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Voorwoord
Hierbij bieden wij U het
jaaroverzicht akkerbouw van de
Stichting Praktijkonderzoek
Akkerbouw en
Vollegrondsgroente Zuid-Oost
Nederland (PAV ZON) over
1999 aan. Het is een bundeling
van publicaties die in het
afgelopen jaar verschenen zijn of
binnenkort zullen verschijnen
over het PAV-onderzoek naar
akkerbouwgewassen op zand-,
loss- en rivierkleigrond. Het gaat
soms om afgerond onderzoek,
soms ook om niet-afgerond
onderzoek, dat echter zodanig
interessante en duidelijke
indicaties en/of relevante
bevindingen heeft opgeleverd,
dat het in het belang van de
praktijk is om er nu melding van
te maken. Het bestuur en
medewerkers van de Stichting
PAV ZON denken erin geslaagd
te zijn om in 1999 in
samenwerking met het PAVLelystad en vele anderen
opnieuw een bijdrage te hebben
geleverd aan de verdere
ontwikkeling van de akkerbouw
in onze regio. Een ontwikkeling
waarin duurzaamheid voorop
dient te staan, niet alleen uit
ecologisch, maar ook uit
economisch en maatschappelijk
oogpunt. In tijden dat de
overheid de sector lijkt te
bombarderen onder beperkend
mineralen - en

gewasbeschermingsbeleid is het
zaak dat de sector haar eigen
strategie en eigenwaarde
behoudt. Deze zal met de
kennisvoorsprong van de
Nederlandse boer uiteindelijk
niet alleen leiden tot dezelfde
doelen als de overheid stelt,
maar ook de concurrentie een
stap voor doen zijn. Het
praktijkonderzoek moet
bruikbare handvaten voor deze
strategie bieden. Praktische
handvaten om stappen te maken
die in de probeerfase te groot
zijn om op een commercieel
akkerbouwbedrijf te maken.
Om misverstanden te
voorkomen, willen we uw
aandacht vestigen op het
volgende:
• bij de
gewasbeschermingsproeven
zijn soms methoden en/of
middelen gebruikt die voor
praktijktoepassing (nog) niet
toegelaten zijn.
• de omstandigheden
waaronder de proeven zijn
uitgevoerd, kunnen afwijkend
zijn van die op uw bedrijf,
waardoor ook de resultaten
anders kunnen zijn.
Wij adviseren Udan ook om bij
toepassing van
onderzoeksresultaten uw
bedrijfsadviseur te consulteren.
Tenslotte danken wij de
bedrijfsleider, de onderzoekers

en medewerkers voor hun inzet
ten behoeve van het verrichte
onderzoek. Tevens zijn we de
collega-onderzoekers en
onderzoeksinstellingen, de
opdrachtgevers, in het bijzonder
het collectieve
akkerbouwbedrijfsleven en het
Ministerie van LNV, de
financiers van onze nieuwe
loods, in het bijzonder de LLTB,
de Europese Unie, het Ministerie
van LNV landelijk en directie
Zuid, het Hoofdproductschap
Akkerbouw en alle andere
relaties dank verschuldigd voor
het in ons geschonken
vertrouwen. Er is hard gewerkt
ditjaar om het grote
onderzoeksprogramma en het
investeringsprogramma tijdig en
goed te voleinden. Iedereen dank
voor de medewerking hiervoor.
We hopen op voortzetting van
de goede relatie door kwalitatief
goede onderzoeksinspanningen
te leveren.
Wij hopen dat U dit
jaaroverzicht als een nuttige en
plezierige bron van informatie
beschouwt, en hopen Uop 21
januari bij de opening van onze
nieuwe loods te mogen
verwelkomen.

./. van der Avoird, voorzitter.
P van den Berg. regiohoofd
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PAV ZON bestuurszaken
P. van den Berg,

regiohoofd.

Het verslagjaar 1999 was voor
de Stichting PAV ZON vooral
een bouwjaar. De verplaatsing
van het aarbeienonderzoek en de
daarmee samenhangende
investeringen, welke op 25
september met de
openingshandeling afgerond
werden. De bouw van de loods
annex kantoor- en
aardappelbewaarfaciliteit voor
de akkerbouw, welke op 21
januari 2000 officieel afgerond
zal worden. Uiteraard moest
naast deze activiteiten ook het
onderzoekswerk op een goede
manier verricht worden. Zo is in
1999 weer een groot
onderzoeksprogramma
uitgevoerd Een kroon op het
werk werd gezet door het bezoek
van Hare Majesteit koningin
Beatrix aan ons
aardbeienonderzoek onder glas
te Horst.
Het bestuur kwam in 1998
zesmaal bijeen. Dhr. G. van de
Brandt (Horst) werd door de
landelijke gewascommissie
aardbei van LTO Nederland
benoemd tot adviseur van het
bestuur. Verder vonden geen
bestuurlijke wijzigingen plaats.
In het overzicht vindt U de
bestuurssamenstelling ultimo
1999. In de
bestuursvergaderingen kregen de
bovengenoemde investeringen en
de financiering ervan veel
aandacht.
Verder was de opzet van het
aardbeienonderzoek (werving

personeel, verplaatsing van
materieel en programmering van
het onderzoek) een regelmatig
terugkerend thema. De discussie
over de inpassing van het PAV,
en meer specifiek PAV ZON, in
het Wageningen Universiteitsen Researchcentrum, is in 1999
niet veel verder gekomen. In een
gesprek tussen het bestuur en
een LNV/WUR - delegatie
bleken de standpunten over de
overdracht van zakelijke rechten
te ver uiteen te liggen, terwijl
eenieder de wenselijkheid van
een praktijkonderzoek een goede
wisselwerking tussen
fundamenteel en
praktijkonderzoek en de kracht
van deze onderzoekslocatie op
zandgrond wel onderschrijft.
Eind december werden enkele
formele, voor PAV ZON
belangrijke zaken eindelijk
notarieel vastgelegd: de erfpacht
en recht van opstal op het
Meterikseveld en de pacht van
een perceel aan de
Veulensewaterweg. Op 21
januari 2000 wordt een nieuw
pachtcontract voor de locatie
Vredepeel getekend.
Op het personele vlak was de
aanstelling van de heer Huub
Coenen als bedrijfsleider
vollegrondsgroente per 1 maart
1999 de meest opvallende
gebeurtenis.
Verder werd per 1 september de
heer Harry Linssen benoemd als
teeltchef aardbeien, per 1januari
2000 mevrouw Wendy Deijkers
tot regionaal onderzoeker

vollegrondsgroente en de heer
Bert Evenhuis door het PAV tot
landelijk onderzoeker aardbeien
met als standplaats Horst.
Vanuit PAV ZON zijn in 1999
vele activiteiten voor de
akkerbouwers en tuinders in de
regio georganiseerd. Op 22
februari werd een drukbezochte
studiemiddag over vermindering
van stikstofverliezen in de ZuidLimburgse akkerbouw
gehouden. Een themadag over
hetzelfde onderwerp te
Vredepeel. met een rondgang
langs proeven, op 29 juni. werd
met ruim 100 bezoekers ook een
succes. De themamiddag
kwaliteit lössaardappels op 9
september werd door meer dan
75 boeren uit Zuid-Limburg
bezocht. Het bezoek op de
themadag over stikstof in de
vollegrondsgroente in Horst op
24 september en op de
demonstratie loofdoding op
Vredepeel viel nogal tegen. De
belangstelling voor de landelijke
preidag van LTO Groeiservice
en de aardappeltentoonstelling
van Nestlé was voldoende.
Verder was er in de vorm van
excursies een goede
belangstelling van
akkerbouwers, tuinders en
beleidsmakers voor onze
onderzoeksprojecten.

Overzicht: Bestuurssamenstelling ultimo 1999.
J. van der Avoird
A. Notermans
B. Hasselo
W. Verhoeven
L. Willemsen
P. Nouwen
G. van de Brandt
A. Riemens
P. van den Berg

Voorzitter
vice-voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Adviseur
Regiohoofd

ZLTO tuinbouw
LLTB akkerbouw
GLTO akkerbouw'
ZLTO akkerbouw
LLTB tuinbouw
ZLTO/LLTB tuinbouw
LTO aardbeien
PAV Lelystad
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Molenschot
Landgraaf
Eibergen
Milheeze
Sevenum
Panningen
Horst
Lelystad
Roermond

Algemene bedrijfsgegevens
M. Kroonen, bedrijfsleider PAV-ZON'locatie Vredepeel, A. Kerckhoffs, bedrijfsleider Boerderij Wijnandsrade

Personeel
Naast de vaste kern zijn in 1999
een viertal tijdelijke krachten
werkzaam geweest. In 1999zijn 2
studenten in het kader van hun
opleiding actief geweest op het
bedrijf. Het personeel staat hiernaast
vermeld in de tabel.
In het voorjaar en de zomer
verrichten een aantal scholieren
vakantiewerk op de proefboerderij.
Zij verrichten diverse werkzaamheden zoals het dunnen van
suikerbieten en maïs, onkruid wieden
en tellingen, bepalingen en
bemonsteringen aan de gewassen. Er
wordt nauw samengewerkt met
Boerderij Wijnandsrade, de
voormalige proefboerderij.
Onderzoek op lössgrond is
voornamelijk op dat bedrijf
aangelegd.

Vast personeel
M. Kroonen
1 H. Verstegen
!P. Geelen
J.v. Meyel
C. Crombach
R. Peeters
B. Peeters

bedrijfsleider Akkerbouw
BSO- en regionaal onderzoeker
regionaal onderzoeker
onderzoek
onderzoek
praktijk en onderzoek
praktijk en onderzoek

Tijdelijke krachten
P.Nelissen
VI. Botden
W. Janssen
P.van Hommerig

tijdelijke kracht via leerovereenkomst (Vredepeel)
tijdelijke kracht (Vredepeel)
tijdelijke kracht (Vredepeel)
tijdelijke kracht (Wijnandsrade)

Studenten
G. Meuffels
W. Kuipers

LU Wageningen
AOC Limburg

april - november
juni -juli

Bouwplan PAV-ZON (zand) enboerderij Wijnandsrade (loss)
In onderstaande tabel wordt
weergegeven welke gewassen geteeld
zijn in 1999. Daarnaast wordt het
aantal hectares weergegeven wat van
ieder gewas geteeld wordt binnen het

Gewas
Aardappelen
Suikerbieten
Conservenerwten
Stamslabonen (nateelt)
Stamslabonen (hoofdteelt)
Maïs
Waspeen
Winterwortelen
Wintertarwe
Overige granen
Schorseneren
Cichorei
Miscanthus
Braak
Agrarisch natuurbeheer
Grasland +erf
Veldproef Prat. Penetrans
Veldproef Melod. chitw. (Smakt)
Veldproef Wratziekte (Ysselstijn)
Veldproef Rhizoctonia (Castenray)
Totaal

Bedrijfssystemen Onderzoek (BSO)
en het aantal hectares wat op de
Vredeweg, Twistweg,
Veulensewaterweg ofop een ruil-/
huurperceel geteeld wordt. Ook de
Zand
BSO
Grond
3,84
3,95
2,57
2,57
2,55
2,05
0,61
2,76
0,50
-

0,5
1,10

Twist- Veulense
Weg
: Waterweg
2,60
5.45
4
3.25
2,85
2,60
: 7,35
!i 3,00
-

18,83

16,00

13,50

VredeWeg
4,30
3,38
2,52
4,20
-

Jaaroverzicht
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17,60
akkerbouw

geteelde gewassen en hun
oppervlakte op boerderij
Wijnandsrade staan vermeld.

Ruil-/huur
Grond
10,75
1,60
2,90

-

Totaal
21,49
15,00
12.10
2,57
5.37
16,70
2,05
0,61

5,00
0,85
2,00
1,50
1,70
26,30

7,76
3,00
-

Loss
Boerderij
Wijnandsrade
13,16
14,25
0,70
6,40
8,55
2,96
0,15
4.05

1,00
-

1,80
1,95
2,00 |
1,50
1.70
92,23
52,02

Gewasbeschrijvingen
M. Kroonen, bedrijfsleider PAV-ZONlocatie Vredepeel, A. Kerckhoffs, bedrijfsleider Boerderij Wijnandsrade

Inleiding

Aardappelen

In deze paragraaf zullen
achtereenvolgens de gewassen die
geteeld worden op PAV-ZON locatie
Vredepeel en Boerderij Wijnandsrade
beschreven worden. Per gewas wordt
het seizoensverloop beschreven.
Waarna de belangrijkste
teeltmaatregelen in tabelvorm
opgesomd worden. Inde tabellen
wordt drijfmest opgesplitst in
verschillende soorten drijfmest.
Hieronder volgt een lijstje met de
afkortingen die hiervoor in de
tabellen gebruikt worden:
- MDM = mestvarkensdrijfmest;
- ZDM = zeugendrijfmest;
- GVDM =gemengde mestvarkensen zeugendrijfmest;
- BDM = biggendrijfmest;
- RDM = rundveedrijfmest.
De basisbemesting bestaat in
hoofdzaak uit drijfmest. De
toegelaten fosfaatnormen en
kwaliteitsaspecten vormen de
uitgangspunten voor de aangewende
hoeveelheden per ha. Daarnaast
wordt naar behoefte bijbemest met
Kalkammonsalpeter, Kali-60 en
sporenelementen. Om de pH op peil
te houden wordt bemest met Betacal
FlowofDolocal54%.

Zand
In april zijn alle aardappelen gepoot
onder goede omstandigheden. In
verband met de
wratziekteproblematiek een tweetal
nieuwe rassen: Oscar en Sava.
Daarnaast zijn Premiere, Saturna en
Maritiema als meer bekende rassen
gepoot. De basisbemesting, 240 kgN
-Nmin, bestond uit organische mest
aangevuld met kunstmest. Op basis
van de uitkomsten van het
bladsteeltjes-onderzoek wordt indien
nodig een bijbemesting (40-60 kgN)
uitgevoerd.
De onkruidbestrijding is gedeeltelijk
volledig mechanisch uitgevoerd en
gedeeltelijk chemisch. Mechanisch
zijn 3-4 bewerkingen noodzakelijk
geweest: 1-2 maal eggen, 1 maal
visgraat en 1 maal aanaarden.
Chemisch iséénmaal gespoten voor
opkomst met afbrandmiddel, daarna
isde rug verlaat opgebouwd. Beide
methoden hebben een goed resultaat
gehad.
De gewassen ontwikkelden zeer
voorspoedig en de meeste percelen
hadden halfjuni het veld dicht.
De bespuitingen tegen Phytophthora
zijn eind mei begonnen met 0,3 liter

Tabel. Teeltgegevens aardappelen zand (excl. BSO) en

6,25
Oscar
22 april
38cm
Grasland

Vredeweg
21+22
2,00
Première
1april
36 cm
Suikerbieten

Ziektebestrijding

30 m3 GVDM
50 kg
2,5 Actor+
2 Vegoil;
Aanaarden
14x0,3 Shirlan

20 m' GVDM
100kg
2,5 Actor+
2,5 Vegoil;
Aanaarden
11x0,3 Shirlan

30 ni: MDM
70 kg
2 Actor+
2 Vegoil;
Aanaarden
9x 0,3 Shirlan

Plaagbestrijding
Loofdoding
Beregening
Netto-opbr. per ha
o.w.g.

2 Reglone
4 x 25 mm
n.n.b.(+60000)
n.n.b.(+460)

0,3 Decis
2 Reglone
3 x 25 mm
n.n.b. (+60000)
n.v.t.

Loofklappen
5 x25 mm
47550 kg
393

Ruilperceel

Oppervlakte (ha)
Ras
Pootdatum
Pootafstand
Voorvrucht
Drijfmest per ha
N-bemesting per ha
Onkruidbestrijding

Loss
De percelen voor aardappelen zijn
kort voor het poten gespit in
combinatie met de rotorkopeg. Op

öss

Twistweg
3+4
2,60
Sava
27 april
29cm
Stamslaboon

Perceel

Shirlan. De bespuitingen zijn
uitgevoerd met een interval van 5tot
14dagen, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Intotaal isdit
seizoen 9-16 maal tegen
Phytophthora gespoten. Ondanks de
hoge druk in het gebied isde
gewasgezondheid goed onder
controle gebleven.
De aardappelen in BSO-Eco zijn dit
jaar zeer snel, alsgevolg van
Phytophthora-aantasting onderuit
gegaan. Halfjuni was de aantasting
dusdanig dat besloten is het gewas te
branden.
Halfjuli zijn de vroege en de Eco
aardappelen gerooid. De nettoopbrengsten van de vroege
aardappelen (Premiere) waren circa
48 ton/ha,de Eco-aardappelen bleven
steken op 25ton per ha. Vanaf eind
september tot halfoktober zijn de late
aardappelrassen gerooid en
ingeschuurd. Deze aardappelen
worden begin 2000 afgeleverd. Kgopbrengsten lijken redelijk goed,
kwaliteit minder (blauw, bacterierot,
beschadigingen enz).

Ruilperceel
2,70
Saturna
28 april
29 cm
Maïs
40 m J RDM
60 kg
2,5 Actor +
2 Vegoil
Aanaarden
14x0,3 Shirlan
2 x 2,5 Tattoo
Loofklappen
3 x 30 mm
n.n.b.(+55000)
n.n.b.(+460)
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40 m' RDM
150 kg
3 Boxer +
1,5 Patoran

Wijnandsrade
9
8,16
Maritiema
4-6mei
35
Zomergerst/
Cichorei
40 m' RDM
1-35kg
3 Boxer +
1,5 Patoran

14x 0,3 Shirlan

0,3 Shirlan 14x

Loofklappen

2 Reglone

n.n.b.(+45000)

n.n.b.(+50000)
n.n.b. (+435)

Wijnandsrade
4
3,00
Bintje
30 april
34
Bieten

deze wijze ontstond in één
werkgang een goed pootbed.
Ondanks de voorafgaande natte
herfst, winter en voorjaar was de
structuur vrij goed tijdens de
grondbewerking. Er kon redelijk
op tijd gepoot worden n.1. tussen
30 april en 7 mei. Als rassen zijn
gepoot Bintje en Maritiema. Beide
rassen ontwikkelden zich goed. De
groeiomstandigheden waren
gedurende het gehele seizoen
goed.
De onkruid- en ziektebestrijding
verliepen vrijwel probleemloos.
Tussen 20 en 29 september zijn de
aardappelen onder goede
omstandigheden gerooid en
ingeschuurd.
Het ras Bintje wordt op poolbasis
aan Koval geleverd; Maritiema op
contract bij Nestlé.
De kg opbrengst van Bintje en
Maritiema zijn nog niet exact
bekend maar lijken vrij goed. De
kwaliteit, sortering en owg zijn
goed.

Maïs
Zand
Eind april begin mei zijn de rassen
Symphony, Limatop, Goldoli en
All star gezaaid. De opkomst en
begin-ontwikkeling ging bijzonder
snel als gevolg van het warme
weer in mei.

De bemesting vond plaats op basis
van organische mest aangevuld
met kunstmest in de rij, tot het
advies (200 kg N - Nmin).
In de BSO-percelen is het onkruid
gecombineerd mechanischchemisch (eggen en LDSbespuiting) en volledig mechanisch (eggen en schoffelen)
bestreden. In de praktijkpercelen
is rond opkomst geëgd en na
opkomst gespoten met 1Bropyr +
1 Milagro (deze combinatie is
minder dan 1kg act. stof/ha). De
onkruidbestrijding is redelijk goed
geslaagd.
Tijdens korrelvulling is daar waar
nodig beregend. De
kolfontwikkeling is goed geweest.
Eind augustus begon de afrijping.
Half september is het grootste deel
van het maïsareaal gehakseid. De
gemiddelde opbrengst van 11,50
ha is circa 140 m3/ha met
ongeveer 17,0 ton droge stof per
hectare.
Als gevolg de slechte
prijsontwikkeling bij de verkoop
van snijmaïs is de rest van het
areaal (5,00 ha) eind oktober als
korrelmaïs geoogst. De
gemiddelde opbrengst per ha
10200 kg korrel (15% vocht).

Teeltgegevens maïs en schorseneren zand (excl. BSO) en cichorei loss
Maïs
Gewas
Maïs
Veulensewaterweg 2
Perceel
Vredeweg 13-15
4.70
Oppervlakte (ha)
4,10
Unico
Ras
Limatop
6 mei
Zaaidatum
30 april
Zaaiafstand/kg
13,0 cm
14,0cm
Voorvrucht
Stamboon/Tarwe
Erwt
30 m3 MDM
Drijfmes^a
30 m3 MDM
50 kg(rij-bem. bij zaai)
N-bemesting/ha
40 kg (rij-bem. Bij zaai)
Onkruidbestr.
100gram Merlin v.o.
Eggen v.o.
0,3 Banvel+ 40 gr. Titus
1 Bropyr + 1Milagro
+ 0,5 Agral
Ziektebestr.
Meeldauw/witte roest
Stuifbestrijding
Beregening
Netto-opbrengst/ha

2 x30 mm
130 m3
16,0ton droge stof

10200 kg korrel
(15%vocht)

Schorseneren
Zand
Op 26 april zijn de schorseneren
onder redelijke omstandigheden
gezaaid. Ervolgde een onregelmatige
opkomst begin mei als gevolg van
schraal droog weer na zaai.
Als gevolg van forse stuifschade half
mei is het plantbestand pleksgewijs
zeer matig.Tijdens het stuiven is
middels stuifbestrijders geprobeerd de
schade te beperken, wat maar deels
gelukt is. Herstel van het gewas
verliep zeer moeizaam en het duurde
lang voordat het gewas hetveld dicht
had. Circa 1 havan de 3,25 ha staat
als gevolg van het stuiven te dun,
resterende oppervlakte redelijk.
Voor opkomst is2 liter Chloor IPC+
2 liter Legurame +2 liter Actor
toegepast. Na opkomst isnog 6 maal
gespoten met 0,5-1 liter Chloor IPC,
de laatste 3maal isdaar 0,15 kg
Simazin aan toegevoegd. Ontsnapte
onkruiden zijn handmatig verwijderd.
De basisbemesting bestond uit 60m
RDM. Er is2 maal stikstof
bijbemest, intotaal 72kg. Daarnaast
is 15kg Boraxgegeven om het
sporenelement borium aan te vullen.
Er is 3 maal gespoten tegen
meeldauw en 1 maal tegen witte
roest.
Eindjuli en augustus ontwikkelde het
gewas dankzij de goed
omstandigheden voorspoedig. De
gewasstand isaan het eind van het

Schorseneren
Veulensewaterweg 3
3,25
LangeJan
26 april
15kg/ha
Stamboon
60 m3 RDM
75kg
Chloor.lPC + Simazin
Mechanisch/handwerk
3 x0,5 Carbendazim/Funginex
1x 5koperoxychl.
Cellocol en Stesam
4 x 30 mm
n.n.b.
21500 kg/ha (1998)

Cichorei
Wijnandsrade IB
2,96
Orchies
30 april
9.8
Wintertarwe
40 ton RDM
80
1 K.erb+2 Asulox
+ 3 Legurame
0,65 Cl.P.C
LOCI.P.C

34000 kg
15,74
10,69

%-inuline
%-tarra
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seizoen redelijk. Dit seizoen waren de
schorseneren eind december nog niet
geoogst. Dus nog geen
opbrengstgegevens beschikbaar.
De netto opbrengst van de
schorseneren van seizoen 1998 was
21500 kg/ha. Groeiomstandigheden
gedurende 1998verre van optimaal:
latezaai als gevolg van nat voorjaar,
donker en nat groeiseizoen en slechte
oogstomstandigheden.

