost heeft de fysische bodemvruchtbaarheid nauwelijks
beïnvloed. De opbrengst van aardappelen bij optimale stikstofbemesting
blijkt binnen de tweejarige rotatie niet te reageren op grondbewerking of
organische bemesting. De suikeropbrengst bljkt op het object rijbanen iets
gedaald te zijn.De verschillen inhodemfysische hoedanigheid van de grond
hebben (nog) niet tot duidelijke invloeden op de opbrengsten geleid.

11. Summary
A field trial with potatoes and sugar-beet in intensive rotations was
begun onnewly reclaimed polder soil inEast Flevoland in1973.Thesoil
there is aheavy sandy clay (24%2m), rich in lime (8%)and hasnormal
levelsoforganicmatter (2.9%).
Theaimofthetrialistostudy theinfluenceofhighgrowing-frequencies
(33%-50%-100%) of potato and sugar-beet on the yield and quality of the
cropsand physical,chemicalandbiologicalaspectsof soilfertility.In
particular, the rotation potatoes/sugar-beet, i.e. 100% root crops, is
beingstudied.
In Annex 1a layout of the field trialand the treatments is shown.The
sizeoftheplotsislargeenough (7.5x55m)formechanicalcultivation,
sothatcropgrowinginthistrialissimilartofarmers'normalpractise.
All mechanical operations, e.g. seedbed preparation, harvesting,
ploughing,arecarriedoutonallplotsonthesameday.
The potatocultivar 'Saturna',whichisresistant topotato-cyst eelworm,
is used in the trial. In the two-year rotations and potatomonoculture,
the soil is fumigated every two years with metam-sodium. In sugar-beet
monoculture theeffectofsoilfumigationwasstudied.
Thecultivationschemeofthetrialisdescribed inAnnex1.
Normally the soil is ploughed after sugar-beet and winter wheat.After
potatoes the soil is always tilled with a fixed-tine cultivator to
increase the chance that harvest losses of potatoes,which then remain
near the soil surface, will freeze during the winter. In the two-year
rotationafter sugar-beet thesoilmaybeploughed orcultivated.Inthis
way one treatment consists of ploughing after sugar-beet and cultivating
afterpotatoes,anotherconsistsofcultivatingaftersugar-beetandafter
potatoes.
Becauseofthehigh intensityofmachinery trafficinrootcrops,thesoil
structuremaydeteriorate(photo 3). Tostudytheinfluenceofsoilstructureoncropswithinthetwo-yearrotation,athird tillagesystemwasset
up,usingestablished paths,30cmwide,forcontrolledmachinerytraffic,
with permanent beds,3mwide,between thepaths(Figure2).Thebedsare
treated with a fixed-tine cultivator drawn by a tractor travelling over
thepaths.Sothethreetillagesystemsinthetwo-yearrotationare:
-maintillagewithploughandcultivator(2P)
-maintillagewithonlyacultivator(2C)
- controlled trafficfields (2R).
The organic manure in the three-year rotation is agreenmanure and in
monoculture of potatoes and sugar-beet amushroom compost.The influence
ofmushroomcompostonsoilfertilityisstudiedinthetwo-yearrotation.
The leavesof sugar-beet are turned into the soil.Theyieldingcapacity
of the crops is measured in all treatmentswith four nitrogen levels in
three replicates; phosphorus and potassium is applied in sufficient
quantities. The soil-tillage treatments, mushroom manure and nitrogen
levels within the two-year rotation give a split-split-plot design in
threereplicates.
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Resultsofthefirstsixyearsofthetrial,from1973to1978,are:
-During theperiod 1976-1978thenetyield ofpotatoes grown inmonoculturedecreased rapidly.Incomparisonwiththethree-year rotation,this
decrease was onaverage 30%(Table8 ) .For the two-year rotation (2P+)
this decrease was only 2%. The total yield of potatoes in two- and
three-year rotations were notdifferent.Only inmonoculture the total
yield did decrease by 20% (Table 7).This means that potato quality
decreased with increasing frequency of potato cropping, especially in
potato monoculture. Tables 9, 10 and 11 show that more deformed and
small-sized tubersoccurred inmonoculture.
-The sugar yield was not influenced by the frequency of sugar-beet
cropping. In monoculture, sugar-beet yields increased by 5% when the
soil was fumigated every other year, even though no eelworms were
present (Table 15).Nodifference inqualityof sugar-beet,asmeasured
bysugarcontents (Table 16), soiltare(Table17)andpurity(Na,K,
amino-Ncontents),wasfound.