Cichorei
Loss
Voor zaai isde grond gespit en geëgd
in één werkgang. Door de matige
structuur was het zaaibed plaatselijk
vrij grof.Gezaaid werd 30 april. De
opkomst verliep onregelmatig met op
degrove plekken te weinig planten
Het resultaat van de chemische
onkruidbestrijding was wederom
onvoldoende waardoor nogal wat
handwerk verricht moest worden. Er
is een keer machinaal geschoffeld. Er
werd vroeg (13september) gerooid
onder zeer droge omstandigheden.
Ondanks de mindere plekken viel de
opbrengst van 34 ton per ha erg
tegen. Het inuline gehalte bedroeg
15.74%. Het tarra percentage was
vanwege de droge
oogstomstandigheden met 10.69%
erg laag.

Triticale
Zand
Begin december 1998 isde triticale
gezaaid, zeer laat alsgevolg van de
nattigheid. Opkomst verliep redelijk
vlot, beginjanuari stond het graan
boven. De wintergranen zijn goed
door de zachte winterperiode heen
gekomen. Half maart iseen kalibemesting uitgevoerd. Half maart is
ook de eerste stikstofgift gestrooid en
half april de tweede stikstofgift, (zie
tabel voor hoeveelheden). Een
chemische onkruidbestrijding was
niet nodig.
De triticale iseenmaal behandeld
tegen ziekten, m.n. bladvlekken en
eenmaal tegen luizen.
Het groeiseizoen verliep redelijk
goed, afgezien van een enkele droge
periode.
De oogst begin augustus ging
voorspoedig, goede
weersomstandigheden. De
korrelopbrengst triticale bedroeg bij
16%vocht 8300 kg per hectare. De
stro-opbrengst was ongeveer 4800 kg
per hectare. Goede opbrengsten
zeker gezien dezeer matige start van
het gewas.

Granen
Loss
De inzaai van de wintertarwe vond laat en
onder extreem natte omstandigheden plaats.
De opkomst en stand waren onregelmatig.
Ervolgde een tamelijk zachte winter. DeNvoorraad in het voorjaar lag op een laag
niveau. Destikstof is in drie keer gegeven.
Door de toepassing van een halmverkorter
trad er nauwelijks legering op.
Meeldauw en afrijpingsziekten waren goed
te bestrijden. De afrijping verliep langzaam
waardoor een goede korrelvulling plaats
vond.
De oogst verliep onder goede
weersomstandigheden. De opbrengst
alsmede de kwaliteit vielen gezien de
plaatselijk holle stand reuze mee. Het stro is
grotendeels verhakseld.
De zomergerst werd 16en 17maart
gezaaid metde spit- en zaaimachine
in één werkgang. De opkomst verliep
vlot en erontwikkelde zich een zwaar
gewas. In relatie tot de N-voorraad
werd de N-gift aangepast. Er is één
ziektebestrijding uitgevoerd. De
weersomstandigheden tijdens de
afrijping waren goed voor de
korrelvulling. Eindjuli isonder goede
omstandigheden geoogst. De
opbrengst van bijna 8000 kg/ha was
goed, evenals de kwaliteit.

Teeltgegevens triticale zand (exel BSO) en wintertarwe en zomergerst loss
Wintertarwe
Triticale
Gewas
Wijnandsrade 3a
Vredeweg
5,00
5,00
Oppervlakte (ha)
Vivant
Origo
Ras
11-1-1999
Zaaidatum
2-12-1998
160 kg/ha
165 kg/ha
Hoeveelheid zaad
Aardappelen
Aardappelen
Voorvrucht
Kali-bemesting
N-bemesting
Onkruidbestrijding

120kg
80 +60 kg
-

Halmverkorter

-

Ziektebestrijding

0,75Allegro

Beregening
Korrelopbrengst/ha
Stro-opbrengst/ha

1x 30 mm
8300 kg
4800 kg

Zomergerst
Wijnandsrade 9
5,20
Scarlett
16-3-1999
110 kg/ha
Bieten

81+65+40 kg
2 Isoproturon
10 gr.am Ally+1,5 MCPA+1,5MCPP
0,6 CCC
0,7 CCC
0,6 Allegro
0,4 Matador+0,3 Opus-T+0,2Deces

62 kg
10gram Ally
l,5"lVlCPA+l,5 MCPP
-

9000 kg

7980 kg
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0,7 Amistar +0,25 Pirimor

Suikerbieten
Zand
In april zijn de bieten onder goede
omstandigheden gezaaid/geplant.
Eind april stonden de gezaaide
bieten boven. De opkomst verliep
regelmatig. Planbeständen van
80000 tot100000 planten per ha.
De basisbemesting bestond uit
organische mest aangevuld met
kunstmest tot het advies (200 - 1,7
x Nmin). Daarnaast is 15 kg Borax
gestrooid om het boriumgehalte
aan te vullen en 400 kg Nakamag
om in de natrium- en
magnesiumbehoefte te voorzien.
De onkruidbestrijding is uitgevoerd
met behulp van het Lage Doseringen
Systeem. De eerste onkruidbestrijding
is halfapril uitgevoerd. Daarna isdit
nog 2-3 maal herhaald. De
onkruidbestrijding isgoed gelukt.
Aardappelopslagbestrijding kostte op
sommige percelen handwerk.
De suikerbieten ontwikkelden vlot en
hadden voor de langste dag het veld
gesloten. Rhizoctonia kwam voor in
enkele percelen (proefvelden). Op

deze percelen zijn de rotte bieten uit
het zwad verwijderd na het rooien en
voor het opladen.
Begin augustus is Cercospora
geconstateerd en bestreden. Het ras
Sirio (cercospora resistent) is zonder
bespuitingen vrij van deze bladziekte
gebleven.
Eind september isvoor de vroege
levering gerooid, de laatste bieten zijn
begin december opgeladen.
Gemiddeld netto opbrengst van het
gehele areaal suikerbieten 65.7 ton
per ha; 15.74 %suiker; 89.66% WIN
en 13.72 % totaaltarra.
Gemiddelde opbrengst was goed
ondanks het Rhizoctonia-proefveld en
aantastingen in enkele percelen.
Enkel het suikergehalte ismatig,
kwaliteit en tarra waren goed.

Loss
Ook voor de bieten is gespit in
combinatie met de rotorkopeg. Op
deze wijze ontstond in één
werkgang op enkele plekken na
een goed zaaibed. Door de natte
bodemomstandigheden is het
grootste gedeelte van de

Teeltgegevens suikerbieten zand (excl. BSO) en loss.
Twistweg
VeulensePerceel
waterweg1
7-10
Oppervlakte in ha
5.45
4,00
Majestic G
Caramel G
Ras
23 april
Zaaidatum
16april
Zaaiafstand
16,5cm
16,5cm
Erwt
Voorvrucht
Graan
Erwt/boon
Drijfinest per ha
30 m3 GVDM
30 m3 MDM
75 kg
40 kg
N-bemesting per ha
10kg Borax
10kg Borax
Borium-bemesting
400 kg
Natrium-bemesting
400 kg
Nakamag
Nakamag
P bemesting kg/ha
K bemesting kg/ha
Betacal
Onkruidbestr.
LDS
LDS

Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
Beregening in mm
Opbrengst kg/ha
Suikergehalte
Wl

2 x 0,5 Carb.
5 x30mm
71300 kg
15.74%
89.90 %

1x0,5 Carb.
71700 kg
14.87%
88.75%

Vredeweg
26
1,40
SirioG
29 maart
16,5cm
Erwt/boon

oppervlakte pas laat, eind april
gezaaid. Op bijna de gehele
oppervlakte zijn Rhizomanietolerante rassen gezaaid. De
zaaiafstand was 18 cm. De
opkomst verliep vrij vlot, met
70.000 tot 80.000 planten per ha.
Op één perceel waar de
aardappelen zijn achter gebleven
stokte de groei lange tijd om later
pas weer op gang te komen. Van
de overige oppervlakte zette de
groei vanaf begin goed door.
Ondanks de vrij late zaai sloten de
gewassen op een normaal tijdstip.
De onkruidbestrijding met het lage
doseringen systeem gaf wederom
een goed resultaat. Tegen
bladziekten is een bestrijding
uitgevoerd. De
oogstomstandigheden waren goed,
waardoor het tarra percentage laag
was. De netto opbrengst was goed.
Het suikergehalte viel tegen.
Gemiddeld 15,22%. De WIN
bedroeg gemiddeld over alle
geleverde bieten 89.35%

5,64
Diversen
27/28 april
18
Wintertarwe

Wijnandsrade
6
2.97
Diversen
2/3 april
18
Aardappelen

30 m3 MDM
46 kg
10kg Borax
400 kg
Nakamag

40 m3 ZDM
68 kg

74 kg

LDS

2,50 Round-up
0,5B+0,5G+0,5T+0,5O
0,7B+0,5G+0,5T+0,5O+0,5P
0,7B+0,5G+0,5T+0,5O+
0,5P+0,lVenz.+0,5Targa
2 x 0,5Carbendazim
11 Vydate (zaaivoor)

Idem

n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.

n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.

6 x30 mm
52200 kg
16,84%
90,99 %

Wijnandsrade 3B
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Idem
Idem

Hoofdteelt stamslabonen
Zand
Beginjuni zijn de stamslabonen
gezaaid, ras Mercano. De bemesting
bestond uit een organische mestgift.
Goede opkomst en vlotte beginontwikkeling. Bloei startte halfjuli en
rond dietijd was het goed weer met
alsgevolg een goede peulzetting envulling. Het vochttekort is middels
beregening aangevuld.
De onkruidbestrijding met lage
doseringen Basagran is goed
geslaagd. Er isdit seizoen éénmaal
met Ronilan gespoten tegen Botrytis
en Sclerotinia.
Half augustus zijn de bonen geplukt.
De opbrengst was goed.

Conservenerwten
Zand
Begin april (vroege teelt) en begin
mei (hoofdteelt) zijn de
conservenerwten gezaaid. De
bemesting bestond uit een beperkte
organische mestgift. Destart van het
groeiseizoen was goed, goede
gewasontwikkeling en daarna goede
omstandigheden tijdens de bloei en
peulzetting. Rondom bloei en tijdens
peulvulling iser beregend om het
vochttekort aan te vullen.
Ditjaar nauwelijks problemen met
Botrytis inverband met het redelijk
goede weer. Luizen en rupsen zijn
bestreden.
De vroege erwten zijn eindjuni
geoogst, opbrengst redelijk goed. De
hoofdteelt erwten zijn eindjuli
geoogst, opbrengst goed.

Teeltgegevens waspeen, bonen en erwt (excl. BSO)
Waspeen
Gewas
Vredeweg 25
Oppervlakte (ha)
Ras
Zaaidatum
Zaaiafstand of hoeveelheid
Voorvrucht
Drijfmest per hectare
Borium-bemesting
K-bemesting
MgO-bemesting
N-bemesting per hectare
Onkruidbestrijding
Ziektebestrijding
-Loofverbruining
-Botrytis-Sclerotinia
Plaagbestrijding
-wortelvlieg (bij zaai)
Beregening
Opbrengst per hectare

10

Wortelen

0,70
Armstrong
28 mei
23 kg
Mais
2Öm3 RDM
10kg Borax
300 kgK.60
8 kg Bitterzout
110kg
3 x LDS Dosanex
2x 1Rovrall
-

15kg Birlane
7 x20 mm
48200 kg

Stamslabonen
Twistweg 1+2
2,85
Mercano
1 juni
7cm
Waspeen
20 m' GVDM

3 x LDS Basagran
1x 1Ronilan
-

2x25mm
14900 kg
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Zand
De was-en winterpeen zijn in de
tweede helft van mei gezaaid. De
bemesting bestond uit organische
mest aangevuld met kunstmest tot het
advies (80 kg N -Nmin). Daarnaast is
15kg Borax gestrooid om het
boriumgehalte aan te vullen en K.-60
voor de kali-behoefte. De
onkruidbestrijding isgoed geslaagd.
Chemisch istwee tot drie maal met
een lagedosering gespoten tegen
breedbladigen. In het BSO-Eco
perceel iskort voor opkomst gebrand
met een brander, naopkomst is
geschoffeld. Onkruid in de rij is
handmatig verwijderd. De stand en
ontwikkeling van dewortelen was
redelijk goed.
Begin november zijn twee
waspeenpercelen gerooid onder
goede omstandigheden. Eén perceel
isniet gerooid vanwege zwarte
plekken op peen na logen.
De netto opbrengst varieerde per
perceel van 38tot 48 ton per hectare.
Sortering was zeer goed, kwaliteit
minder want er iscirca 30%tarra
verrekend.

Conservenerwt
Vredeweg
11+12+16
3,35
Riga/Mildo
6 april
115kg
Aardappel/maïs
30 m' RDM

Conservenerwt
Veulensewaterw. 4
+ Meterik
6,15
Bastion
6 mei
75 kg
Bieten/maïs
30 m' ZDM

2x LDS Basagran
0,25 Pirimor+
0,3 Decis

lx Basagran+Herbogil
0,25 Pirimor +
0,3 Decis

2x25mm
6200 kg

2 x25mm
8410 kg

akkerbouw

Weersgesteldheid
M. Kroonen, bedrijfsleider PAV-ZONlocatie Vredepeel
Januari begon nat en bleef nat. Qua
temperatuur zacht. Geen winter.
In februari een korte vorstperiode met
neerslag in devorm van sneeuw. Februari
was nat en fris.
Maart begon bewolkt, stormachtig en over
het geheel gezien veel neerslag. Eind maart
verbeterde met droger en warmer weer.
De eerste weken van april waren droog en
warm. Later in de maand wisselvalliger en
frisser. Over het algemeen een droge maand
waardoor dewerkzaamheden goed vooruit
konden.
De eerste helft van mei was droog en
warm. Half mei een stormachtige periode
met schrale noordoosten wind met als
gevolg stuifschade indiverse gevoelige
percelen. Mei eindigde droog, broeierig en
warm. Eind mei zijn de wintergranen
beregend. Juni begon wisselvallig met
geregeld een bui. De phytophthora stak her
en der de kop op. De omstandigheden voor
schimmels waren optimaal en dus
bescherming met fungiciden moest volop
plaatsvinden. Over geheel gezien een
donkere maand met geregeld een neerslag.
Juli had geregeld kleine hoeveelheden
neerslag en was een broeierige maand. De
gewassen droogden nooit echt goed op,
hierdoor veel schimmeldruk inde
gewassen. De maand eindigde zonnig en
zeer wann. Detotale hoeveelheid neerslag
was echter tegering om in de vochtbehoefte
van de gewassen tevoorzien. Daarom is
gedurende deze maand volop beregend.
De eerste twee weken van augustus waren
tropisch wann en geregeld een forse bui.
Gedurende deze weken zijn de granen
geoogst. Augustus eindigde droog en wann.
Bij de bestrijding van schimmelziektes
kwam deze droge periode goed van pas. De
maand september wasten opzichte van het
gemiddelde zeer warm en droog. Met als
gevolg dat er begin september nog volop
beregend is.Door de hoge temperatuur
ontwikkelde en rijpten de gewassen vlot af.
Half september iseen start gemaakt met de
oogst. Oktober bleef wann en droog inhet
begin. Later in de maand koude nachten en
meer neerslag. Over het algemeen geen
echt herfstweer. Gedurende de eerste twee
weken zijn de meeste proefvelden en
aardappelen geoogst. Uitzaai van de
wintergranen eind oktober gestart.
November begon nat, daarna viel er
nauwelijks neerslag. Bijna alle gewassen en
proefvelden zijn voor eind november
geoogst.
December begon stonnachtig en nat.
Halverwege de maand enkele dagen vorst
van betekenis. December eindigde zeer nat
met flinke storm en een enkele nachtvorst.

De belangrijkste kengetallen omtrent de weersgesteldheid van het
afgelopen groeiseizoen en 30jarig gemiddelde van Vredepeel.
Maand
neerslag 1999 in mm.
Gemiddelde
Verschil
etmaaltemp
in°C
IWijnands jVrede j30-j
1999
gem.
:
rade
Peel
jgem.
1 30j.
!
:
Januari
106
73
59
5,6
1,9
+ 3,7
41
Februari
85
: 63
3,5
2,3
+1,2
59
Maart
78
71
8,1
5,0
+3,1
April
51
;42
47
11,2
8,1
+ 3,1
Mei
87
57
15,2
+ 2,9
53
12,3
Juni
16,1
88
53
63
15,4
+ 0,7
Juli
103
38
66
20.3
16,8
+ 3,5
Augustus
90
106
55
18,1
16,6
- 1,5
September
28
! 59
19,0
47
14,0
+ 5,0
Oktober
41
31
56
11,0
10,0
+4,0
November
7,2
58
51
68
5,6
+ 1,2
119
130
69
5,9
December
+ 2,8
3,1
Totaal
953
j 743
695
11,8
9,3
+ 2,5

Samenvatting
Gezegd kan worden dat het groeiseizoen van 1999gemiddeld als
warm en zeer groeizaam in de boeken gaat. In totaal iser in 1999te
Vredepeel 743 mm neerslag afgetapt.
Juli, eind augustus en begin september waren droge periodes met
gemiddelde hoge temperaturen, met alsgevolg hoge
gewasverdampingen per dag. Gevolg isdat toen kunstmatig beregend
is. Eind mei zijn devroege erwten en degranen beregend. Injuli en
augustus nagenoeg allegewassen. Inseptember de suikerbieten,
schorseneren, waspeen en stamslabonen. Intotaal is een oppervlakte
van 238 ha beregend. Per keer wordt ± 25 mm beregend.
Vorstperiodes waren er midden februari en midden november en
halverwege december.

Beregening in 1999
gewas
biet
Aardappel
Erwten
Stamslabonen
Schorseneren
Was/winterpeen
Granen
Maïs

% v.d. beteelde oppervl.
75
100
100
100
100
100
75
55
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Aantal mm
150
80-150
60
50
150
140
60
30-90
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Wensen voor een praktijkonderzoek
PAV-ZON is een bedrijf dat
onafhankelijk teelttechnisch en bedrijfseconomisch
onderzoek verricht voor akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers in het Zuidoostelijk zand-, rivierklei- en
lössgebied. Het onderzoeksplan van PAV-ZONkomt mede tot stand op basis van
w e n s e n van agrariërs zelf.
Een regionale programmeringscommissie met telers uit het gebied adviseert het PAV-bestuur
welk onderzoek wel en niet moet
worden uitgevoerd. Met dit adviesbeslissen detelers ook over
debesteding van het geld dat via
deheffing van het HoofdproductschapAkkerbouw door hen
zelfvooronderzoek wordtbijeengebracht. Doorhet aandragenvan ideeën bepaalt de agrariër dus mede over de besteding
van deze gelden. Welke wensen
kaartte deakkerbouwer en tuinder zoal aan, delaatste tijd en
wat is daar mee gebeurd? Het
afgelopen jaar werd vanuit
Zuid-Limburg vooral de nitraatuitspoelingsproblematiek, erosieen aardappelkwaliteit aangekaart. Onderwerpen diein het
huidige proefplan reeds aandacht krijgen, maar waarvan op
deze manier duidelijk wordt
aangeven, dat zebreed worden
gedragen. Vanuit het zuidoostelijk zandgebied kwamen vooral
vragen over aaltjes, ziekten, onkruidbestrijding en beregening.

Er zaten een aantal waardevolle
suggesties bij dieinhet bestaandeonderzoek zullen worden
meegenomen. Een aantal voorstellen leidt het komend seizoen
tot nieuw onderzoek. Opvallend
wasverder dat meerdere voorstellen vooral het opeen rij zetten van bestaande kennis betrof. Een voorbeeld hiervan is
het bewaren van aardappelen.
In het zandgebied bestaat veel
interesse voordebewaring van
aardappelen. Hierover is al veel
bekend. Zandaardappelen kennen echter specifieke bewaarproblemen. Het komend jaar
vindt een inventarisatie plaats
naar debewaarproblemen van
zandaardappelen en naar deoplossing ervan.
Ander voorbeeld: de verschillende mogelijkheden om drift tebeperken. Er isreeds veel ervaring
opgedaan met spuittechniek,
toevoegmiddelen, en vanggewassen.Allekennis met betrekking tot driftbeperking en de effectiviteit ervan zal eensop een
rij worden gezet.
Over vloeibare stikstofmeststoffen isveelbekend.Vooral in het
buitenland. OokinNederland is
hier en daar ervaring opgedaan.
Bij telers leven nogveel vragen
over de gebruiksmogelijkheden
in diverse gewassen.Allebestaande kennis zalopeen rij
worden gezet, zodat de Nederlandse teler er zijn voordeel mee
kan doen.
Paul Geelen

Onderzoek
Praktijkonderzoek isonderzoek waarvan deresultatendirect bijuophet bedrijf
toepasbaar zijn.Om onderzoekzodicht mogelijkbijdepraktijk tehouden
vraagthetPAVuwmedewerking.Zendt nuuwwensen ensuggestiesin voor
nieuwakkerbouwonderzoek.PAVkanzohetonderzoekgoedvoorbereiden en
eventueelafstemmen opproevendieelderswordenuitgevoerd.Opdezemanier
wordt debeschikbaremenskracht enmiddelenzoefficiëntmogelijkingezet.
Voorstellen kunt uopsturennaar PAV-ZON,Vredeweg I,58I6AJ inVredepeel,
waarbij unaasttelefoonenadresgegevensookduidelijk vermeldt welkprobleemuonderzocht wilthebben.

12

Jaaroverzicht

1999 PAV-ZON

akkerbouw

Oogst-zuid 17 september 1999

Cumbia nog steeds aan kop op lössgrond
Het wintergerstras Cumbia
geeft op lössgronden nog
steeds de hoogste opbrengst.
Anoa is een goede tweede.
De buitenlandse rassen vielen tegen, zo blijkt uit een
rassenvergelijking uitgevoerd door PAV-ZONin samenwerking met de ZuidLimburgse handel.
Deteelt van wintergerst isalleen inGroningen en Zuid-Limburg vanbehoorlijke betekenis.
Daarom iser geenlandelijk rassenonderzoek. Omtoch de ZuidLimburgse landbouw te blijven
ontwikkelen hebben de regionalehandel en PAV-ZONde handen ineengeslagen om alsnog
een rassenvergelijking uit te
voeren.
Degerst opdeproeflocatie was
begin november gezaaid. Deomstandigheden waren toen niet
optimaal met als gevolg een
dun, maar welregelmatig gewas. In mei isin deproef twee
maal een ziektebestrijding uitgevoerd. Begin meihebben we
blad- en netvlekkenziekte bestreden. Deze zette echter niet
door.Debehandeling was ach-

teraf gezien niet nodig geweest.
Debestrijding dieweeind mei
hebben uitgevoerd had wel duidelijk effect opde ziekteaantasting.Dit leiddeuiteindelijk tot
een gemiddelde opbrengstverhogingvan 630kiloper hectare.
Er is geenhalmverkorter gespoten.Alleen Majestic gaf enigelegering.In de gewasontwikkelingkwamen wel grote
verschillen voor.Majestic kwam
twee weken eerder inbloei dan
Regina. Dezelfde verschillen
kwamen voorin afrijping.

Opbrengsten

jaren staan vermeld in de tabel.
Niet van allerassen is deopbrengst over meerderejaren beschikbaar. Er zijn namelijk een
aantal nieuwe rassen in deproeven opgenomen. Cumbia kwam
voorheen altijd alsbeste uit de
bus, gevolgd doorAnoa. Het
veelbelovende tweerijige ras
Regina liethet in 1999 afweten.
Debuitenlandse rassen Majesticen Sarah (ditjaar voor het
eerst inbeproeving) bleken in
1999inopbrengst achter te blijven. Cumbia is dus nog steeds
de topper.
PaulGeelen

Deopbrengsten van de laatste

PAV-ZON

Tabel:opbrengsten in kg/hectare bij gangbare teelt
met ziektebestrijding (m=meerrijig, t=tweerijig).

Anoa(m)
Cumbia (m)
Grete (m)
Majestic (m)
Regina (t)
Sarah(m)
Trasco (t)
Vectra (m)
Virgo (t)

Jaaroverzicht

1999

1998

1997

1996

8.200
8.500
*
7.980
7.080
7.830
*
*
6.820

9.020
8.880
8.320
*
8.590
*
7.480
*
7.840

*

*

1999 PAV-ZON

akkerbouw

8.710
8.490
*
8.630
*
7.760
7.920
*

10.870
10.510
*
*
*
8.860
10.000
*
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1999

Rassenlijst wintertarwe uitgebreid
Farandole en Drifter als nieuwe rassen opgenomen
Inhet afgelopen teeltseizoen isdoor het PAV eengroot aantal
wintertarwerassen onderzocht opverschillende grondsoorten.
DeRassenlijstwerd uitgebreid met tweenieuwerassen: Farandoleen Drifter.

I

Nhet najaar van 1998kon slechts
een beperkt areaal wintertarwe worden ingezaaid. Ookde inzaai van
proefvelden ging niet zovlot alsin anderejaren.Toch ishet, hoewel voor
sommige proeven op een laat moment,
gelukt om op negen lokaties het rassenonderzoek uit tevoeren. Erwaren twee
proeven op de noordelijke zeeklei, twee
op de centrale zeeklei,twee op de zuidwestelijke zeeklei, twee op de zand- en
dalgronden en één op lössgrond. Degewassen hebben zich, ook op de laat gezaaide velden, goed ontwikkeld, zodat
ergenoeg betrouwbare resultaten zijn
verkregen. Ditjaar konden de onderzoekers de rassen vooral op ziekteresistentie goed beoordelen. Omdat een
strenge winter achterwege bleef, konden er geen verschillen in wintervastheid bepaald worden. Ook trad erweiniglegering op,zodat verschillen in stevigheid niet echt tot uiting kwamen.
RasDrifter bij baktarwe
Dekeuze voor een baktarweras zal
mede afhangen van de eventuele premie die de teler op bakkwaliteit kan
ontvangen. De rassen Hereward enArnaut behoren tot de categorie betere
baktarwe.Voordeze rassen geldt zeker
dat de invergelijking met de andere rassenlagere opbrengst gecompenseerd
moet worden door een hogere prijs.
De categorie baktarwe, die tot nu toe
bestond uit de rassen Residence, Bercy,
Tambor en Semper, isuitgebreid met
Drifter. Ditbaktarweras combineert een
hoge opbrengst met een goede stevigheid en een goede ziekteresistentie. Ook
de rassen Residence,Tambor en Semper
hebben goede resistentiecijfers, onder
andere ook tegen fusarium in de aar.
Drifter rijpt middenvroeg af en heeft
een goede schotresistentie.

Ziektebestrijding bijvultarwe
De categorie vultarwe bestaat ook dit
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jaar uit de rassenVersailles en Ritmo.
Uit de opbrengstcijfers isafteleiden dat
bijdeze rassen vaakeen bestrijding van
ziekten noodzakelijk isom tot een goede productie te komen. Naast de afrijpingsziektenbestrijdingzal bij deze rassen veelal ookvroeger inhet groeiseizoen een ziektebestrijding nodig zijn.
Farandole nieuw op voertarwelijst
Tot nu toe bestond deze categorie uit de
rassenVivant, Harder enTower.In de
Rassenlijst van 2000 isdeze categorie
uitgebreid met het ras Farandole. Dit
ras, dat door z'n kafnaalden een opvallend uiterlijk heeft, combineert een
hoge opbrengst met vroegheid. Het ras
isaanmerkelijk vroeger dan het ras dat
tot nu toe alsvroegste gold, namelijk

Gemiddelden

Bercy.Farandole moet vroeg geoogst
worden. Het ras isgemiddeld stevig en
heeft een goede resistentie tegen bladziekten. Het rasVivant blijft in deze categorie een productief ras met een goede resistentie tegen bladziekten. Op de
kleigronden isdat van belang.
Alleeigenschappen tellen mee
Omtot een goede rassenkeuze tekomen zullen alle eigenschappen van een
ras meegewogen moeten worden, voor
zover zevan belang zijn in het betreffende gebied.
Bijde beoordeling van de stevigheid is
het goed om ook teletten op de lengte
van het stro.Bijde langere rassen kan
bij zorgvuldige toepassing van een
groeiregulator vaak meer bereikt worden dan bij kortere rassen. Een matig
stevigheidscijfer isdaarom bijeen kort
ras een groter probleem dan bij een
lang ras.
Ir.Lubbert vanden Brink,
PAV-Lelystad

fV

over de jaren 1996 t/m 1999
resistent etegen:
wintervastheid

betere baktarwe
Hereward
A
Arnaut
B
baktarwe
Residence
A
Tambor
A
Bercy
A
Semper
N
nieuw in de Rassenlijst
Drifter
N
vultarwe
Versailles
A
Ritmo
A
voertarwe
Vivant
A
Tower
A
Harrier
B
nieuw in de Rassenlijst
Farandole
N

lengte stro

stevigheid

vroegheid aar

vroegri|pheid

schot

gele roest

6,5
7,5

5,5
7,0

9,0
7,5

6,0
5,5

6,0
6,0

5,5
6,0

9,0
9,0

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

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

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

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

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

6,0
6,5
6,5
6,5

9,0
8,5
6,0

8,0

8,0

7,5

6,5

7,0

7,5

9.0

6,5
7,0

6,5
6,5

7,5
8,0

6,0
5,5

6,5
6,0

7,0
7,0

7,5
5,0

6,5
7,5
6,5

6,5
7,5
6,0

8,0
6,0
8,0

5,5
6,5
5,5

6,5
7,0
6,0

7,0
7,0
7,0

9,0
8,0
2,0

7,0

5,5

7,0

9,0

8,5

4,5

9,0

Het baktarweras Drifter combineert een hoge opbrengst met een goede stevigheid (7,5) en een goede ziekteresistentie.
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9,0

Gemiddelden

over de jaren 1994 t/m 1999 (in

verhoudingsgetallen)
met ziektebestrijding

zonder ziektebestrijdmg

betere baktarwe
A
Hereward
B
Arnaut
baktarwe
A
Residence
A
Tambor
A
Bercy
N
Semper
nieuw in de Rassenlijst
N
Drifter
vultarwe
A
Versailles
A
Ritmo
voertarwe
A
Vivant
A
Tower
B
Harrier
nieuw in de Rassenlijst
N
Farandole
100 = gemiddelde
opbrengst in kg/are
Isd5% (relatief)

îstelijke
zeeklei

rivie•rkfei/
lossgrond

zand- en
dalgrond

noordelijke
zeeklei

centrale zuidwestelijke
zeeklei

zeeklei

rivierklei/
ossgrond

zand-en
dalgrond

96
94

97
93

98
88

94
89

9?
94

95
69

92
90

95
89

95
88

95
94

106
101
98
107

105
101
98
104

108
101
99
104

103
101
99
105

112
114
94
115

105
96
99
102

106
95
98
104

104
94
99
101

99
99
96
101

104
101
97
104

107

109

107

110

116
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112

99
97

99
97

95
90

101
99

90
89

103
104

104
104

104
103

104
105

98
99

100
100
101

106
101
98

107
104
106

102
104
103

92
108
100

103
101
104

106
101
101

107
100
103

108
100
104

100
106
103

112

109

108

102

93

108

106

105

102

97

81,7

87,8

94,5

90,4

66,9

38.3

99,5

106,8

38,2

86,5

8,5

6,2

7,3

7,0

7,2

5,2

4,1

3,6

5,3

4,7

Uit de opbrengstcijfers is af te leiden dat bij devultarwerassen vaak een bestrijding van ziekten noodzakelijk is om tot een goede productie te komen.

bruine roest

bakkwaliteit
meeldauw
bladvlekkenziekte

fusarium in de aar 'zwartschimmelsin aar' broodkwaliteit deegkwaliteit

maalkwaliteit zelenywaarde korrelhard

8.0
8,5

7,0
6,0

6,5
7,0

6,0
8,0

6,0
6,5

8,5
9,0

7,0
7,0

8,0
8,0

8,0
8,0

n
h

8,5
8,5
8,0
8,5

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

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

7,5
7,5
4,0
7,5

6,5
6,5
5,0
6,5

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

6,0
6,5
6,0
6,5

8,0
8,0
7,0
9,0

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

h
h

h
h

7,5

7,0

7,0

6,0

5,0
4,5

6,0
6,0

6,5
6,0

4,5
5,0

5,5
6,0

6,5
6,5

5,0
5,0

7,0
7,0

6,5
6,5

h
h

8,5
9,0
9,0

6,0
8,0
7,0

6,0
6,0
6,0

5,5
7,5
6,5

6,0
6,0
6,5

4,0
6,0
4,0

5,0
5,0
5,0

7,0
7,0
8,0

5,0
6,5
4,0

h
h
z

6,5
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Vleeskuikens groeien goed op rantsoen met
tarwe
Diervoederproeven laten zien dat sommige rassen minder geschikt zijn als
voer
Vleeskuikensvretenveeltarwe.Zoweluitoogpunt van diervoedingalsdiergezondheid zijn heletarwekorrels inhetvoer gunstig.AlleNederlandse rassenzijn geschikt,maar bij sommige
buitenlandse rassen isvoorzichtigheid geboden.

S

INDShet begin van de jaren negentig zijn de graanprijzen aanzienlijk gedaald. Dit heeft tot gevolgdat meer tarwe in de diervoederindustrie wordt gebruikt. Met name in de
pluimveehouderij (vleeskuikens, leghennen) werd veel tarwe inveevoer verwerkt. Gedeeltelijk wordt tarwe gemalen en zo alsgrondstof voor mengvoer
gebruikt. Intoenemende mate wordt
tarwe, naast kernvoer, alshele korrels
aan vleeskuikens verstrekt. Zo'n tien
jaar terug gebeurde dat nog nauwelijks.
Met de toediening van tarwe wordt direct ofna een week begonnen. Gedurende de groeiperiode van het kuiken
kan het aandeel van de losse tarwe toenemen tot 40à50procent. Het aandeel
gemalen en losse tarwe in het totale
rantsoen kan daardoor oplopen tot 60
procent.
In totaliteit wordt meer dan 300.000
ton tarwe perjaar afgezet in de pluimveesector en de verwachting isdat dit
de komende jaren zal stijgen. De omvang van deze afzet komt ongeveer
overeen met eenderde van de Nederlandse tarweproductie.

Praktijk en onderzoek
Depraktijkervaringen met het vervoederen van tarwekorrels naast kernvoer
aan vleeskuikens zijn gunstig. Het is
echter ook duidelijk dat tussen tarwepartijen verschillen invoerkwaliteit bestaan. Blijkbaar isniet alle voertarwe
geschikt pluimveevoer en moeten eisen
worden gesteld aan de korrelkwaliteit.
Behalve de voedingsstoffen inde korreldie een rol spelen bij de vertering in
het dier, zijn mogelijk ook andere korrelkenmerken, die door de teelttechniek
te beïnvloeden zijn, van belang.
Uitonderzoek uitgevoerd in het begin
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van dejaren negentig kwamen duidelijkeverschillen voor tussen tarwepartijen
bijvervoedering aan vleeskuikens. Minder geschikte partijen vertoonden een
verminderde vertering, waardoor de
groei achterbleef. Om eenzelfde ge-_,
wicht te bereiken moest het kuiken één
à twee dagen langer worden gevoerd.
Voorhet Productschap Diervoeding
en het Productschap Granen, Zaden en
Peulvruchten was dit aanleiding een
onderzoek naar de geschiktheid van
tarwe voor vleeskuikens te starten. In
verterings- en voederproeven werd gezocht naar kwaliteitskenmerken, waaraan de tarwe moest voldoen om geschikt te zijn als pluimveevoer.
Nederlandse rassen gelijkwaardig
In het onderzoek isgekozen voor Nederlandse rassen, die in verschillende
regio's op uiteenlopende grondsoorten
werden geteeld. Bovendien werd door
variërende teeltmaatregelen grote verschillen verkregen in korreleigenschappen, zoals eiwitgehalte, 1.000-korrelgewicht en hectolitergewicht.
Binnen het Nederlandse rassensortiment kwamen geen duidelijke verschillen in voederwaarde naar voren, al
scoordeVivant in de diervoederproeven
vaak wat beter dan Ritmo. Ook tussen
teeltgebieden bestonden geen duidelijkeverschillen. Ook korreleigenschappen als 1.000-korrelgewicht of hectolitergewicht bleken voor de voederwaarde van geen betekenis.
Gunstig isde goede verteerbaarheid
van het eiwit in de korrel. Hoge eiwitgehalten zijn gunstig, maar verlagen het
zetmeelgehalte in de korrel veelal, en dit
heeft een negatieve invloed op de hoeveelheid omzetbare energie in de korrel.
De geringe invloed van de genoemde
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korrelkenmerken op de voederkwaliteit
betekent dat tarwe voor pluimveevoer
niet anders geteeld hoeft te worden.
Ook bij de teelt van pluimveevoer gaat
het om hoge, rendabele opbrengsten.
Buitenlandse rassen
Deduidelijke verschillen die begin jaren
negentig tussen tarwepartijen werden
gevonden, zijn waarschijnlijk toch terug
tevoeren op raseigenschappen. In 1997
bleek het ras Buster bij vervoedering
aan pluimvee duidelijk betere resultaten te geven dan andere rassen in Engeland.
Onderzoek leerde dat Buster, integenstelling tot de meeste andere Engelsevoertarwerassen, niet beschikt over
het zogenoemde'rogge-gen' (lR-gen).
Dit 'rogge-gen' werd rond 1930ingebracht in de veredeling van tarwe. Het
verbeterde de ziekteresistentie, maar
was ongunstig voor de bakkwaliteit. Dit
gen wordt dan ook alleen bij enkele
voertarwerassen aangetroffen.
In Nederland werden tot het begin
van dejaren negentig enkele rassen met
het'rogge-gen' (Apollo,Herzog, Slejpner) geteeld. Bijhet toen uitgevoerde
onderzoek washet rasApollo betrokken
en dat scoorde duidelijk slechter dan
andere rassen. De betekenis van het
'rogge-gen' voor devoerkwaliteit is nog
allerminst duidelijk. Op de huidige Nederlandse Rassenlijst komt geen ras met
dit 'rogge-gen' meer voor. Dientengevolgezijn alle rassen geschikt voor vervoedering.
Devoederkwaliteit van rassen met het
'rogge-gen' isonzeker. Daarom isvoorzichtigheid geboden bij de keuze van
rassen met dit gen. Het zijn buitenlandse rassen, waarvan een aantal in Nederland worden geteeld. Het betreft onder
andere de Duitse rassen Apollo, Florida,
Herzog enToronto en de Engelse rassen
Beaver, Brigadier, Hussar, Rialto en
Equinox.
Dr. ir. Albert Darwinkel, PAVLelystad
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Halmverkorter moet wel
CCC en Moddus versterken eikaars werking
Eengroeiregulator isessentieel om legering
van tarwetevoorkomen.Datisvorigjaar wel
gebleken.CCCenhet nieuwemiddel Moddus
werken hetbestin combinatie.

S

INDSvorigjaar isModdus toegelaten en in de praktijk toegepast.
Deresultaten waren wisselend en
vaak niet beter dan met CCC.Dit kwam
door een gebrek aan kennis van het
middel. Moddus en CCCwerken allebei
remmend op de lengtegroei. Maar Moddus doet dat direct en CCCpas na enkeledagen. Beide middelen bevorderen
de spruitvorming bij toepassing in de
uitstoelingsfase. Moddus zou bovendien de beworteling stimuleren. Bijtoepassing tijdens de stengelstrekking geven Moddus en CCCeen verkorting van
de onderste stengelleden en een verdikkingvan de stengelwand. Moddus
houdt het gewas langer groen.
Dewerking van beide groeiregulatoren isafhankelijk van de temperatuur
tijdens, en vooral na de bespuiting.
Zonnig weer bevordert dewerking, zekeraan het eind van de middag wanneer de bladeren zijn opgewarmd. De
minimale dagtemperatuur voor CCCis
tien graden en voor Moddus twaalf.