- Soil-tillage treatments and organic manure did not influence the net
yield of potatoes at optimum nitrogen dressing rates.But thequality
wasaffected inseveralways.The tillage systemusing controlled trafficgaveahighernumberoftubers 55mm (Table9), ploughinggaveless
deformed tubers (Table 10),and cultivating gave more small tubers
35mm (Table11).
- Thesugar-yieldwasinfluencedbysoiltillage.Undercontrolled traffic
yields were 5% lower (Table 15),the quality was not affected. Juice
purityofthebeetdecreasedduetoapplicationoforganicmanure.
Intensive research on physical
soil properties has shown that the pore
volume and air content at pF2.0 ishigh inthisnewly reclaimedpolder.
In this trial only controlled traffic had an effect on these parameters
(Tables 28 and 29):it is possible to increase the pore volume and air
content considerably with tillage that incorporates controlled traffic.
The workability of the soil in spring was not affected (Table 30).The
soil-tillage treatments have created three levels of soil structure
(Table13).Thiscanbeseenduring thepotatoharvest inthedifferences
in the amount of soil tare (clods). The tare was 7 tonnes per ha for
controlled traffic, 12 tonnes per ha forploughing and 19 tonnes perha
for cultivating. Organic manure did not influence soil tare.Inpotatoes
the amounts of clods in the soil inspring andbeforeharvest (Table31)
are comparable. The maximum resistance of the soil in early spring,
measured in the top 20cmof the soilwith apenetrometer,gave similar
results for tillage by ploughing (2P) and controlled traffic (2R)
(Table32). Cultivating under normal traffic conditions (2C) raised the
maximum resistance. However in this study it appears that physical
properties of the soil hardly influence the potato yield. As soil
properties ofmonoculture ofpotatoes and sugar-beetare similar tothose
of the two-year rotation it can be conluded that they did not cause
differences inyieldbetweentherotations.
The ohemieal properties of thesoilaregood.Phosphorus and potassiumis
applied insufficient quantities (Table26).TheMagnesium content ofthe
soil decreased from 220mg perkg in1974 to 160mg perkg in1978,but
thisisstillveryhigh(Table 27).Theoptimumnitrogendressing ratewas
60 kg higher in potato monoculture than in the two-year rotation with
organicmanure(Table21andFigure5).
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Nitrogen contents of the soil to a depth of 60 cm were the same asin
other rotations; the use of nitrogen is less efficient in potato monoculture.Thesugar-beet cropinthethree-year rotationneededmorenitrogen for an optimum yield than in the two-year rotations, because the
amount ofnitrogeninthesoilislower.Perhaps thisisduetodifferences in the soil profile (Tables 23,24;Figure 1).It can be concluded
thatdifferencesinyieldarenotcaused bydifferences insoilfertility.
The biological
properties of the soil are important. In the reporting
periodwormsandweedswerenoproblem forthecroppingplaninthetrial.
In winters with frost, nearly all the potatoes remaining in the ground
died because of tillage after harvest with the fixed-tine cultivator.In
1977after awinterwithout frost thereweremorevolunteer potatoplants
on cultivated plots thanonploughed plots (Table 20).Thepreviousyear
more tubers per plant under the size of 35 mm were formed on the
cultivated plots,whichincreased theharvestlosses.
As far as pests are concerned, larvae ofAgrotes spp.wereabundantonly
in 1976 in monoculture of potatoes. They caused great damage to the
tubers.In1976pygmybeetle(Atomarialinearis)necessitated theresowing
ofsugar-beetinmonoculture.Inthefollowingyears,damagewasprevented
bycontrolmeasures.
The diseases that occur in potatoes areRhizoctonia solani,Streptomyces
scabies and Verticillium dahliae. In 1976, Rhizoctonia attacked potato
monoculture far more than potatoes in rotation (Table 19).In 1977and
1978 for increasing frequencies of potato growing, there was more Rhizoctonia on the stem,but not on thetubers.Ingeneral theremight bea
slight influence of Rhizoctonia on the yield with increasing frequencies
of potato growing.Differences inStreptomyces scabiesbetween treatments
were not observed. Verticillium dahliae caused early-dying disease in
potatoes.InMay and June therearehardly any differences (Tables2,3,
4). Starting inJuly themonocultureofpotatoesshowsarapid increasein
theVerticillium index (Figure 17).Rapid aging canbeobserved sometime
after in the two-year rotation. At the end of the growing season, the
monoculture and to a lesser extent the two-year rotation shows alower
percentage of green leaf cover (Table 6 ) . This early-dying diseasewas
perhaps themaincauseoftheyielddecreasesof30%inmonocultureand2%
inthetwo-yearrotation.
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