Spuit niet als ernachtvorst dreigt.
Een ergvroege bespuiting tijdens de
uitstoelingverbetert de strostevigheid
vaak maar weinig, maar stimuleert wel
de spruit- en aarvroming. Met name bij
laat gezaaide ofholle gewassen kan dit
de opbrengst ten goede komen.
Het beste spuitmoment ishet einde
van de uitstoeling, alshet gewas begint
te strekken. Danverstevigt het middel
de stengelvoet en werkt het minder als
stengelverkorter. In het 1 à 2-knopenstadium geldt het omgekeerde.
Een groeiregulator werkt twee tot drie
weken zodat een bespuiting bij het oprichten van het gewas afdoende kan
zijn. Maar bij ongunstigweer isdit vaak
niet zo en heeft een gedeelde bespuiting
een betere uitwerking op de strostevigheid. Zeker in bladrijke en lang groene,
hoog-opbrengende gewasbestanden
Vroeggezaaide en fors ontwikkelde
gewassen vragen een hogere dosering
dan de minder verontwikkelde,laat gezaaide percelen die nu in de praktijk

veel voorkomen. Kiesbijde eerste bespuiting aan het einde van de uitstoelingCCC (0,75l/ha); voegeventueel 0,20,25 l/ha Moddus hieraan toe ter bevordering van aarvorming en beworteling
van holle en laat gezaaide percelen.
Bijde tweede bespuiting geldt als
richtlijn inhet 1 à 2-knopenstadium
0,30 l/ha Moddus). In fors ontwikkelde
gewassen kan hier evenuteel CCC (0,25
l/ha) aan worden toegevoegd.
dr.ir.Albert Darwinkel,
PAV-Lelystad
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Weinig extra zaaizaad nodig voor hoge
tarweopbrengsten
Een akkerbouwer die
hogere korrelopbrengsten
wil, hoeft de hoeveelheid
zaaizaad niet eindeloos
op te krikken. Onderzoek
van het PAVnaar de
invloed van de zaaidichtheid op de gewasontwikkeling en de korrelopbrengst, heeft uitgewezen
dat voor opbrengsten van
11 à 12 ton per ha een
verhoging van de zaaizaadhoeveelheid met 10
kilo per ha voldoende is.
ankzij betere rassen en verbeterde teelttechnieken is de
korrelopbrengst van wintertarwe
sinds 1970 met ongeveer een procent per jaar toegenomen. Begin
jaren negentig noteerden veel
akkerbouwers korrelopbrengsten
van 10 ton per ha. Fusarium en
legering zorgden voor stagnatie in
1997 en 1998, maar dit jaar zijn
opnieuw korrelopbrengsten
behaald van meer dan 10 ton per
ha. Die topopbrengsten hebben
de vraag doen rijzen of de teelttechniek niet moet worden aange-

D

past, bijvoorbeeld de stikstofgift
of de hoeveelheid zaaizaad te verhogen.
Voor een korrelopbrengst van 10
ton per ha zijn bij de huidige productieve rassen 500 à 550 aren per
m 2 nodig. Binnen een veldgewas
komen grote verschillen voor in
aargrootte. De zwaarste aren worden geproduceerd door de hoofdspruit en de eerste 2 à 3 gevormde
zijspruiten. Later gevormde zijspruiten brengen duidelijk minder op, maar kunnen in holle
gewasbestanden wel sterk compenserend werken. Voor een gunstige gewasontwikkeling zijn 2 à 3
aren per plant optimaal. Om dit
te bereiken zijn bij een tarwegewas 200 à 250 planten per m 2
gewenst. Door rekening te houden met de te verwachten veldopkomst en circa 5 % aan plantverliezen in de winter, zijn in gunstige situaties 300 zaden per m 2 voldoende. Onder minder gunstige
omstandigheden kan deze dichtheid oplopen tot 400 zaden per
m 2 . De zaaizaadhoeveelheid
varieert daarbij, afhankelijk van
het 1000-korrelgewicht, van 140
tot ruim 200 kg zaaizaad per ha.
Om in het voorjaar bij een 'normaal' veldgewas 250 planten per
m 2 te krijgen, moeten bij een
veldopkomst van 80% en een
plantverlies van 5% ruim 330
zaden per m 2 gezaaid worden. Bij
een 1000-korrelgewicht van het
zaaizaad van 48 komt dit neer op
bijna 160 kg zaaizaad per ha.
Om vast te stellen of voor hogere

Korrelopbrengst bij toenemende plantdichtheid.
planten/m2

opbrengsten ook meer zaaizaad
nodig is, deed het PAVin de Flevopolder en in het Oldambt proeven met het ras Ritmo. De proeven werden van voldoende stikstof voorzien. Om hoge opbrengsten mogelijk te maken was de
bestrijding van legering, ziekten
en plagen intensief. Op beide
onderzoekslocaties werden in
1997 en 1999 opbrengsten verkregen van 11 tot 12 ton per ha.
Door fusarium en legering bleef
de opbrengst in 1998 steken bij 9
ton per ha.
In het onderzoek was sprake van
een regelmatige plantverdeling.
De zaaidichtheid varieerde van 45
tot ruim 700 zaden per m 2 , terwijl
de plantdichtheid steeg van 30 tot
550 planten per m 2 (grafiek). Het
onderzoek maakte duidelijk dat
een toename van de plantdichtheid aanvankelijk tot een sterke
toename van de korrelopbrengst
leidt. Bij plantdichtheden van
meer dan 300 planten per m 2
stokt de toename echter.
In zes proeven werd gemiddeld bij
ongeveer 225 planten per m 2 de
optimale plantdichtheid bereikt.
De opbrengst bedroeg ruim 10,5
ton per ha. Uit de grafiek blijkt
dat bij 100 planten per m 2 de
opbrengst ongeveer 1ton per ha
lager is. Bij 60 planten per m 2 is
de opbrengst 2 ton per ha.
In de topjaren 1997 en 1999 werd
een optimale standdichtheid
bereikt van ongeveer 250 planten
per m 2 De lichte opbrengststijging die bij hogere plantdichtheden werd geregistreerd, hing
samen met de late zaaidatum (11
januari) van één proef in 1999. En
late zaai is immers gebaat bij meer
zaaizaad.

korrelopbrengsten (kg/ha)
Topopbrengsten

37
69
134
200
273
343
419
534

gemiddeld

1998

1997+1999

7.553
8.963
10.004
10.491
10.559
10.556
10.638
10.735

6.837
8.000
8.540
9.198
8.887
8.508
8.579

8.270
9.889
10.736
11.137
11.394
11.581
11.668
11.853

8.500
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Het PAV-onderzoek heeft bevestigd dat topopbrengsten worden
verkregen als de planten voldoende kunnen uitstoelen en forse
aren kunnen vormen. Bij te hoge
dichtheden beperkt de onderlinge
concurrentie een goede ontwikkeling van dë plant. Bij te lage
dichtheden worden er per plant
meer spruiten en aren gevormd.

Omdat deze minder productief
zijn, blijven topopbrengsten uit.
Bovendien kunnen de laatgevormde spruiten in holle gewasbestanden tot een ongelijktijdige,
vertraagde afrijping leiden.
De proeven in 1997 en 1998 hebben duidelijk gemaakt dat hoge
zaaidichtheden resulteren in een
groot aantal kleinere aren. Vooral
het aantal korrels per aar loopt
sterk terug. Het 1000-korrelgewicht daalt veel minder snel.
Uit het onderzoek in 1997 en
1999 is verder gebleken dat voor
hogere korrelopbrengsten wat
meer aren nodig zijn. Voor
opbrengsten van zo'n 10 ton korrel per ha blijken 225 planten per
m 2 voldoende te zijn. Op percelen
waar hogere opbrengsten gehaald
kunnen worden, kan beter uitgegaan worden van 250 planten per
m 2 . Omdat ook teeltmaatregelen
als een hogere stikstofgift de
gewasontwikkeling bevorderen, is
daarvoor hooguit 10% extra zaaizaad nodig.
Het PAV-onderzoek behelsde ook
een aantal andere rassen. De
resultaten ervan waren vergelijkbaar met die van Ritmo, zodat
ook voor hoogopbrengende
gewassen in het voorjaar kan worden uitgegaan van 250 planten
per m 2 .
Albert Darwinkel, PAV-Lelystad
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Gebruik van drijfmest in granen is goed
mogelijk
Op de zandgronden wordt
dierlijke mest meestal ingezet voor aardappelen, suikerbieten en snijmaïs.
Omdat dierlijke mest vaak
een goedkope meststof is,
kan ook het gebruik in granen interessant zijn. Hier is
reeds ervaring mee opgedaan.
Middenjaren negentig is door
het PAVonderzoek verricht naar
de mogelijkheden van mesttoediening inwintertarwe. Het onderzoek vond weliswaar plaats
opkleigrond, maar isook goed
vertaalbaar naar zandgrond. Er
isgekeken naar de vervanging
van detweede gift door dierlijke
mest. Vervanging van de eerste
gift lijkt opkleiminder voor de
hand liggend omdat door het
vroege tijdstip degrond dan nog
vaak onvoldoende isopgedroogd. In deproeven is gebruik
gemaakt van een sleufkoutermachine.
Technisch bleek het goed mogelijk om zonder gewasschade de
mest toete dienen. Welishet belangrijk dit tijdig te doen (stadium DC25-29).Door de eerste
gift te verlagen (circa 30-40kg
N/ha) kan detweede gift worden
verhoogd, waardoor wat meer
mest kan worden gegeven.
Dit kan aantrekkelijk zijn omdat mest goedkoop isen bovendien deverdeling van mest
beter isbij eenhogere gift.
Proefbedrijf Cranendonck beproeft opdit moment mesttoediening intriticale. In tegen

20

stelling tot het onderzoek op
klei wordt hier ook gekeken
inhoeverre het mogelijk is de
eerste gift toete dienen in de
vorm van dierlijke mest. Omdat
zandgrond inhet algemeen sneller opdroogt dan klei zijn de
mogelijkheden voor een vroege
mesttoediening hier vaak wel
aanwezig.
Deeerste resultaten geven aan
dat een mestgift intriticale, ook
in een vroeg stadium, goed mogelijk is.Verder onderzoek zal
moeten uitwijzen welke gift, de
eerste ofde tweede, zich het
beste leent voortoediening van
mest.

Zomergerst
Ookbij zomergerst bleek het
goedhaalbaar dekunstmest te
vervangen door dierlijke mest.
De mest moet dan welvóór het
zaaien worden toegediend.
Toediening inhet gewas gaf te
veel schade. Ook moet men op
rijkere zandgronden terughoudend zijn met gebruik van mest
voor gerst. De N-behoefte is dan
vaak laag (40-60 kgper ha).
Doordat bij gebruik van mest
vaak een minimale gift van circa
15m3/ha isvereist voor eengoedeverdeling wordt al snel te veel
stikstof gegeven. Dit beïnvloedt
met namen dekwaliteit van
brouwgerst negatief. In dergelijke situaties kan waarschijnlijk
tochbeter kunstmest worden
gebruikt.
Wimvan Dijk
PAV-Lelystad
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Wintertarwe op maat bemesten
Met een chlorophylmeter
de
mate van groen van tarwe
vaststellen om zo de stikstofbehoefte van het gewas te
bepalen. Dat is wat het
praktijkonderzoek
voor ogen
heeft bij onderzoek dat vorig
jaar met Hydro Agri Benelux
is begonnen. Een precies op de
behoefte afgestemde
bemesting zal de opbrengst en
kwaliteit ten goede komen.

gen in Duitsland zijn positief.
Telers hoeven soms minder stikstof bij te geven, wat de kosten
drukt.
Het Praktijkonderzoek voor de
Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt is vorig jaar begonnen het
systeem aan Nederlandse omstandigheden aan te passen. Dit is
nodig,omdat de Duitsers andere
rassen telen en het bemestingssysteem eerst twee lagere en dan een
hogere derde N-gift, om een hoog
eiwitgehalte te halen, voorschrijft.

Telers van wintertarwe bepalen de
hoogte van de tweede en derde
gift met stikstof (N) deels op het
oog. De kleur van het tarweblad
geeft immers een indicatie voor
de stikstofbehoefte van het gewas.
Dit is op het oog echter lastig te
bepalen, aangezien het ene ras
van nature een andere kleur groen
heeft dan het andere. Bercy is bijvoorbeeld lichter van kleur dan
Vivant. Ook zal de ene teler een
gewas als voldoende groen beoordelen, terwijl een ander het te
licht vindt.
Meststoffenfabrikant Hydro Agri
heeft in Duitsland een N-adviessysteem ontwikkeld aan de hand
van de bladkleur. Hierbij wordt de
chlorophylmeter gebruikt, een
apparaat waarmee de kleur objectief isvast te stellen. De hoeveelheid chlorophyl in het blad vertoont een sterk verband met de
opgenomen stikstof. De ervarin-

Variatie in groen

In Westmaas (ZH) en Biddinghuizen (Fl) zijn proeven uitgevoerd
met verschillende N-giften om
variatie in bladgroen te krijgen.
Doel was een relatie te leggen tussen de gewaskleur en de beste bemesting voor tweede en derde gift.
Gedurende het seizoen bleek dat
de chlorophylmeter de bladkleur
van het gewas op een makkelijke
manier omzet in een getal; de
verschillen tussen rassen en stikstofniveaus waren goed vast te
stellen. Een hogere chlorophylwaarde bij het begin van de
strekking (een donker gekleurd
gewas dus) maakte het effect van
een tweede N-gift van 50 kg N per
ha in Westmaas minder groot.
In Biddinghuizen waren de
resultaten vergelijkbaar, ondanks
een ander tarweras, een sterke
mineralisatie en een vrij zware
legering.
Uit vier rassenproeven bleek dat
ondanks verschillen in teeltomstandigheden de rasvolgorde hetzelfde blijft. Met andere woorden:
het verschil in bladkleur tussen
Vivant en Bercy is in Groningen
(naast elkaar geteeld) net zo groot
als in het Zuidwesten, of in ZuidLimburg. Dit maakt het mogelijk
een bemesting voor stikstof te ontwikkelen die geschikt isvoor een
breed assortiment rassen. De proeven worden de komende twee jaar
herhaald om een betrouwbaar Nadviessysteem op basis van de
chlorophylmeter te krijgen.
Ruud Timmer, PAV-Lelystad

Effect eerstegift op bladgroen
Effect van de 1e N-gift op de chlorophylwaarde bij begin strekkingsfase (DC31) en het effect van een
2e N-gift van 50 kg N/ha op de opbrengst van wintertarwe.
Westmaas; Ritmo
Nmin (0-90cm): 90 kq N/ha

N-gift
1e + 2e + 3e
25 + 0 + 0
75 + 0 + 0
125 + 0 + 0

opbr
(t/ha)
7,0
8,0
8,6

chlorofhylwaarde(DC31)
510
535
585

8,5
9,0
8,4*

550
615
645

N-gift
I e + 2e + 3e
25 + 50 + 0
75 + 50 + 0
125 + 50 + 0

opbr
(t/ha)
8,5
8,7
8,8

Biddinghuizen; Bercy
Nmin (0-90cm): 80 kq N/ha
30 + 0 + 0
80 + 0 + 0
130 + 0 + 0
1
(vrij) zwarelegering tijdens de korreivullingsfase

30 + 50 + 0
80 + 50 + 0
130 + 50 + 0
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9,2
8,4*
7,4*
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Tarwe levert topprestaties opbeetje extra
stikstof
Analyse tientallen bemestingsproeven maakt verfijning kunstmestgift
mogelijk
Wintertarwe krijgt delaatstejaren meer stikstof. Hoogproductievegewassen nemen deaangeboden stikstof beter openbenutten destikstof efficiënter. Daarom ishetvoldoendedetweedestikstofgift teverhogenvan60tot 75à80kiloper hectare.

E

ENvuistregel voor de stikstofbehoefte vanwintertarwe is25kg
N/ton korrel. Bijeen opbrengst
van 10ton/ha moet het gewas zo'n 240
kgN/ha alsbodemstikstof + kunstmeststikstof krijgen.Voor opbrengsten van
11à 12ton tarwe per hectare werd de
stikstofbehoefte 25à 50kg/ha hoger ingeschat en een extra gift van 30à60kg
N/ha aanbevolen. Devraag isechter, in
hoeverre een dergelijke gift juist was.
Vanaf 1995heeft het PAVde bemesting onderzocht van tarwe met hoge
productieniveaus. De kunstmestgift
werd aangepast aan de bodemvoorraad
en liep uiteen van 0tot 300kgN/ha. Be-

halve de korrelopbrengst werd de stikstofopname van het gewas en het eiwitgehalte in de korrel vastgesteld.
Wisselende korrelopbrengsten
Injaren met gunstige groeiomstandigheden (1993t/m 1996) heeft wintertarwe in de praktijk zeer hoge korrelopbrengsten opgeleverd. Ongunstige omstandigheden (ziekten, vroege legering)
hebben in 1997en 1998gezorgd voor
tegenvallende opbrengsten op menig
perceel. Ookin het onderzoek was dit
het geval.Viervan de negen aangelegde
proeven voldeden niet aan de minimaal
gestelde norm van 11ton per hectare.

TABEL1 .HOOGSTE OPBRENGST BIJGANGBAAR ADVIES VAN 180 KG N/HA

totaal

gemiddelde
9 proeven

hoogste
5 proeven

laagste
4 proeven

0
140
180
210
240
300

7.41
10.24
10.67
10.64
10.50
10.20

7,69
11,14
11,64
11,78
11,80
11,45

7,05
9,11
9,44
9,20
8,89
8,77

N-bemesting (kg N/ha)
3e gift
1e gift
2e gift
0
80
80
80
80
80

60
60
90
120
180

40
40
40
40

Gemiddelde korrelopbrengsten intonnenperhectarevanhoog-enlaagproductievegewasbestanden mettoenemende stikstofgiften. Gegevensvannegenproeven(1996-998).

De invloed van de stikstofbemesting
op de korrelopbrengst is weergegeven
in tabel 1.Gemiddeld over alle proeven
werd de hoogste opbrengst bereikt bij
het gangbare advies van 180kg N/ha
(bij Nmin =60).Bijde hoge opbrengstniveaus bleek de optimale N-gift maar
weinig hoger te zijn. Het valt op dat opbrengsten van 11à 12ton/ha werden
verkregen bij een N-bemesting die tot
nu toe slechts alsvoldoende werd gezien voor opbrengsten tot 10ton per
hectare. Dit duidt op een efficiëntere
benutting van de stikstof.
Betere benutting bij hoge opbrengst
Gemeten aan de bovengrondse biomassa kan gesteld worden, dat de productiviteit van wintertarwe de laatste jaren
duidelijk isgestegen. Nieuwe, productievevoertarwerassen deden hun intrede en de bestrijding van ziekten en plagen werd verbeterd.
Onder een gezonder gewas zit ook een
beter ontwikkeld wortelstelsel, dat veel
water en voedingsstoffen kan opnemen.
Hiermee wordt de basis gelegd voor
hoge opbrengsten, die bij een ongestoorde groei tijdens bloei en korrelvullingbehaald worden.
In tabel 2isde betere benutting van
hoog-opbrengende tarwegewassen
aangegeven. De gegevens zijn ontleend
aan 61proeven, die in 1983-1991 zijn
uitgevoerd en waarbij alle gewassen
eenzelfde hoeveelheid stikstof kregen.
Deproeven zijn verdeeld in drie opbrengstklassen. Duidelijk blijkt dat - bij
eenzelfde stikstofaanbod - gewassen
met een hoge korrelopbrengst meer
stikstof opnamen dan gewassen met
een lage opbrengst.

TABEL2. HOOGPRODUCTIEF TARWEGEWAS BENUTSTIKSTOF BETER

opbrengst
(t/ha)

stikstofaar ibod
(kg N/ha)

stikstofopname
(kg N/ha)

eiwitgsihalte

(%)

stikstofbehoefte
(kgN/ton)

7,74
8,70
9,83

236
235
242

191
205
221

12,7
12,4
11,9

24,7
23,6
22,5

Opnamevanstikstof inkilo's perhectarebijtoenemende opbrengstenvanwintertarwe bij
eenstikstofaanbodvancirca240 kiloperhectare.
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Lagere stikstofbehoefte
Totnu toe isbij de N-bemesting
steeds uitgegaan van eiwitgehalten van
12a 13%in de korrel. Dergelijke gehalten zijn uit oogpunt van bakkwaliteit
weliswaar wenselijk, maar uit oogpunt
van opbrengst niet nodig. Zolaghet eiwitgehalte in de korrel bij hoge opbrengsten meestal tussen 11en 12%.
Uit proeven blijkt dat als korrels geoogst worden met 11%eiwit, er sprake
isvan een goede N-voorziening van het

Uitgaande van 11%eiwit in de korrel
en de betere stikstofbenutting hoeft een
hoogproductief gewas maar weinig
méér stikstof te krijgen dan het bemestingsadvies dat in het begin van de jaren
tachtig isopgesteld en uitgaat van tien
ton korrelopbrengst per hectare.

gewas. Dit betekent dat erper ton korrel
22 kgNmoet worden opgenomen, dus
ongeveer 10%minder dan waarvan tot
nu toewerd uitgegaan.
In tabel 2blijkt duidelijk dat de stikstofbehoefte met een toenemende opbrengst (van 7,74 naar 9,83 ton/ha) afnam (van 24,7 tot 22,5 kgN/ton korrel).
Bijdrage van de bodemstikstof
De bijdrage die de bodem aan de stikstofvoorziening van het gewas levert,
bestaat uit de hoeveelheid minerale bodemstikstof in februari/maart (kortweg
N-min genoemd) en de hoeveelheid die
door mineralisatie tijdens het groeiseizoen vrijkomt. De laatste kan sterk variëren, maar valt niet tevoorspellen. Bij
de stikstofbemesting van wintertarwe
wordt dan ook alleen met de hoeveelheid minerale stikstof in februari/maart
rekening gehouden.
Aleerder isaangegeven dat bij eenzelfde N-voorziening hoog-opbrengen-

de gewassen meer stikstof opnemen.
Hoogstwaarschijnlijk ishet wortelstelselactiever en uitgebreider, waardoor
de planten meer stikstof, ook uit dieperelagen, kunnen opnemen. Dat betekent dat voor hoge korrelopbrengsten
minder kunstmeststikstof nodig is dan
voorheen werd aangegeven.

| S g Tweede gift tijdig
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Dr.ir.A. Darwinkel, PAV-Lelystad
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Latezaai,veel neerslagen vrijkomen
vanstikstof uit organischemest of
oogstresten zijn factoren die de hoogte
van deeerstestikstofgift medebepalen. Begin bij laatgezaaide tarwe met
eenvoorzichtige eerstegift engeefde
tweede gift tijdig (aanhet begin van
destengelstrekking) om voldoende
aren te krijgen.

Jaaroverzicht

Wanneerextra stikstof geven?
Voor opbrengsten van 11ton moet het
gewas ca. 250 kgN/ha, voor 12ton ca.
270 kgN/ha opnemen. Dit betekent dat
de stikstofbemesting maar 10à 25kg N
per hectare hoger ligt dan een jaar of 10
geleden. Bijeen voorraad aan minerale
stikstof van 60kgN/ha, betekent dit een
totale kunstmestgift van ca. 200kg
N/ha. Dat isminder dan hetgeen er de
afgelopen jaren op menig praktijkperceel is gegeven.
Het overgrote deel van de stikstof
wordt opgenomen in de periode van
stengelstrekking tot bloei.Zowel de eerste alsde tweede stikstofgift dragen bij
aan de blad- en stengelgroei en aan de
korrelzetting. De derde gift dient vooral
de korrelvulling.
De hogere opbrengsten in de laatste
jaren werden vooral bereikt door een
betere korrelzetting. Inverband hiermee moet de extra stikstof als een verhoogde tweede stikstofgift aan het begin van de stengelstrekking (1-knoopstadium) gegeven worden. Deling van
de tweede gift heeft geen zin.Welvragen strostevigheid en het optreden van ziekten aandacht.
^tr\

akkerbouw

I*

Maak stikstofvenster

Een stikstofvenster kan tijdens de
groeiperiode inzicht geven in debemestingstoestand vanhetgewas. Een
stikstofvenster iseenkleine plek ergensop hetperceel, waar bij de eerste
gift circa30 kilo stikstof per hectare
minder wordt gegeven. Een naderend
stikstoftekort wordt zo vroegtijdig
zichtbaar.
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Zwavelgebrek ligt op de loer
Symptomen in tarwe moeilijk te onderscheiden van stikstoftekort
DoorAlbert DarwinkelenEllen Küsters

Deindustrie in Nederland
produceert steedsschoner.
Zoneemtookdeuitstootvan
zwavelaf.Granenhebben
echterzwavel nodig.In
Duitsland enEngeland komt
zwavelgebrek veelvoor;reden
waarom zwavel indielanden
onderdeel uitmaakt vanhet
bemestingsplan.HetPAVheeft
vorigjaar in Nederlandvoor het
eersteentekortaangetroffen in
wintertarwe,wat bijnaeenton
perhakorrelopbrengst heeft
gekost.Moet deboerdus
zwavel bijmesten?
Tot 1970 stootte deNederlandse
industrie veel meer zwavel uit dan
nu. De 30 tot 40 kgzwavel (S) die
per ha op het land terechtkwam,
was ruim voldoende voor een
gezonde groei van de gewassen.
Zwavel isdan ook niet opgenomen
in het naoorlogse onderzoek naar
de behoefte aan mineralen van
bouw- en grasland. Daarom zijn er
nu geen goede onderzoeksmethoden en bestaat er geen bemestingsadvies voor zwavel.
Door allerlei milieumaatregelen
bedraagt de uitstoot van zwavel nu
minder dan 10 kgper ha.Te weinig
om te voorzien in de behoefte van
sommige gewassen.Wintertarwe
bijvoorbeeld heeft ongeveer 20 kg
per ha nodig en aardappelen en
suikerbieten zo'n 30 kgper ha.
In de grond ishet mineraal meestal in zijn organische vorm vastae24

Spuitzwavel heeftgeenzin
Zwavelgebrek kan niet worden voorkomen door de inzet
van spuitzwavel als fungicide. De zwavel dringt namelijk
moeilijk het blad binnen en is bovendien in de elementaire vorm niet verwerkbaar in de plant. Een sulfaat, zoals
bitterzout, werkthetbeste. Het bladneemt sulfaten
gemakkelijk op,waardoor een tekort aan zwavel snel
wordt opgevuld.

legd, onder meer in humus. Een
deel komt als sulfaat (S0 4 ) in het
bodemvocht voor,wat het gewas
kan opnemen. In deze vorm komt
zwavel ook voor in meststoffen als
bitterzout en kieseriet. Evenals
nitraat is sulfaat gevoelig voor uitspoeling,vooral op zand- en lichte
zavelgronden. Daarop isdan ook
een tekort aan zwavel te verwachten,vooral in gebieden met weinig
industriële uitstoot.
Zwaveltekorten remmen de groei
en verminderen de opbrengst. In
de tarwekorrel wordt zwavel ingebouwd in eiwitten, die belangrijk
zijn voor de bakkwaliteit.Van de
opgenomen zwavel wordt ongeveer
40 procent in de korrel opgeslagen. De rest blijft in stro achter.
Evenals stikstof wordt zwavel grotendeels opgenomen tijdens de
strekkingsfase en de bloei. Een
tekort aan zwavel zal zich vooral in

die periode voordoen. De bladeren
verliezen hun donkergroene kleur
en het gewas kleurt licht. De
symptomen zijn niet of nauwelijks
te onderscheiden van stikstofgebrek.Telers zien een tekort aan
zwavel daarom vaak aan als stikstofgebrek. Een extra N-gift werkt
dan ook niet.

Verschillentussen regio's
In wintertarwe isde zwavelvoorziening de afgelopen twee jaar op vier
plaatsen nagegaan: zware zeeklei
en zeer lichte zavelgrond in de
Kollumerwaard (Gr), veenkoloniale dalgrond inValthermond (Dr)
en lössgrond inWijnandsrade (L).
Het onderzoek laat enkele duidelijke tendensen zien. De zware klei in
de Kollumerwaard levert veel zwavel,wat resulteert in hoge zwavelgehalten bij de bloei. Op nabijgelegen, zeer lichte zavelgrond was de

Bemestingsadvieszwavel
Blgg in Oosterbeek werkt aan een bemestingsadvies voor
zwavel op basis van grondonderzoek. De noodzaak en de
hoogte van zo'n een bemesting is nu nog niet aan te
geven. Bodemonderzoek geeft wel een indicatie over zwavelgebrek door tegelijk met de bepaling van minerale
stikstof een het zwavelgehalte te laten bepalen.Voor de
zwaveltoestand spelen echter ook de gevoeligheid voor
uitspoeling en de neerslag van zwavel in het gebied een
rol. Zwavelbemesting is dus een preventieve maatregel
om een tekort te voorkomen.
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Letopformulering

Opbrengst enopnamevanstikstof enzwavelvan
wintertarwe bijtoenemendezwavelbemesting

Let bij zwavel goed op de formulering.
Zuivere zwavel wordt met S aangeduid.
Maar ook termen als S 0 3 en S 0 4 worden
gebruikt. In SOjzit 40procent S en in
S 0 4 zit 33procent S. Met andere woorden: 5procent S in een mengmeststof
komt overeen met 12procent S 0 3 of 15
procent S 0 4 .

(gemiddeldevan8proeven;1997/1998)
Zwavelbemesting(kgS/ha)
Korrelopbrengst(ton/ha)
Stikstofopname(kgN/ha)
Zwavelopname(kgS/ha)

0

80

8,60
8,74
8,75
8,76
218
227
220
224
20,6
23,1
24,1
25,7

Bij het begin van de stengelstrekking,begin mei,washet zwavelgehalte nog voldoende, maar bij de
bloei was het gehalte met eentiende procent duidelijk te laag (zie
tabel). Bij de oogst leidde dit tot
een zeer lage gehalte van 0,08 procent zwavel in het stro;in de korrel
was daarentegen van zwavelgebrek
nauwelijks sprake.
Op het proefveld met zwavelgebrek liet een vroege bemesting van
20 kgzwavel bij het begin van de
stengelstrekking, een hoger zwavelgehalte in het gewas zien vergeleken met het onbemeste gedeelte.

Optredenzwavelgebrek
Uit het onderzoek van het PAVen
Blggbleek dat er op één plaats
sprake was van zwavelgebrek, de
zeer lichte zavel in de Kollummerwaard.Tekorten zullen vooral vanafmei optreden, als het gewas
sterk gaat groeien. Op het proefveld in Munnekezijl was begin mei
nog niets te merken. Maar half
juni, bij de bloei,werd de kleur van
het gewas lichter door een zwaveltekort.

Invloedzwavelopproefvelden metenzonder
zwavelgebrek (1998)

Opbrengst (ton/ha)
Zwavelopname(kgS/ha)
Zwavelgehalten(S%)
stengelstrekking
bloei
oogst(stro)
oogst(korrel)

40

Dezwavelgiftennementoevan0tot80kgSperha; destikstofbemestingwasinalleproeven gelijk.Dezwavel ishalverwegefebruaritoegediend,tegelijkmetdestikstofbemestingen merendeelsalsammonsulfaatsalpeter.

zwavelvoorziening in beide jaren
laag, met vorig jaar zelfs een
tekort. Op de dalgrond was de
zwavelvoorziening voldoende. En
op de lössgrond was de zwavelvoorziening voldoende, maar lager
dan verwacht, gezien de grote
industriële bedrijvigheid in ZuidLimburg.

proefplaats

20

geenS-gebrek
(KW,VA,WR)

S-gebrek S-gebrek+20S
(KW361)
(KW361)

8,98
21,3

8,22
15,1

9,11
20,8

0,31
0,15
0,12
0,14

0,28
0,10
0,08
0,13

0,37
0,16
0,12
0,14

Vandedrieproeven waaringeen S-gebrekoptradin Kollumerwaard
(KW),Valthermond(VA)enWijnandsrade(WR)zijndegemiddelde
gegevensvermeldvandeproefdiegeenzwavelkreegtoegediend. De
anderesituatiesbetreffendeproefmetS-gebrek(KW361),in hetene
gevalzondereenzwavelbemesting,inhetanderegeval meteen bemestingvan20kgSperha.
Bron:PAV
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Tot de oogst bleef dit verschil
bestaan. Dit leidde tot een hogere
korrelopbrengst van bijna een ton
op het gedeelte met de zwavelgift.

Kleinegift voldoende
Het gewas neemt maar een klein
deel van de toegediende zwavel op.
Bij een gift van 40 kgper ha isin
geen enkele proef meer dan 6kg
per ha opgenomen. Afhankelijk
van de opbrengst zal wintertarwe
18tot 25 kgper ha gebruiken.
Door mineralisatie en door zwavelafzet op het land is op vrijwel alle
gronden voldoende zwavel voor
tarwe beschikbaar. Op het proefveld met een tekort was nog 15 kg
zwavel per ha van nature aanwezig.
Een kleine kunstmestgift van 10
tot 20 kgzwavel per ha is nodig om
een tekort te voorkomen. De zwavel moet bij het strekken van het
gewas beschikbaar zijn. Dat betekent een tijdige gift van een in
water oplosbare zwavelmeststof op
basis van sulfaat.
Bij wintertarwe kan zwavel goed
met de eerste stikstofgift in februari of maart worden gegeven. Op
de markt verschijnen steeds meer
mengmeststoffen met zwavel.
Door de geringe behoefte is een
mengmeststof met circa vijf procent S (let op:S,geen S 0 3 of S0 4 )
vaak voldoende. Maar ook met kieseriet ofbitterzout, mits tijdig
(begin april) gegeven,wordt zwavelgebrek voorkomen.
*Albert Darwinkelwerktop hetPAV
inLelystad;Ellen Küstersbiji
Oosterbeek.
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Klein venijn levert soms groot probleem op
Insectenschade in wintertarwe lastig te voorspellen en afhankelijk van veel
factoren
Insommigejaren kaninsectenschade inwintertarwe groteproblemen opleveren.Aantasting enwegvalvanplanten kan inhetvoorjaar worden veroorzaakt
door ritnaalden (Agriotes-soorten) fritvlieg (Oscinellafrit) ofdesmalle graanvlieg(Deliacoarctata).

I

N 1997werd in België naar schatting
3.000 hectare wintertarwe ondergeploegd vanwege schade veroorzaakt
door de made van de smalle graanvlieg.
Op minimaal 30.000 hectare wintertarwewas sprake van zichtbare schade
door vreterij. In 1997werd in Nederland
ook aanzienlijke schade gevonden. Het
seizoen daarna werd nauwelijks schade
geconstateerd.
Hetvoorspellen van de schade iserg
lastig en isafhankelijk van een groot
aantal factoren. Inhet najaar van1998
zijn opvijf onderzochte percelen weinig
eitjes gevonden. De aantallen waren
niet groot maar groot genoeg om bij
gunstige omstandigheden economische
schade teveroorzaken. De weersomstandigheden in de winter hebben een
grotere invloed dan het aantal gevonden eitjes.
Door de geringe vorst en de vele neerslagisde structuur van de grond op de
meeste percelen maar zeer matig. De
maden zullen in het voorjaar veel moeitehebben om de plant te kunnen bereiken. Het geringe aantal maden die de
plant zullen bereiken, rechtvaardigen
de veronderstelling dat de aantasting
door de smalle graanvlieg ditjaar waarschijnlijk mee zalvallen.Alsechter de
maden de plant bereiken zal deze afsterven omdat het gewas op de meeste
percelen nog niet in staat isom uit te
stoelen. Hierdoor kan het geringe aantal
maden toch enige schade veroorzaken.
Een gewasbehandeling met insecticiden in het voorjaar iszinloos. De made
zit in het hart vande plant en is daardoor moeilijk te bereiken.
Cyclus
Desmalle graanvlieg lijkt op de huisvliegen kent maar één generatie per
jaar. Hijoverwintert als ei.De eieren
zijn roomkleurig, knotsvormig en hebben in de lengterichting plooien en
worden vanaf eind juli in degrond afgezet. De made isroomkleurig-wit van
kleur en komt meestal in februari26

maart uit het ei.Hijverplaatst zich door
de grond op zoek naar jonge plantjes
van onder andere wintertarwe. De
made dringt de plant binnen via de
plantbasis, vlak boven dewortels. Hij
vreet zich twee àdrie centimeter naar
boven en zit dan in het hart van de
plant. Bijjonge, niet uitgestoelde planten sterft hierdoor de gehele plant af.Bi;
oudere planten worden de hartbladerer
geel en sterven af. In elke plant met nog
enkele groene bladeren kan tot begin
april de made worden teruggevonden.
In de eerste twee à drie weken voedt de
made zich weinig en blijft in hetzelfde
plantje. Daarna wordt hij vraatzuchtigei
en kan hij opeenvolgende jonge planter
vernielen. Deaantasting ishet grootst
injonge gewassen.
Alsde made tien millimeter groot is,
verpopt deze buiten de plant in de
grond. Debruine poppen zijn vanaf
eind april gemakkelijk tevinden in het
bovenste laagje grond vlakbij aangetasteen dode plantjes. Navijf àzes weken
komen devliegen uit de poppen (meijuli).Devliegiszeven millimeter groot.
Vanafjuliverspreiden zezich op zoek
naar geschikte eilegplaatsen. De vliegen
hebben een voorkeur voor eileg ingewassen die niet gesloten zijn, veel open
plekken hebben ofvroegvan het veld
worden gehaald. Een wijfje zet tussen
juli-september op deze percelen tussen
de30-50eitjes af. Deze eitjes overwinteren en de cyclus begint opnieuw.
Schade
Desmalle graanvlieg legt de eitjes op de
grond op open plekken in een gewasof
op zwarte braak liggend perceel. Hierdoor zijn percelen waar een lange periode zit tussen de oogst van het vorige
gewas en het zaaien van wintertarwe
gevoelig.
Dekans op schade isook afhankelijk
van de bodemgesteldheid. Hoe groter
de afstand istussen het eitje en de
graanplant en hoe vaster (dichter) de
grond des te moeilijker wordt het voor
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een uit het eitje gekomen made om een
graanplant te bereiken. Een goede bodemstructuur (na strengevorst) en veel
organisch materiaal in de grond (bijvoorbeeld ondergewerkt bietenblad en
koppen) zorgen ervoor dat de made de
plant makkelijker bereikt.
Deschade neemt toewanneer de
plant minder goed kan reageren op een
aantasting. Laat gezaaide planten, een
gewas dat veel geleden heeft van de
vorst ofeen laat voorjaar, levert jonge
gevoelige planten op die na een aantasting niet meer in staat zijn om noguit te
stoelen. Zesterven afwaardoor er vele
open plaatsen ontstaan in het toch al
slecht ontwikkelde gewas.
In oktober 1998zijn vijf percelen bemonsterd. Op drie percelen werden
geen eitjes van de smalle graanvlieg gevonden. Op de overigen wel (50en 130
eitjes/m 2 ). Op deze percelen te Cadzand
en Emmeloord wordt door het PAVLelystad en PAVZuid-West onderzoek verricht. Het doel isom door middel van
zaadbehandelingen met insecticiden
het gewas tebeschermen tegen enkele
plagen, zoalsde smalle graanvlieg en
ritnaalden.
RobvandenBroekenAlbert
fV Ester;PAV Lelystad.
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Duistbestrijding in wintertarwe
Herbicideresistentie vraagt toenemende aandacht van graantelers

Delaatste jarenwordensteeds
meer graantelers in hetnoordoosten van ons land geconfronteerd met tegenvallende
resultatenvanherbicidenbijde
bestrijding van duist. Vooral
opdezware kleigrondeninhet
Oldambt, waar het aandeel
ranen hoogis,nemendeprolemen in snel tempo toe. Bij
onderzoekdathetPAVdelaatstejaren uitvoert iskomenvast
testaandat resistentie-ontwikkeling hierbij een belangrijke
rol speelt.

g

Als de werking van een herbicide
tegenvalt wordt vaak aan resistentie gedacht. Dit hoeft echter niet
altijd het geval tezijn. De dosering
kan bijvoorbeeld (eventueel pleksgewijs) wat te laag zijn geweest.
Vaker blijkt dat de omstandigheden niet optimaal waren. Hierbij
valt te denken aan onvoldoende
beschikbaarheid van vocht (niet
elk najaar is zo nat als in 1998) of
deaanwezigheid van grovekluiten,
waardoor bodemherbiciden niet
optimaal hun werk kunnen doen.
Bijcontactherbiciden, toegepast in
het voorjaar, zijn degrootte,groeisnelheid en deafharding van duistplanten van belang. De ervaring
heeft geleerd dat het bestrijdingsresultaat van deze middelen veel
beter is wanneer ze vroeg (eind
februari/begin maart) op relatief
kleine duist worden toegepast dan
pas begin april gespoten. De ontwikkeling van resistentie tegen
duistmiddelen vraagt echter de
aandacht.
In Engeland en Duitsland heeft het
probleem regionaal grote vormen
aangenomen, en uit onderzoek van
het PAV is naar voren gekomen
dat van problemen die verschillende telers in het Oldambt ondervinden bij de bestrijding van duist,
herbicideresistentie de oorzaak is.
Er blijkt resistentie voor te komen
tegen veel gebruikte middelen als
isoproturon, chloortoluron, Puma
en Topik. Maar ook tegen minder
frequent toegepaste middelen als
Boxer en Javelin en zelfs geheel
nieuwe middelen blijkt resistentie
aanwezig.

De mate van resistentie varieert
sterk van licht tot zeer ernstig, en
het resistentiespectrum (middelen
waartegen resistentie bestaat) is
voor ieder perceel anders. In het
algemeen isdaarom geen advies te
geven over de keuze van de meest
effectieve middelen. Hiervoor is
het nodig eerst vast te stellen of er
herbicideresistentie voorkomt en
tegen welkestoffen dat het gevalis.

Kasonderzoek
Met behulp van duistzaad afkomstig van verschillende percelen
heeft het PAV indeafgelopen twee
jaar kunnen vaststellen dat er op
probleempercelen in Oost-Groningen inderdaad herbicideresistentie
aanwezig is.Telersworden nuinde
gelegenheid gesteld duistzaad in te
leveren waarvan het resistentiespectrum gratis onderzocht wordt.
Het afgelopen jaar hebben ruim 20
telers hiervan gebruik gemaakt en
momenteel worden de ingezonden
monsters in de kas in Lelystad
onderzocht. Daar worden duistplanten opgekweekt uit hetzaaden
vervolgens bespoten met verschillende herbiciden. Na enkele weken
wordt het effect van de middelen
op deze planten vastgesteld en vergeleken met het effect op planten
waarvan bekend is dat ze gevoelig
respectievelijk resistent zijn. Zo
kan worden nagegaan in hoeverre
er sprake is van resistentie. Met
dezekenniskaneentelerzijn duistprobleem op een bepaald perceel
heel gericht aanpakken.

Veldonderzoek
Naast het kasonderzoek voert het
PAV ook veldproeven uit in
samenwerking met proefboerderij
Ebelsheerd. Hierin worden een
groot aantal middelen en middelencombinaties vergeleken, waarbij veel aandacht bestaat voor
nieuwe (nog niet toegelaten) middelen van verschillende gewasbeschermingsfirma's. Enkele daarvan hebben het afgelopen jaar uitstekende resultaten op het proefveld laten zien. Naar verwachting
zal inieder gevaleen van dezemiddelen toegelaten gaan worden voor
de bestrijding van (resistente)
duist.
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Maar ook bestaande middelen
hebben aangetoond nog een goede
duistbestrijding te kunnen geven.
Zo kon met een voorjaarstoepassing van zowel Puma Super als
Topik 240EC(beidein combinatie
met 1 liter minerale olie per hectare) in de proef nagenoeg alle duist
opgeruimd worden. Voor een goede werking van beide middelen is
het wel belangrijk dat er zo vroeg
mogelijk in het voorjaar wordt
gespoten, als de duist nog klein en
niet uitgestoeid is.

Najaar het beste
De bestrijding van duist dient echter opdeeerste plaats in het najaar
plaats te vinden. Voor toepassing
direct na hetzaaien zijn erverschillende bodemherbiciden beschikbaar (onder andere Stomp, Challenge,Javelin, isoproturon, chloortholuron); mits het zaaibed niet te
grof ligt en er voldoende neerslag
valt kan met deze middelen een
goede duistbestrijding worden verkregen. Op percelen met resistentie
tegen chloortoluron/isoproturon
kunnen met name met Stomp nog
goede resultaten worden behaald;
dit middel staat echter op de lijst
met stoffen die na 1 januari 2000
dreigen te verdwijnen.
Ook na opkomst zijn er verschillendemogelijkheden omdeduistin
het najaar nog te bestrijden
(isoproturon. Stomp, Javelin,
Boxer). Het is hierbij raadzaam
middelen te combineren; de inzet
van stoffen met een verschillend
werkingsmechanisme kan resistentieontwikkeling tegengaan. Ook
middelen alsPuma enTopik zijnin
het najaar al toe te passen en kunnen een goede bestrijding geven.
Duist kiemt echter ook gedurende
de winter en het vroege voorjaar,
zodat het nodig kan zijn om aanvullend op een najaarsbehandeling
ook inhet voorjaar nogeen bestrijding uit te voeren. Hiervoor zijn
Puma en Topik heel geschikt. Om
een snelle opbouw van resistentie
tegen deze middelen te voorkomen
is het verstandig ze niet tweemaal
toe te passen. Bewaar deze middelen tot het voorjaar omdat er op
dat tijdstip geen alternatieven zijn.
Ruud Timmer,
PAV-Lelystad
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Goed en goedkoop onkruid in tarwe
bestrijden
Gangbare dosering herbiciden kan in veel gevallen drastisch omlaag
Chemischebestrijding vanonkruid inwintertarwe zalvooral
ditvoorjaar gebeuren.PAV-onderzoeklaatziendat onkruid
goedistebestrijden met eenlagedoseringherbiciden,mits tijdiguitgevoerd.Gangbare aanpak kostzekerƒ120per hectare.

M

ETlagedoseringen zijn de
kosten van onkruidbestrijding
in tarwe terug tebrengen tot
enkele tientjes. Stem daarvoor de middelenkeuze afop de onkruidsoorten, en
de dosering op de grootte van de onkruiden en de concurrentiekracht van
het gewas.

TABEL1 VOORJAARS-HERBICIDEN IN TARWE
middel
Azur
Aabantyl combi
CertrolcombinD
Ally
Starane
Verigal
Superselektyl nieuw

actieve stof
ioxynil, isoproturon, diflufenican
dicamba,MCPA, mecoprop-p
Bromoxinyl, MCPA, mecoprop-p
Metsulfuron-methyl
Fluroxipyr
bifenox, mecoprop-p
Dichloorprop-p,MCPA, mecoprop-p

Aangezien onkruidbestrijding in het najaar meestal in hetwater ;
vallen is,isernukeuzeuitvoorjaarsmiddelen en-combinaties.

Goed ontwikkelde tarwe kan onkruiden die in hetvoorjaar kiemen bijna
volledigverstikken. Chemische bestrijding isdan overbodig. De meeste zaadonkruiden kiemen in april oflater. Onkruiden die kiemen alsde tarwe begint
te strekken (stadium 30) en homogeen
staat, kunnen zich niet ontwikkelen.
Ishet gewas echter open ofkomen er
grotere onkruiden voor die in de winter
alzijn gekiemd, zoalskleefkruid, ereprijs, muur en kamille, dan isbestrijding noodzakelijk. Dat geldt zeker als de
tarwevroeg is gezaaid.
Middelenkeuze
In april kiemen onkruiden volop.Bij
percelen die ditjaar laat zijn gezaaid, is
de strekking ditjaar ook één tot twee
weken later. Daardoor kunnen kiemende onkruiden zich langer ontwikkelen.
Het isvan belang dejuiste combinatie
van herbiciden tegebruiken en een do-

TABEL2. LAGE DOSERING ALLY ENSTARANE WERKT GOED
Bestrijdingsresultaat met doseringen Ally en Starane in 1995, 1997 en 1998 in drie proeven 1995 en
1997 te Westmaas en in 1998 te Valthermond

middel
Ally

1995

1997

1998

veel voorkomende

kamille, muur

kamille

hennepnetel,

onkruidsoorten

en herderstasje

incidenteel

melganzevoet,

kleefkruid

kleefkruid

voorkomende

hoenderbeet,

ereprijs

zwaluwtong

onkruidsoorten

zwaluwtong, kruiskruid

muur

perzikkruid, wi

dosering per ha

bestrijdings%

bestrijdings%

bestrijdings%

30 g

100

99

68

15g

100

99

99

95

30 g + 0,8 1

100

100

100

15 g + 0,4 1

100

100

96

7,5 g + 0,2 1

99

100

7,5 g
Ally + Starane

Ally+Star+Verigal

muur

15 g + 0,4 I + 1,0 I

100

86
99

Voor alleonkruiden die indit onderzoek voorkwamen, kondedoseringvanAlly enStarane metdehelft omlaagzonderdatdittenkostegingvaneeneffectieve onkruidbestrijding.
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seringte kiezen die voldoende isom de
onkruiden te bestrijden. Dat betekent
dat de grootte van de onkruiden en de
mate waarin zezijn afgehard, bepalen
hoe hoog de minimale dosering moet
zijn om de onkruiden te bestrijden.
Uit onderzoek met Starane enVerigal
bleek dat na een droge, stralingsrijke
periode 1 liter Starane en 3literVerigal
nodigwas om ereprijs te bestrijden. Na
donker, vochtig weerwas 0,25liter Starane en 0,75 literVerigal voldoende voor
een goede bestrijding.
Driejaar PAV-onderzoek met isoproturon toonde aan dat bij een tijdige bestrijding met lage doseringen kamille,
muur, duist, straatgras en windhalm
goed worden bestreden. Alshet onkruid
niet meer dan twee blaadjes heeft, is
een kwart dosering isoproturon voldoende tot een maand na toediening.
Houd in de winter de kieming van onkruiden goed in de gaten.
Veelmiddelen die in graan worden
toegepast bevatten combinaties van actieve stoffen (zietabel 1).
PAV-onderzoek heeft zich gericht op
combinaties van de middelen Allyen
Starane enVerigal met Starane. Deze
middelen bestrijden een breed spectrum aan onkruidsoorten. In 1998 zijn
ook andere middelen onderzocht.
De meest voorkomende onkruiden op
de percelen waarAllyen Starane zijn getest, zijn muur, kamille, kleefkruid, hennepnetel, duist, varkensgras, perzikkruid en zwaluwtong.
De resultaten van het onderzoek laten
zien (tabel 2) dat bij aanzienlijk lagere
doseringvan combinaties van de middelenAllyen Starane de onkruiden die
op de proefvelden voorkwamen, toch
goed werden bestreden. Het bestrijdingspercentage blijft hoger dan 95.
Voorde onderzochte onkruiden kon
de dosering vanAllyen Starane worden
gehalveerd zonder dat dit tot een slechtere bestrijding leidde. Bijde onkruidbestanden op de proeven in 1995en
1997bleek het zelfs mogelijk om met 15
gram Allyper ha het onkruid goed te bestrijden. Bijmeer kleefkruid of andere
onkruiden dieAllyonvoldoende bestrijdt, verbetert het toevoegen van 0,4
liter Starane de bestrijding.

Deoverige middelen die in het onderzoek werden meegenomen, gaven alle
een slechter bestrijdingsresultaat bij
verlagingvan de dosering.Als onkruiden voorkomen die niet door Allyof
Starane worden bestreden, zijn combinaties met specifieke middelen vereist,
bijvoorbeeld Verigal tegen ereprijs.
Uitvloeier en druppelgrootte
Het onderzoek naar de invloed van toedieningstechniek (spuitdoppen en uitvloeiers) op de effectiviteit isin 1998gestart. Daarbij isbij deAlly/Staranecombinaties met een fijne en een grove
druppeldop gespoten. Debestrijding bij
gebruik van een grove druppel
(DB03F120) was betrouwbaar slechter
(0-15 %)dan met de standaard fijne
druppeldop (XR11003).
Toevoegen van de uitvloeier Promotor
verbeterde de werking van 30gram Ally
van 48%naar 83%. Deze resultaten geven aan dat meer onderzoek naar antidriftdoppen en hulpstoffen nodigis.

Ing.D.A.vanderSchans,
ing.R.D. Timmerendr.ir. R.Y. van
derWeide,PAV-Lelystad

® Beste tijdstip

| | ] ^ Volg kieming

Afgeharde onkruiden kunt uhetbeste
'smorgens op eenbedauwd gewas
spuiten. Het onkruid isdan gevoeliger
waardoor debehandeling meer effect
heeft danbij bespuiten over eenopgedroogd gewas later op dedag.Bij nog
niet afgehard klein onkruid zijn lage
doseringen al effectief. Dat bespaart
geld enontziet het milieu.

.laaroverzicht

1999 PAI'-ZON

akkerbouw

Weesdit seizoen bij wintertarwe extra
alert op kieming en ontwikkeling van
onkruiden. Door het late zaaien heeft
de tarwe vaakeenholle standwaardoor onkruiden meer ruimte hebben
om zich nakieming te ontwikkelen.
Het vermogen onkruiden teonderdrukken isbij eenhol gewas tarwe
veel minder dan bij eendichte stand.
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Wees graanziektes dit seizoen een slag voor
Wintertarwe bij verwachte hoge ziektedruk drie keer preventiefspuiten

Wintertarwe heeft deafgelopen jarenveelgeleden onder ziektes.Eenbestrijdingvanafrijpingsziekten inhet vlagbladstadiumwasvaakonvoldoende.Ookditjaarwordt een hogeziektedrukverwacht.Hetiszaakdeschimmelsvoorte zijn.

H

ETnatte weer in de afgelopen
winter en voorjaar zijn gunstig
geweest voor de ziekten.Weliswaar isveeltarwe laat gezaaid, maar
daarmee zijn deziekten niet uit de wereld.Zezullen wellicht wat later optreden, maar daarom niet minder. Tarwe
die voor half december isgezaaid heeft
zich in dewinter en het voorjaar gunstig
kunnen ontwikkelen en zal in ontwikkelingweinigachterblijven bijvroeggezaaide tarwe. Maar ook de injanuari gezaaide tarwe ontwikkelt zich snel en is
in staat om een dicht gewasbestand te
geven. Het zijn vooral de weersomstandigheden die de uitbreiding van ziekten
bepalen. De zaaitijd van de tarwe is
daarbij vergeleken slechtsvan geringe
betekenis.

Ziekten zijn het beste kort voor infectie
ofbij een beginnende infectie te bestrijden. Dit geldt vooralvanaf het moment
dat het gewas begint te strekken. Dan
groeithet blad snel.Dat moet de productie leveren en moet dus gezond blijven. Eén bespuiting in het vlagbladstadium ismeestal niet voldoende. Tijdens
de stengelstrelcking,maar ooktijdens de
korrelvulling ishet gewas niet afdoende
beschermd, zeker niet bij een hoge ziektedruk. Om het gewas volledig gezond
tehouden zijn daardoor meerdere bespuitingen nodig. Die moeten preventiefzijn. In bepaalde omstandigheden
kunnen ze met lage doseringen worden
uitgevoerd.
Delaatstejaren hebben strobilurines,
zoalsAmistar en Allegro,de ziektebe-

Strobilurinen hebben
de bestrijding sterk
verbeterd. Met het
oog op resistentievorming isde handel
huiverig voor lage
dosering.

DE M I D D E L E N TEGEN SCHIMMELZIEKTES

Effectiviteit van veelgebruikte fungiciden in wintertarwe

(1999)
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strijding duidelijk verbeterd. Deze middelen zijn essentieel voor de bestrijding
van afrijpingsziekten in het vlagbladstadium. Echter, in het noorden van Duitsland werd vorigjaar melding gemaakt
van resistentie in meeldauw. Dit heeft
de bestrijdingsmiddelenhandel erghuiveriggemaakt voor lagere doseringen of
een herhaalde bespuiting.
Eerstebespuiting begin mei
Fungiciden laten zich goed met andere
middelen verspuiten. Aan het begin van
de stengelstrekking gaat dit goed samen
met groeiregulatoren, zoals CCCof
Moddus. De keuze van het middel en de
dosering moet worden afgestemd op de
aanwezige dan welteverwachten ziekten. Regionaal bestaan duidelijke verschillen. Bladseptoria komt vrij algemeen voor, maar meeldauw zit vooral
op lichtere en lössgronden en de gelebladvlekkenziekte in graanbouwplannen. Komt een ziektevoor, dan isal
gauw een volle dosering nodig. Is het
gewas gezond, dan volstaat een halve
dosering. Deze bespuiting in het begin

van mei houdt het gewas tot het vlagbladstadium gezond.

werden onderdrukt. Ookkan met nat
weer bij de bloei Fusarium optreden.

Tweede keerin vlagbladstadium
De bespuiting in het vlagbladstadium is
de kern van de ziektebestrijding in wintertarwe.Allebladeren zijn dan gevormd. Zijmoeten lang groen en dus
gezond blijven. Deze bespuiting tegen
afrijpingsziekten vraagt daarom een
volle dosering van lang- en breedwerkende middelen, zoalsAllegro enAmistar. Deze strobilurines houden het gewas groen, in combinatie met een voldoende stikstofvoorziening. Dat is gunstigisvoor de korrelopbrengst, maar
vertraagt de afrijping.
Dewerkingvan deze middelen is4à5
weken. Het gewas isdaarmee beschermd tot beginjuli.Vaakisdit voldoende, omdat de resterende 3à4wekenvoor de meeste ziekten tekort zijn
om nog schade teveroorzaken. Alleen
bruine roest en de gelebladvlekkenziekteverspreiden zich snel en kunnen
schade veroorzaken.Vooral alszij er al
vroegwaren, maar door bespuitingen

Eventueel derde keer tijdens bloei
Voor een gezonde afrijping issoms een
derde, preventieve bespuiting nodig.
Deze kan het beste aan het eind van de
bloei.Vooralvoor DTR ishet oppassen.
Die kan inkorte tijd het blad vernietigen. Middelenkeuze en dosering zijn afhankelijk van de ziektedruk. Bij Fusarium ligt Matador voor de hand, met voor
DTReen aanvulling met bijvoorbeeld
OpusTeam. Na een afrijpingsziektebestrijding volstaat normaliter een halve
dosering. Eventueel isdeze bestrijding
te combineren met een bespuiting tegen bladluizen en/of graanhaantjes.
dr.ir.AlbertDarwinkel endr.ir.Huub
Schepers,PAV-Lelystad.

»RIEKEERSPUITEN
Richtlijn van een strategie ter bestrijding van ziekten in wintertarwe:
tijd
beginstengelstrekking

middelen
afhankelijk vande
ziekten:Alto 100 SL,
OpusTeam, Corbel,
Matador, TiptorS,
GranitAce

dosering(%) combinatie
50-100
CCC/Moddus
onkruidbestrijding

vlagbladstadium

Allegro,Amistar

100

bladluisbestrijding,
indien nodig

eindebloei

OpusTeam,Matador,
Amistar

50-100

bladluisbestrijding

Of dederdebespuitingnodigis, is
moelijktevoorspellen. Dathangtafvan
deziektedrukdan.

®

Spuit in mei

Deziektedruk ishoog. Het
weer bepaalt of datzo
blijft. Overweeg een vroegebestrijding in het begin
vanmei. Deze onderdrukt
deontwikkeling vanziekten en isop menig perceel
eenlonende teeltmaatregel
gebleken.

@

Voetziekte

Heeft u voor november tarwegezaaid? Pas dan op
voor oogvlekkenziekte. Bekijk in het begin vande
stengelstrekking 50 grote
spruiten. Ismeer dan 75
procent aangetast, spuit
dan Benomyl, eventueel
met andere middelen.
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Bestrijding aarfusarium schiet doel vaak
voorbij
Specifieke bespuiting tegen schimmel weinig zinvol
Specifieke bestrijding van aarfusarium heeft weinig
zin. De werking van fungiciden tegen de schimmelziekte is beperkt; bovendien zijn de mate van aantasting en het soort fusarium moeilijk te voorspellen.
Een dergelijke bespuiting schiet zijn doel dan ook
vaak voorbij. Alleen als het tijdens de bloei nat is.
Sinds de komst van fungiciden
begin jaren zeventig zijn de meeste voet-, blad- en aarziekten bij
granen ged te bestrijden. Alleen
voor de tarwehalmdoder, de
scherpe oogvlekkenziekte en fusarium is dit niet het geval. De eerste twee voetziekten geven in de
praktijk weinig problemen. Fusarium is een verzamelnaam van
schimmels, die in veel gewassen
voorkomen. Chemisch zijn ze
niet of onvoldoende te bestrijden.
In de veredeling van granen op
resistentie heeft fusarium steeds
veel aandacht gehad, maar dit
heeft nog geen noemenswaardig
resultaat opgeleverd.
Fusarium komt in granen voor als
voet-, blad- en aarziekte. Vooral
de aantasting van aren spreekt
telers aan, wegens de opbrengstschade die deze infectie kan veroorzaken. De schimmel beperkt
zich echter meestal tot een enkel
pakje, dat rose-rood verkleurt. In
ernstige gevallen is ook de centrale aarspil aangetast en lijdt de
hele aar schade. De infectie vindt
vooral tijdens de bloei plaats,
wanneer de meeldraden naar buiten komen. Alleen bij langdurige
natte omstandigheden kan een
infectie ernstig zijn. Onder droge
tot normale omstandigheden
blijft de infectie beperkt tot een
enkel pakje in het gewas en is er
van schade nauwelijks sprake.
Zware schade in w i n t e r t a r w e

Fusarium in de aar stak soms de
Zwaar door fusarium aangetaste aren van
wintertarwe. Dehele aarspil isaangetast,
waardoor de aar langzaam afsterft.
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kop op, maar de schade bedroeg
nooit meer dan enkele procenten.
Maar twee jaar geleden hield de
schimmelziekte huis in wintertarwe. Op zwaar aangetaste percelen
kwamen opbrengstverliezen van
twee tot vijf ton per ha voor. Dit
leek een incident te zijn, maar
ook vorig jaar kwam de schimmel
veel voor.
Telers zoeken daarom handvatten
om fusarium aan te pakken. Er
zijn echter geen middellen voorhanden die fusarium effectief
bestrijden. De middelen tegen
afrijpingsziekten hebben hooguit
enige nevenwerking op fusarium.
Fusariumschimmels kunnen de
aar infecteren tijdens de bloei die
ongeveer tien dagen duurt. Bij
een bestrijding tijdens de bloei,
zoals in de jaren zeventig en tachtig gebeurde, bedraagt het effect
van bestrijding hooguit 30 à 40
procent. Tegenwoordig vindt de
bestrijding van afrijpingsziekten
in het vlagbladstadium (circa
veertien dagen voor de bloei)
plaats. Dit heeft waarschijnlijk
geen effect op aarfusarium.
Meerdere soorten

Fusarium is een verzamelnaam
vor schimmels, die granen kunnen infecteren. In Nederland
komen rode kafschimmel (Fusarium culmorum) en sneeuwschimmel (Fusariumnivale, nu Microdochium nivale geheten) het meest
voor. Van te voren is niet vast te
stellen welke infectie het sterkst
optreedt, al voelt de sneeuwschimmel zich prettiger bij wat
koeler weer dan de rode kafschimmel. Ook de symptomen die
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Effect bestrijding aarfusarium
Korrelopbrengsten (tonnen per ha) bij verschillende tijdstippen van
fusariumbestrijding.

Onbehandeld
Allegro (25/5)
Allegro (25/5) +Matador (2/6)
Allegro (25/5) +Matador (6/6)
Allegro (25/5) +Matador (16/6)

atuurlijke
infectie
8.5
9.1
9.1
9.3
9.1

kunstmatige
infectie
4.1
4.5
5.3
6.0
6.5

Bron: PAV

Een lichte of vrij ernstig lijkende aantasting van fusarium geeft
geen betrouwbare meeropbrengst bij een behandeling met fungiciden. Pas bij een zeer zware aantasting met rode kafschimmel
in het kunstmatig geïnfecteerde gewas steeg de opbrengst door
een aanvullende Matador bespuiting tot ruim zes ton per ha.
ongeveer twee weken na de infectie zichtbaar worden, zijn vrijwel
gelijk. Een probleem is dat beide
soorten verschillend reageren op
fungiciden. Bij de bloei wordt
rode kafschimmel het beste bestreden met Matador, maar de
sneeuwschimmel met Amistar.
Na de zware fusariumaantasting
in 1997 heeft het PAVin Lelystad,
in opdracht van de Stichting Van
Bemmelenhoeve, de mogelijkheden van chemische bestrijding
onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op een perceel in Winkel
(NH). In het vlagbladstadium (op
25 mei) is gespoten met een liter
Allegro per ha. Op 8 juni, ongeveer drie dagen na het begin van
de bloei, is het gewas kunstmatig
geïnfecteerd met de rode kafschimmel (Fusarium culmorum).
Gesteund door het natte weer
raakten vrijwel alle aren in meer
of mindere mate aangetast.

heeft deze bespuiting met Allegro
geen invloed gehad op de aantasting van fusarium. De opbrengstverhoging moet derhalve worden
toegschreven aan de bestrijding
van de bladziekten.
Bij de natuurlijke infectie had een
aanvullende bespuiting met Matador geen effect op de opbrengst.
Een vrij enstig lijkende aantasting
van fusarium is waarschijnlijk
nog niet voldoende om een
betrouwbare meeropbrengst te
geven. Bij de zeer zware aantasting van fusarium in het kunstmatig geïnfecteerde gewas steeg
de opbrengst door een aanvullende Matador-bespuiting tot ruim
zes ton per ha. Daarmee werd

Spuiten tijdens uit-aren

Het beste bespuitingsmoment is
onderzocht door Matador (een
liter per ha) zowel te spuiten in
het vlagbladstadium, tijdens het
uit-aren en bij het begin en aan
het einde van de bloei. Deze
bespuitingen zijn ook uitgevoerd
in een aangrenzend veld met tarwe, waarvan van nature zeker tien
procent van de aren waren aangetast. Dit kostte naar schatting drie
tot vier procent opbrengst (zie
tabel).
Uit de resultaten blijkt, dat de
kunstmatige infectie de korrelopbrengst met meer dan vier ton per
ha heeft verlaagd. Dit gold zowel
voor de onbehandelde tarwe als
de met Allegro in het vlagbladstadium gespoten tarwe. Blijkbaar

ongeveer de helft van de aangerichte schade tenietgedaan. Een
bespuiting aan het begin of einde
van de bloei gaf betere resultaten
dan een bespuiting bij het in aar
komen.
In deze proef is de kunstmatige
geïnfecteerde tarwe vooral door
rode kafschimmel aangetast, die
het beste met Matador is aan te
pakken. Omdat sneeuwschimmel
beter met Amistar wordt bestreden, blijft het in de praktijk lastig
fusarium de kop in te drukken.
Het valt immers niet te voorspellen welke schimmelsoort in het
gewas voorkomt.
Passen in eigen strategie

Voor telers van tarwe behoort een
bespuiting tijdens de bloei, na een
voorafgaande afrijpingsziektebestrijding in het vlagbladstadium,
te passen in de eigen strategie.
Daarbij moet dan schade te verwachten zijn van ziekten als bruine roest en gele bladvlekkenziekte
(DTR), die zich tijdens de stengelstrekking al hebben gemanifesteerd en zich tijdens de korrelvulling nog explosief kunnen ontwikkelen. Het betreffende middel
zal dan op deze bladziekten
gericht zijn en niet op fusarium in
de aar.
Over de werking van andere fungiciden op fusarium onder Nederlandse omstandigheden is evenwel weinig bekend. In het voort te
zetten onderzoek zal de werking
van een aantal andere fungiciden
worden onderzocht bij toepassing
aan het begin en aan het einde
van de bloei. Daarbij wordt weer
gebruik gemaakt van een kunstmatige infectie.
Albert Darwinkel enjan Paauw,
PAV-Lelystad
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Brouwkwaliteit kwestie van ras en teeltwijze
De kwaliteit van brouwgerst wordt bepaald door teeltmaatregelen en raseigenschappen. Omdat de teler slechts een beperkte inspraak heeft in de rassenkeuze, vragen teeltmaatregelen des te meer de aandacht. Met name ziektebestrijding
en bemesting zijn van belang. PAV-ZONdoet al drie jaar, in
samenwerking met granenafzetcoöperatie Triligran, onderzoek naar de kwaliteit van Limburgs brouwgerst.
In deproeven isduidelijk geworden dat teeltmaatregelen niet
altijd per ras opgelijke wijze
kunnen worden uitgevoerd. Dit
artikel beperkt zichtot de"Triligran-rassen" Reggae, Scarlet,
Hanka en een oudgediende:
Prisma.

Ziektebestrijding
Ziekteaantasting leidt tot een
verlaging van deopbrengst en
tot slechtere korrelvulling. Het
percentage volgerst neemt erdoor af en de sortering (aandeel
grovekorrels)wordt slechter.
Ziektebestrijding gafde afgelopen driejaar indeproeven een
aanzienlijke opbrengstverhoging. Het voor zowel meeldauw
alsvoor netvlekkenziekte gevoeligeras Prisma, gaf gemiddeld
bij ziektebestrijding een meeropbrengst van ruim 1250kg; 20
procent meer. Reggae, gevoelig
voorblad- en netvlekken, en
Scarlett, gevoeligvoor netvlekken, gaven een meeropbrengst
van ruim tien procent (resp. 750
en 850kg/ha).VoorHanka zijn
dezegegevens van lössgrond
nog niet beschikbaar. Degevoeligheid van dit ras voor meeldauw, doet echter vermoeden
dat ziektebestrijding ook hier
rendabel zal zijn.

Stikstofbemesting
Destikstofbemesting beïnvloedt
deopbrengst in sterke mate (zie
ooktabel 2).Teweinig stikstof
leidt tot een te lage opbrengst.
Teveeltoteen tehoogeiwitgehalte, legering en daardoor een
slechte kwaliteit. Een veelgebruikte stikstofgift bedraagt 110
kgN/ha, verminderd met de
stikstofvoorraad in debodem tot
60cm diepte. Bij opbrengsten
beneden de zeston/ha leidtbovenvermelde adviesgift tot een
tehoogstikstofaanbod. Daarom
ishet stikstofadvies in die gevallen 20kgN/halager. Verlaging
van de stikstofgift leidde in de
proef in 1998tot een verlaging
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zonder
5.970
6.660
6.460

Paul Geelen
PAV-ZON

Renould Schiffelers
Triligran

Tabel 2.Deopbrengsten en eiwitgehalten behaald bij adviesbemesting, en bijeen stikstofgift van 30kgN/ha lager in 1998.
Ras
Prisma
Reggea
Scarlett

Adviesbemesting
opbrengst eiwitgehalte
6.310
11.1
7.020
10.5
6.740
11.3

Tabel 1.Opbrengsten, gemiddeld over 1996, 1997en 1998bij
welen geen ziektebestrijding.
Ras
Prisma
Reggea
Scarlett

van het eiwitgehalte met een
half procent, en een toename
van het volgerstpercentage met
anderhalf procent. Niet alle rassenkunnen even goed stikstof
verdragen. Reggea en Hanka
hebben stevig stroen zijn minder gevoeligvoor legering dan
Prisma en Scarlet.Vooralbijdezelaatste twee is voorzichtigheid met stikstof geboden. In de
proef in 1998reageerden deze
rassen slechts met een beperkte
opbrengstverlaging (ongeveer
200kg/ha; ofwel drieprocent) bij
een verlaagde stikstofgift. De
kwaliteit nam toe,doordat de
sortering verbeterde, en het eiwitgehalte nam af. Reggae gaf
bij eenverlaagde stikstofgift een
opbrengstderving van ruim 500
kg/ha (acht procent)bij gelijkblijvend eiwitgehalte.

met
7.230
7.410
7.290
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Verlaagde stikstofgift
opbrengst Eiwitgehalte
6.210
10.8
6.490
10.3
6.410
10.3

Oogst-zuid 8 oktober 1999

Beddenteelt en 90-centimeter-rug ongeschikt
voor aardappelen op loss
Beddenteelt is in aardappelen op lössgrond geen geslaagde
methode. De oogstproblemen in combinatie met de slechte
opbrengst maken deze teeltwijze voor loss ongeschikt. Ook
biedt de 90-centimeter-rug op lössgrond weinig perspectief.
Dit blijkt uit een onderzoek van PAV-ZON.
Deteelt van aardappelen op
bedden ofopruggen van 90centimeter heeft een aantal voordelen, maar volgens PAV-ZONis
telen opeen 75-centimeter-rug
zogek nogniet. Het onderzoek
van PAV-ZONtoont aan dat grotere ruggen niet het aantal groene knollen verminderen.
In een grotere rug heeft het
knolnest meer plaats. Bovendien komt er meer grond op de
knol, waardoor dezedieper ligt.
Uit onderzoek eldersblijkt dat
van groteruggen slechts een
zeer gering effect ophet beperken van groene knollen iste verwachten. Devochttoestand van
de grond bepaalt namelijk de
lengte van de stolonen. Daarom
vindt deknolzetting vaak plaats
opdezelfde afstand van de zijkant van derug. Welzijn er duidelijke rasverschillen in stoloonlengte en in diepte waarop
knollen worden gevormd.
Dieper poten heeft wel een (zeer
beperkt) effect ophet aantal
groene knollen.

Dieper
Dieper poten betekent namelijk
niet dat het knolnest ook dieper
zit.Uitonderzoek bleek dat bij
12,5centimeter diep poten
(vlakvelds) deknollen slechts
dertigprocent dieper lagen in
vergelijking met een pootdiepte
van vijf centimeter.
In 1998isin een proef bij het ras
Maritiema een vergelijking gemaakt tussen ruggen van 75en
90centimeter. Uitval door groen
kwam inbeideobjecten niet
voor.Denetto-opbrengst was in
beide gevallen gelijk, maar de

knollen in de 90-centimeter-rug
waren wat grover. Hierdoor lag
het aandeel 50-opwaarts hoger.
Ook het percentage uitval door
misvormingen lagin 90-centimeter-ruggen hoger. De grotere
hoeveelheid grond, diebij het
rooien moest worden verzet, leverde geen probleem op.
In 1999werd inhet ras Bintje en
Maritiema een strook niet aangeaard. Er kwam geen verschil
voorinhoeveelheid groene knollen tussen dewelofniet aangeaarde ruggen. Deknollen zaten
in de niet aangeaarde rug iets
dieper. Dit onderstreept nog
eens dat delengte van destolonen bepaald wordt door de
vochttoestand van de grond.
Oplosswordt groen voornamelijk veroorzaakt door scheuren
in derug, en niet doorhet afregenen van de zijkanten van de
rug. Een knolnest meer ruimte
geven dooreen grotere rug op te
bouwen isomgroen te voorkomen niet zinvol.
Uit proeven opzand bleek dat
laat aanaarden leidde tot minder groene knollen. De lengte
van destolonen is namelijk op
het moment van aanaarden al
bepaald. Weltreedt doorhet late
aanaarden wortelbeschadiging
op.Dit leidt tot opbrengstdervingals na het aanaarden niet
voldoende neerslag valt.Aangezien opdelössgronden niet beregend kan worden, is aanaarden
dus geen alternatief.
Vanuit een oogpunt van erosiebeperking ishet vanbelang om
in een bodembedekker te telen.
In deaardappelteelt ishet moeilijk omvoldoende bodembedek-
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king over te houden, nadat de
aardappelen zijn aangeaard.
Doorin eenbed te poten, kan
één bewerking, het aanaarden,
worden uitgespaard. Hierdoor
blijft van deaanwezige bladresten meer boven op de
grond liggen. Debodem iszodoende beter beschermd tegen
erosie.Bedden zouden theoretisch ook deneerslag beter opnemen. Dit leidt dan tot minder afstroming enin droge perioden
tot betere opbrengsten, en heeft
mogelijk een positief effect op
schurft.
Beddenteelt gaf in 1998niet
meer groene knollen dan de teelt
opruggen. In 1999 daarentegen
kwam erbeduidend meer groen
voor.Dit werd veroorzaakt door
de slechte structuur, als gevolg
van enkele hevigebuien in het
voorjaar. Deze slechte structuur
in combinatie met een tragere
opkomst doorhet langer koud en
nat blijven leidde,ondanks een
betere plantverdeling, tot een
tragere bodembedekking en
sluiten van het gewas. Bedden
gaven bij het rooien veel problemen. Grote kluiten en veel
grond. Deopbrengst lag lager
dan bij deteelt op ruggen.
Bovendien washet erosiebeperkend effect gering.
Tweejaar onderzoek met de
teelt van aardappelen op bedden
heeft geleerd dat dit op lössgrond geen perspectief biedt.
Deoogstproblemen in combinatie met deslechte opbrengst maken dezeteeltwijze voorlossongeschikt. Voor erosiebestrijding
lijkt het aanbrengen van een
strodek een veelbeter alternatief. Erosiebeperking met een
strodek wordt vanaf 1998inWijnandsrade onderzocht.

akkerbouw

Paul Geelen
(PAV-ZON)
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Rood licht voor groen
Aangepaste teelttechniek beperkt groene knollen
Bijsommigehoogopbrengende, grofgroeiende
rassen ishet groenwordenvanknollen een
probleem.HetPAVonderzoekt hoeditzogoed
mogelijk istevoorkomen.Verruimingvan de
rijenafstand lijkt naeen seizoen veelbelovend.

K

NOLLENworden groen door
blootstelling aan licht. Oorzaken
zijn het uit de rug groeien of het
ontstaan van scheuren, waardoor licht
bij de knollen kan komen.
Mogelijke oplossingen voor dit probleem zijn onder andere grotere ruggen
bij een rijenafstand van 90cm, ofde zogenoemde plateaurug op 75cm. De plateaurug, diewordt gepropageerd door
Klompe inOud Beijerland, iswat lager
dan de gewone 75cm rug, maar aan de
bovenkant duidelijk breder. Ook dieper
poten kan helpen om groen te voorkomen, maar op de zwaardere gronden is
dit als regelniet of onvoldoende moge-

TABEL 1 OPKOMSTPERCENTAGE OP 6 JUNI
object

ras

Agria

Bintje

75 cm

59

70

63

90 cm

45

50

52

75 cm; plateau

56

69

75 cm; diep

58

-

Fambo

65

Opkomst op90cmblijft achter bij dievande75 cm-objecten.
TABEL2. GRONDBEDEKKING (%) GROEN LOOF OP 7/9
object
75 cm
90 cm
75 cm; plateau
75 cm; diep

ras
90
84

Agria
75
69
84
84

Bintje
23
15
70

Fambo*

Ir. CD. vanLoonening.J.J.
Slabbekoorn (PAV)

23

-

Degrondbedekking bij 90cmisminder danbij 75cmrijenafstand.
TABEL 3. ZICHTBARE GROENE KNOLLEN PER34 M RIJ
object

ras

Agria

Bintje

75 cm

4

6

27

90 cm

2

3

15

75 cm; plateau

4

6

75 cm; diep

2

-

Deruimere rijenafstand beperkt hetaantalgroeneknollen.

S6

lijk. Om na tegaan welkevan degenoemde alternatieven zowelvanuit een
oogpunt van opbrengst alsvan kwaliteit
de voorkeur verdient, heeft het PAVin
samenwerking met de Landbouwuniversiteit inWageningen in 1998op de
Proefboerderij Westmaas een veldproef
aangelegd.
Deze proef isuitgevoerd met de rassenAgria, Bintje en Fambo. Het proefveld islaat, op 18mei, gepoot en op 25
mei isgefreesd. Het gewas kwam op het
90cm-object twee dagen later boven
dan op de overige objecten (tabel 1).
Verderwas ervoorwat betreft de beginontwikkeling van het gewas geen verschil van betekenis tussen de objecten.
Deafrijping van het gewas verliep op
het 90cm-object bij allerassen, en bij
de plateaurug bijAgria en Bintje, wat
sneller dan bij de rijenafstand van 75
cm (tabel 2).Helaas kon de proef vanwege het optreden van rot, als gevolg
vanwateroverlast, niet worden geoogst,
zodat geen opbrengst- of nauwkeurige
groenbepaling konworden gedaan.Wel
zijn eind september de op het oog
zichtbaar groene knollen in de nettorijen geteld (tabel 3).In de 90 cm-ruggen
washet aantal groene knollen bij alle
rassen lager dan bij de 75cm- en de plateauruggen. Ookdieper poten (alleen
vastgesteld bijAgria) leverdewat minder groene knollen op.Een eerste indruk uit dit onderzoek isdat een rijenafstand van 90cm -althans in 1998- heeft
geleid tot minder groene knollen.

Fambo

22

©

Werk zorgvuldig

Secuurpoten en frezen beperkt het
aantal groene knollen zowel bij 75als
90 cmrijenafstand. Zorgervoor dat de
planten precies midden in derug
staan. Enkelecm'sdieper poten iseen
effectieve maatregel om 'groen' tebeperken. Voorwaarde is wel datde
grond -zonder structuurbederf -een
diepere grondbewerking toelaat.
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Aardappelen bewaren zonder kiemen en
schilbrand
Wie consumptieaardappelen lang wil bewaren,
kan niet zonder kiemremmers. Deze verbeteren het
bewaar resultaat, maar
door verkeerde toediening
kunnen ze schade aan de
aardappelen veroorzaken.
Oplettendheid is geboden,
ook na het inschuren,
want schilbrand en
inwendige kieming zitten
zo in een partij.

B

ijna iedere aardappelteler weet
het: een kiemremmer als
Chloor-IPC kan schilbrand veroorzaken. Een aandoening die tot
nu toe beter bekend staat onder
de naam poederbrand. De aandoening treedt op als Chloor-IPC
tijdens of direct na het inschuren
wordt toegediend. Vooral bij ontvellingen en andere beschadigingen ontstaat een blaas met vocht.
Als de aardappelen nat binnenkomen, kan ook op onbeschadigde
knollen schilbrand ontstaan,
zeker bij het gebruik van poedervormige kiemremmers. Vooral
rassen met een dunne of gladde
schil lopen gemakkelijk schilbrand op. Het is dan ook verstandig om deze rassen -zeker als het
tafelaardappelen betreft - tijdens
het inschuren niet te behandelen
met een kiemremmer. Het is beter
Talent met de swingfog pas later
te gebruiken als de wondheling
heeft plaatsgevonden.
Inwendige kieming voorkomen

Het belangrijkst voor een goed
kiemremmingsresultaat is dat de
middelen op tijd worden toegepast. Wie rassen met een wat kortere kiernrust lang wil bewaren,
doet er goed aan een halve dosering Chloor-IPC bij het inschuren
te gebruiken. De rest van de dosering kan in een aantal behandelingen met de swingfog worden

gegeven.
Die swingfogbehandelingen met
Chloor-IPC of carvon moeten wel
op tijd gebeuren: voordat de kieming op gang komt. Wanneer de
aardappelen tijdens het inschuren
niet behandeld zijn, dan moet de
eerste swingfogbehandeling zo
snel mogelijk na het drogen en de
wondheling worden uitgevoerd.
Normaal gesproken is dat ongeveer drie weken na inschuren. Bij
rassen met een lange kiernrust
mag de eerste behandeling na het
inschuren ook later plaatsvinden.
De herhalingsbehandelingen
moeten om de vier tot zes weken
worden uitgevoerd. Een korter
interval dan vier weken heeft
geen zin.
De volgende behandeling mag
niet pas plaatsvinden als de kiemgroei zichtbaar is.Als dat eenmaal
het geval is, loop je de rest van
het seizoen achter de feiten aan.
Bovendien is het risico groter dat
aan het eind van het seizoen
inwendige kieming plaatsvindt.
Te laat toedienen van de herhalingsbehandelingen is hiervan de
oorzaak.
Ventileren

Na een swingfogbehandeling met
Chloor-IPC of carvon moet altijd
intern worden geventileerd, totdat alle nevel in de schuur is neergeslagen op de aardappelen. Een
kwartier tot een half uur is
genoeg. Het is af te raden de eerste dag met buitenlucht te ventileren. Het CGygehalte in de
schuur loopt weliswaar op, maar
bij minder dan zes behandelingen
in een heel bewaarseizoen is de
bijdrage hiervan aan de COz-verzoeting klein. Het resultaat van de
kiemremming is dan belangrijker
dan de korte verhogingen van het
C0 2 -gehalte. Gedurende ongeveer
vijf dagen na de swingfogbehandelingen hebben de aardappelen
echter een verhoogde ademhaling
en wordt er meer C 0 2 geproduceerd. Tijdens deze periode moet
de lucht vaker ververst worden
om het CGygehalte onder de
gewenste waarde te houden.

Kiemremmers
verdelen
Bij het verdelen van kiemremmers kan veel fout gaan.
De belangrijkste voorzorgsmaatregelen tijdens inschuren (tip 1 en 2) en bewaren
(tip 3 en 4) op een rij.
1. Zorg voor een goede verdeling van de kiemremmer. Gebruik bij een
vloeibaar middel Mafex
of spuitdoppen.
2. Raak alle knollen. Onderbreek het doseren niet.
Zelfs een kleine hoeveelheid aardappelen die
geen middel krijgt,
bederft het resultaat van
de hele schuur.
3. Zorg ervoor dat er geen
dode hoeken zijn in het
ventilatiesysteem. Daar
komt het middel niet
terecht.
4. Voorkom stortkegels tijdens het inschuren. In
die kegels is de beluchting slecht en komt geen
of weinig kiemremmingsmiddel.

Arjan Veerman, PAV-Lelystad
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Mechanische loofdoding kanvaak, maar niet
altijd
Tussenbalans van onderzoek naar alternatieven voor doodspuiten geeft
positief beeld
Loofklappen kanuitstekend bijconsumptie- enzetmeelaardappelen,mitsdegrond goedberijdbaar isenergeen sporulerende Phytophthora vanbetekenis inhetgewasvoorkomt.Dat
blijkt deproefgegevens vanheteerstevantwee proefjaren.

H

ET'nee, tenzij'-beleid voor chemische gewasbescherming betekent datookvoor de loofdodingvanaardappelen moet worden nagegaan ofer alternatieven zijn voor chemische loofdoding. In 1998isinhet
kader vanhet LTO/LNV-project 'mechanische loofdoding vanconsumptie- en
zetmeelaardappelen' aandacht besteed
aan enkele alternatieven voor chemische loofdoding. Ditbetrof loofklappen,
klappen/spuiten, klappen/wortelsnijden enalleen wortelsnijden.
Op proefboerderijen zijn vier proeven
aangelegd enopverschillende plaatsen
in het land zijn demonstraties uitgevoerd. Alhoewel deproeven vanwege
het slechte weer inseptember 1998 niet
allemaal volgens plan konden worden
uitgevoerd, hebben zetoch interessante
informatie opgeleverd.
Bijdeproeven isnagegaan welk effect
de verschillende methoden hadden op:
*desnelheid vanafsterven enhet eventueel ontstaan van nieuwe uitloop;
*desnelheid van knolafharding;
* hetloslaten vandeknollen vanhet
loof (zetmeelaardappelen);
*hetvoorkomen vangroene knollen.
Verder isnagegaan inwelke mate
overvloedige regenval na mechanische
bewerkingen alsloofklappen en wortel-

snijden hetrooien kan beïnvloeden.
Zowel bijconsumptie- alszetmeelaardappelen isgewerkt meteenwat
vroeger rijpend ras(respectievelijk Bintje enElles) eneenlaat rijpend ras (respectievelijk AsterixenKarnico).Ophet
tijdstip vanaanlegvandeproeven, rond
1september, waren degewassen inalie
proeven nogzeervitaal, meteen grondbedekking metgroen loof van rond de
95procent. Degrond wastamelijk
vochtig. Hetloofklappen is uitgevoerd
met een frontklapper.
Loof na 14dagen helemaal dood
Veertien dagen nabehandeling washet
loof in alleproeven enbijalle objecten,
behalve 'uitsluitend wortelsnijden', volledig afgestorven. Dusookde laatrijpende rassenAsterix (consumptie) en
Karnico (zetmeel) stierven na loofklappen volledig afen lieten geen hergroei
zien.Wortelsnijden naklappen leekhet
afsterven vandestengelstompen ietste
versnellen.Alleen wortelsnijden was
onvoldoende voor volledige loofdoding.
Weinig knolontvelling
Vanwege deovervloedige regenval ging
de proef opWestmaas verloren en konden deoverige proeven pasnadriein
plaatsvantwee weken worden geoogst.

TABEL1. ONTVELLING HANGTNIETAFVANMETHODE
Ontvellingsindex"' bij verschillende

loofdoodmethoden

Asterix

Asterix

Karnico

Lelystad

Vredepeel

Valthermond

klappen

25

7

36

klappen/spuiten

25

3

32

klappen/wortelsnijden

24

3

33

wortelsnijden

30

9

33

volvelds spuiten

25

2

35

'•'0=geen ontvelling; 100=meerdan75procentknoloppervlak ontveld. Indexin LelystadenValthermondhogerdoorzwaardere ontvellingstoets.
Nauwelijks verschil inontvelling tussen loofdoodmethoden.
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Vanwege hetlatere oogsttijdstip bleek
de mate vanknolontvelling gering.De
objecten toonden nauwelijks verschil
(tabel 1).Alleen bijuitsluitend wortelsnijden waserin Lelystad en Vredepeel
wat meer ontvelling. Erisnauwelijks of
geen verschil tussen klappen envolveldsspuiten. Lelystad enValthermond
hadden nogal watmeer ontvelling vanwege eenzwaardere ontvellingstoets.
Groene knollen
In Lelystad enVredepeel ishet percentage groene knollen vastgesteld (tabel
2). Hetwortelsnijden gafbij Bintjewat
meer groene knollen danbijdeoverige
objecten. Ditisonder meer eengevolg
van stropen vanhetloof.Tussen klappen envolvelds spuiten isgeen verschil,
behalve bijAsterixopVredepeel, waar
bijvolvelds spuiten duidelijk minder
groene knollen waren tezien. Hetis niet
duidelijk wathiervan deoorzaak is.
Ook voorwatbetreft hetloslaten van
de knollen vanhetloof bij delatezetmeelaardappelrassen wasergeen verschilvanbetekenis tussen klappen en
volvelds spuiten. Hetpercentage knollen datnogaan hetloof vastzatwas bij
de combinatie klappen/wortelsnijden
iets lager danbijdeoverige objecten.
Rooibaarheid lijdt erniet onder
Alshet loofklappen onder redelijk droge
bodemomstandigheden gebeurt, gaat
deze bewerking-zelfs naveel regen niet tenkostevanderooibaarheid.Dit
komt mede doordat bijhetvierrijig loof-

TABEL2. MEESTE GROENE KNOLLEN BIJWORTELSNIJDEN BINTJE
Percentage groene knollen bij verschillende
loofdoodmethoden

Vredepeel

Lelystad
Asterix

Bintje

Asterix

Bintje

klappen

0,5

0,9

0,3

klappen/spuiten

0,2

0,8

1,2
1,4

klappen/wortelsnijden

2,2

1,7

1,0

1,0

wortelsnijden

0,9

2,5

0,7

0,8

volvelds spuiten

0,2

1,0

0,3

0,4

0,4

Wortelsnijden in Bintje (Lelystad) geeft demeestegroeneknollen.

klappen door andere geulen wordt gereden dan bij het tweerijig rooien.
Zelfs invitaal gewas goed resultaat
De conclusie na het eerstejaarvan dit
tweejarige project isdat mechanische
loofdoding in september goed kan in
consumptie- en zetmeelaardappelen.
Zelfs in nogvitale gewassen iseen uitstekend resultaat mogelijk. Voorwaarden zijn dat er geen sporulerende Phytophthora van betekenis voorkomt en
dat de grond niet zo nat isdat ze duidelijke inspoort bij het loofklappen.
Mechanische loofdoding leidt niet tot
meer groene knollen bij gebruik van
een frontklapper. De snelheid van knolafharding isna klappen zeker niet minder groot na volvelds spuiten.Wortelsnijden draagt beperkt bij aan een sneller afsterven van het loof en aan het
sneller loslaten van de knollen.
ir.Kees van Loon, PAV-Lelystad

@

L Phytophthora

Ingewassenwaarin sporulerende Phytophthora van
betekenis voorkomt, wordt
loofklappen afgeraden als
degrond in de rug vochtig
is.Alsbij eenlichte aantasting op eenzonnige dag
wordt geklapt, isechter
ook dan het risico gering.

fV
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Bandbreedte

KITS Frontklapper

Gebruik voor het loofklappen eentrekker met banden vanmaximaal 10 inch
(25 centimeter) breedte.
Brederebanden geven
meer kansop knolbeschadiging enkunnen hetpercentagegroene knollen in
departij vergroten.

Voorhet loofklappen van
consumptie- en zetmeelaardappelen isgebruik van
eenfrontklapper essentieel. Eenfrontklapper levert beter klapwerk en
geeft veel minder groene
knollen dan een loofklapper achterop de trekker.
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Stikstofbemesting stuurt aardappelopbrengst
Voldoende stikstof is bij de aardappelteelt noodzakelijk om
een goede opbrengst te behalen. Een overmaat aan stikstof
kan echter ongunstig zijn voor de kwaliteit. Het drogestofgehalte en de bakkleur, van belang bij consumptie-aardappelen die worden verwerkt, worden er ongunstig door beïnvloed. Bovendien kan de niet door de plant opgenomen
stikstof uitspoelen naar het grondwater.
Er is dus alle reden te proberen
om de N-bemesting van aardappelen zogoed mogelijk te sturen.
Met name bij consumptie-aardappelen is die sturing lastig,
vooral oppercelen die inhet verleden regelmatig organisch zijn
bemest.
Vanwege hun lange groeiseizoen
hebben consumptie-aardappelen relatief veel stikstof nodig.
Tijdens dat groeiseizoen vinden
in de grond allerlei processen
plaats die dehoeveelheid voor
de plant beschikbare stikstof
beïnvloeden. Stikstof kan mineraliseren uit organische stof,
kan uitspoelen, denitrificeren
ofworden vastgelegd.
Het is dan ookonmogelijk om
alvoorhet poten precies aan
te geven hoeveel stikstof er
moet worden gegeven.
Opbasis van grondonderzoek
wordt inhet voorjaar dehoeveelheid beschikbare minerale
stikstof vastgesteld. Met behulp
van een stikstofrichtlijn wordt
aan dehand hiervan de hoogte
van degewenste stikstofgift geschat (zietabel).Daarbij moet
rekening worden gehouden met
de nalevering van stikstof door
een groenbemester en/of organische mest. Bovendien speelt de
rijpheid van het ras een rol. Ervaringen en onderzoek hebben
geleerd dat bij consumptie-aardappelen globaal voor ieder half
punt dat het ras, volgens de Rassenlijst, later isdan Bintje een

40

aftrek van 20kgN/ha nodigis.
Met het oogopde knolkwaliteit
wordt door Nestlé een lagere
N-gift geadviseerd.

Deling
Voorhet realiseren van een optimale N-bemesting van consumptie-aardappelen is stikstofdeling noodzakelijk.
Stikstofdeling kan er als volgt
uitzien: voor het poten 60procent van de geschatte benodigde
hoeveelheid.Afhankelijk van de
N-status van het gewas kan na
deknolaanleg zonodig meer N
worden gegeven. De aanvullendestikstofgift, na de knolaanleg,
kan zowel inkorrelvorm als door
bladbemesting met urean of
ureum worden gegeven. Vooral
als men niet kan beregenen is
bladbemesting mogelijk interessant. Recent onderzoek heeft
aangetoond dat opeen goed afgeharde (na enkele dagen droog)
gewas en bij enigszins zonnig
weer, 20kg N/ha per keer geen
bladbeschadiging van betekenis
geeft. Ureum ofurean kan tegelijk met een Phytophthora-bespuiting worden gegeven.

Bladsteeltjesmethode
Om tijdens het seizoen de N-status van het gewaste bepalen,
blijkt de zogenoemde bladsteeltjesmethode goed te voldoen.
Hierbij wordt vanaf ongeveer
een week na knolaanleg 3-4 keer
het nitraatgehalte van een mon-
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sterbladstelen bepaald. De
normlijn geeft aan hoehoog dit
gehalte inhet perssap van de
bladstelen tijdens het groeiseizoen minimaal moet zijn om een
goedeopbrengst te verkrijgen.
Het BLGG te Oosterbeek bepaalt het N03-gehalte, dedrogestof van debladstelen. Dit
geeft wat meer betrouwbare uitkomsten dan uit perssap mogelijk is.Alshet nitraatgehalte bovendenormlijn ligt, is
bijbemesting niet nodig.Ligt het
gehalte onder de normlijn, dan
moet extra stikstof (25$50 kg
N/ha) worden bijgestrooid.

NBS
Grondonderzoek tijdens het
groeiseizoen (NBS-systeem van
het BLGG te Oosterbeek) vormt
een alternatief om vast te stellen ofer nogeen aanvullende Nbemesting nodigis. Hierbij worden na knolaanleg één of enkele
grondmonsters opN onderzocht,
omvast te stellen ofer nogvoldoende stikstof beschikbaar is
voor derest van het groeiseizoen. Opbasis hiervan krijgt de
aardappelteler een advies hoeveel stikstof hij eventueel moet
bijstrooien.
Cees van Loon
PAV-Lelystad

Richtlijnen N-bemesting (kg N/ha)
Consumptie (lössgrond)
285- 1.1 NminO-BOcm
Consumptie (zandgrond)
300- 1.8NminO-30cm
Consumptie-(Nestlé)
275- 1.8NminO-30cm

Zuidland 23juli 1999

PAV onderzoekt in Vredepeel fertigatie
aardappelen op zand
VREDEPEEL Toediening van w a -

ter en meststoffen via druppelslangen biedt de mogelijkheid om zuinig met w a t e r en
meststoffen om te gaan. Het
PAV Vredepeel onderzoekt het
perspectief van deze methode
in de aardappelteelt op droge
zandgronden, o m d a t de overheid met name op deze g r o n d soort steeds strengere eisen
stelt aan het gebruik van w a ter en het verlies van stikstof.

Druppelslangen lenen zich prima om meerdere keren per
week of zelfs dagelijks water te
geven. Met een beregeningsboom of kanon is het onbegonnen werk om zofrequent te beregenen. Grote giften water
geven met langere tussenpozen is wel werkbaar. Maar bij
grote giften bestaat vooral op
zandgrond de kans dat water
doorstroomt tot ver onder de
wortelzone, in het bijzonder
als er kort na het beregenen
een regenbui volgt.
Met dat water spoelt ook stikstof uit. Anderzijds bestaat het
risico dat te lang wordt gewacht met beregenen, bijvoorbeeld omdat het op dat moment niet goed uitkomt. De
grond wordt dan te droog,
waardoor planten niet alleen
water tekort hebben, maar ook
slechter stikstof (en anderen

mineralen) uit de grond kunnen opnemen. Gevolg is productieverlies.
Via druppelslangen kunnen
ook gemakkelijk in het water
opgeloste meststoffen worden
toegediend (fertigatie). Water
en meststof worden direct bij
de wortels in de rug gebracht
en zijn meteen voor de plant
beschikbaar.
Fertigatie brengt nauwkeurige
bijbemesting binnen handbereik. Die porties kunnen steeds
worden afgestemd op de gewasbehoefte en de hoeveelheid
stikstof die in de grond aanwezig is.
Ervaringen met druppelirrigatie en fertigatie in binnen- en
buitenland spreken over een
waterbesparing variërend van
bijna niets tot 25 procent en
een stikstofbesparing van 15
tot 50 procent. Daarnaast werd
veelal een wat hogere opbrengst verkregen en een uniformer product, zoals een regelmatigere knolsortering in
aardappelen.
Nadeel

Grootste nadeel van het druppelsysteem zijn de hoge materiaalkosten; in een aardappelteelt ongeveer 2.500 gulden
per hectare. Dit is niet terug te
verdienen met alleen een besparing op water en meststof-
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fen of door een betere productkwaliteit. Er moet ook een fors
hogere opbrengst tegenover
staan. Het is onduidelijk of dat
haalbaar is.
Voorts stelt druppelirrigatie
hoge eisen aan de waterkwaliteit. Omdat de druppelaars in
de slangen gemakkelijk verstopt raken, moet het water
goed worden gefilterd. Een bijzonder probleem vormt ijzerhoudend water. Het ijzer kan
ernstige verstopping veroorzaken en moet met speciale technieken uit het water worden
gehaald. Dat brengt extra kosten en inspanningen met zich
mee. Gebruik van leidingwater
is duur en oppervlaktewater
brengt het risico van ziektenverspreiding met zich mee.
Het PAVheeft ditjaar een proef
in aardappelen op de locatie in
Vredepeel.
Doel is na te gaan hoeveel water- en stikstofbesparing fertigatie kan opleveren ten opzichte van de huidige praktijk en of
het maximale opbrengstnivo
dat met fertigatie haalbaar is,
beduidend hoger ligt dan het
maximum dat met de huidige
praktijkmethode gehaald kan
worden.
WILLEM VAN GEEL

OnderzoekerPAV
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Minder vaak spuiten dankzij phytophthoraalarm
Vergelijkend onderzoek legt kracht en zwakte bloot van
waarschuwingssystemen
HetPAVheeft vierwaarschuwingssystemen voor bestrijding
vanphytophthora vergeleken met elkaar enmet een wekelijks
spuitschema.TweeNederlandse geveneengoedebestrijding en
besparen middelen.Tweebuitenlandsezijn nogniet klaar.

E

ENgoede bestrijding van phytophthora in Nederland isvan
groot belang. Een hoge inzet van
fungiciden ishiervoor nodig enjuist dat
staat onder zware druk. Waarschuwingssystemen worden beschouwd als
een hulpmiddel waarmee een minimum aan middeleninzet gekoppeld kan
worden aan een succesvolle bestrijding.
In Nederland zijn twee systemen
commercieel beschikbaar voor telers,
Prophyvan Opticrop en Plant-Plus van
DACOM.Beide systemen maken gebruik vanweersgegevens en weersvoorspellingen om na te gaan ofde omstandigheden gunstig zijn geweest of zullen
worden voor de ontwikkeling van de
ziekte.
Europese vergelijking
Behalve Plant-Plus en Prophy zijn in
Europa nog meer waarschuwingssystemen ontwikkeld. Dat doet de vraag rijzen welke geografische reikwijdte de
verschillende systemen hebben.
Om hier een antwoord op tegeven is
in Europees verband het initiatief ontstaan om waarschuwingssystemen te
vergelijken. Niet alleen met Prophy en
Plant-Plus, maar ook met het Deense
NegFry en het Duitse Simphyt. In het
Nederlandse onderzoek zijn aldeze vier
systemen betrokken. Proeven zijn ook
uitgevoerd in Duitsland, Ierland, België,
Oostenrijk en Zwitserland.
De proeven in Nederland zijn uitgevoerd inValthermond met het ras Karakter, in Lelystad met Bintje en inVredepeel met Oscar. Dewekelijkse schema's zijn in alle proeven uitgevoerd met
fluazinam (Shirlan). InValthermond en
Vredepeel werd een dosering van 0,3liter per hectare gebruikt en in Lelystad
0,4 liter per hectare. Op veldjes van de
waarschuwingssystemen is gespoten
met de middelen die geadviseerd worden door de systemen zelf.

AA
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In tabel 1isaangegeven welke bestrijdingvan phytophthora in de proeven is
gerealiseerd.
Spuitadvies telaat,Bintjes dood
Op alleproeven kwam de ziekte in meer
ofmindere mate naar voren. Het meest
desastreus sloeg de schimmel begin juli
toe op het gevoelige ras Bintje in Lelystad. NegFryadviseerde de eerste bespuiting telaat met alsgevolgeen zware
aantasting; develdjes moesten worden
doodgespoten.
Op twee van de vierveldjes van Simphyt bereikte de aantasting eveneens
een onacceptabel hoog niveau. Op de
beide andere veldjes werd de ziekte verTABEL1 .MEESTE ZIEKTE BU NEGFRY EN SIMPHYT
Aantasting volgens PD-schaal bij einde teelt
Vredepeel

Valthermond

Lelystad

wekelijks s| Duitsch erna

8,4

9,5

8,3

Prophy

9,5

9,5

9,3

Plant-Plus

9,4

9,5

8,6

NegFry

6,3

-1

Simphyt

9,52

9,6

2

_i

5,6

' geen score: veldjes;vroegtijdigdoodgespoten
2

score optwee van devier veldjes

NegFryscoorde hetslechtst.Alle veldjes warenzeerzwaaraangetast.Simphyt hieldalleen inVredepeeldeziekte nietondercontrole.
TABEL2. BIJALARMSYSTEEM MINDER VAAK SPUITEN
Aantal bespuitingen bij verschillende systemen in 1999
Valth ermc nd
wekelijks spu itschema
Prophy
Plant-Plus

Lelystad

14

13

9

10

14

11

9

11

1'
9
8
9
Simphyt
' veldjesvroegtijdig doodgespoten vanwege zware aantasting
NegFry

Vredepeel

14

T

Hetaantal bespuiting kandoor hetgebruik vaneenwaarschuwingssysteem metdrietot vier wordenverminderd.
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volgens goed onder controle gehouden.
Hetwekelijkse schema en de twee Nederlandse systemen hielden van begin
tot eind stand, kleine verschillen daargelaten.
Het Deense NegFrybleek ook onvoldoende inVredepeel en werd inValthermond uiteindelijk het zwaarst aangetast. Het Duitse Simphyt moest inVredepeel een zware aantasting tolereren,
maar hield de ziekte in Valthermond
goed onder controle. Prophy en PlantPlus hielden ook inVredepeel enValthermond deziekte goed onder de
duim en deden daarbij niet onder voor
het wekelijkse spuitschema.
Kleiner aantal bespuitingen
Uit tabel 2blijkt dat de waarschuwingssystemen het aantal bespuitingen verminderden. Omdat inVredepeel enValthermond in een periode van droogte
(eindjuli) een bespuiting is weggelaten
uit hetwekelijks schema, isde besparing met de systemen in feite nog iets
hoger dan aangegeven. Gebruik van
waarschuwingssystemen zou dus kunnen leiden tot een kostenbesparing.
Kanttekening ishet gebruik van de

hoeveelheid werkzame stof in dit proefjaar. Diewas laagbij de wekelijkse schema's, omdat daarbij alleen Shirlan werd
gebruikt. De waarschuwingssystemen
adviseerden soms echter curatieve middelen, die elkaanzienlijk meer werkzame stof bevatten dan Shirlan.
Soms werd ditveroorzaakt doordat
het systeem een bepaalde strategie
volgt die niet steeds uitgaat van preventieve bespuitingen, zoals Simphyt.
Soms was dit het gevolgvan de weersomstandigheden die een bespuiting
niet mogelijk maakte op het geadviseerde tijdstip. Uitstelvan de bespuiting
leidt dan automatisch tot de inzet van
een curatief middel. Soms ookwas dit
het gevolgvan het besluit om in de
weekeinden de systemen niet te raadplegen. Infecties van zaterdag of zondag
zijn op maandag alleen nogte bestrijden met een curatief middel.
Hetwordt vervolgd in 2000 en 2001.
Duidelijk isdat de systemen NegFry en
Simphyt aangepast moeten worden
voor gebruik in Nederland.
Ir.C.L.M,deVisserening.R.
Meier,PAV-Lelystad

ft

Minder bespuitingen bespaart geld
Het gebruik van waarschuwingssystemen voor phytophthora spaart bespuitingen uit. Wel moet soms vaker
met een curatief middel worden gespoten. Aan de hand van de PAVproeven in 1999 zijn enkele voorbeelden opgesteld.
De lagere spuitfrequentie betekent
een kostenbesparing, ondanks het feit
dat curatieve middelen veelal duurder
zijn. De besparingen kunnen ten opzichte van een wekelijks spuitschema
met Shirlan oplopen van ƒ70 tot ƒ110
per hectare. De kosten van een waarschuwingssysteem liggen op ƒ1.000

per jaar en zijn dus snel terugverdiend.
Daar tegenover staat veelal een
zwaardere milieubelasting. Soms moet
je terugvallen op een curatief middel,
en die hebben meestal veel milieubelastingspunten. Daardoor komt het
aantal milieubelastingspunten veel hoger uit dan bij een wekelijkse bespuiting met Shirlan, dat zeer weinig milieubelastingspunten heeft.
Wekelijks Shirlan levert 70 belastingspunten op voor het bodemleven,
maar bij 2 keer Tattoo C loopt dat op
naar 2.794. Bij Ridomil stijgt het aantal punten voor slootwater snel.

TABEL 3. MINDER SPUITEN BESPAART GELD MAAR BELAST MILIEU MEER
Kosten (f/ha) en milieubelasting bij verschillende strategieën

aantal bespuitingen
Shirlan (14x)
Acrobat (5x curatief) +Shirlan (9x)
Shirlan (8x) +Tattoo C(2x curatief)
Shirlan(7x) +Tattoo C(3x curatief)
Shirlan(8x) +Ridomil Delta(1 x curatief)

kosten
655
671
542
580
544

mileubelastingspunten
bodem grondwater
sloot
1.092
70
0
45
862
1.600
2.794
92
1.558
4.166
138
1.947
73
1.300
3.189

Wie wekelijks spuit ismeergeld kwijt, maarscoort minder milieubelastingspunten.
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Phytophthoramiddelen
door Romke Wustman & Huub Schepers
' In 1999 meer infectiedruk dan in
voorgaande jaren.
• Wees alert op vroegere aantastingen door hogere ziektedruk vroeg
in het seizoen.
• Gebruik uw ervaringen van 1998
voor ziektebeheersing.
• Gebruik de goedkopere middelen.

Phytophthoramiddelen verschillen in
werking, regenvastheid, mobiliteit en
kosten.
De bij dit artikel gevoegde tabel geeft
een overzicht van in Nederland toegelaten middelen met hun eigenschappen
en kosten.
Werking
We onderscheiden middelen met preventieve, middelen met curatieve werking en een middel met eradicatieve
werking.
Preventieve middelen. Wanneer tijdig
toegediend kunnen preventieve middelen in belangrijke mate infectie voorkomen. Zodra de ziekte in het gebied
gesignaleerd is en de weersomstandigheden gunstig zijn voor sporulatie en
infectie; moet begonnen worden met
spuiten van preventief werkende middelen. Voor vatbare rassen verdient het
aanbeveling om al eerder te beginnen,
namelijk zodra weersomstandigheden
gunstig zijn voor Phytophthora. Het op
tijd beginnen met preventieve middelen
beperkt extra bespuitingen die in de
loop van het seizoen nodig zouden
kunnen zijn om de ziekteontwikkeling
te beheersen. Bij een geringe
Phytophthoradruk kan de toegepaste
dosering minder zijn dan 100 %.
Preventief werkende middelen zijn:
maneb. mancozeb en zineb, chloorthalonil (Daconil), fluazinam (Shirlan) en
fentin (Maneb-Tin)- en koperverbindingen.
Curatieve middelen. Curatieve middelen grijpen 1-2 dagen terug. Curatief
werkende bestanddelen zijn: cymoxanil
(Curzate M), dimethomorph (Solide.
Acrobat), propamocarb (Tattoo C) en
metalaxyl.
Eradicatief middel. Eradicatieve midde48

len zijn het best te omschrijven als
stoppende middelen: middelen die sporenvorming remmen en sporen doden.
Alleen Ridomil werkt eradicatief.
Regenvastheid
Goed in water oplosbare middelen zijn
minder regenvast. Shirlan heeft een
zeer goede regenvastheid, maneb spoelt
het gemakkelijkste af.
Mobiliteit
Er worden drie typen middelen onderscheiden: middelen met contact-, translaminaire en systemische werking.
Contact betekent dat het middel aan de
buitenkant van de plant (blad en stengel) zit en daar werkzaam is.
Contactmiddelen zijn: Shirlan, Maneb,
Mancozeb, Daconil en Brestan Super.
Translaminair houdt in dat het middel
mobiel is binnen alleen het blad: het
kan van de bovenkant naar de onderkant van het blad getransporteerd worden.
Translaminaire middelen zijn Curzate,
Acrobat, Aviso. Solide en Tattoo C.

Systemische middelen zijn mobiel binnen de gehele plant: ze kunnen na
bespuiting in de gehele plant worden
aangetroffen. Het effect van een
bespuiting met een systemisch middel
kan daardoor langduriger zijn dan bij
contact- en translaminaire middelen.
Ridomil is het enige systemische middel.
Kosten
Phytophthoramiddelen verschillen sterk
in kosten. De tabel geeft een overzicht
in feitelijke kosten per hectare bij
100 % dosering en relatieve kosten.
Streef zoveel mogelijk naar het gebruik
van goedkopere middelen.
Overzicht
De gegevens in dit overzicht zijn grotendeels gebaseerd op de DLV gids
'Gewasbescherming in de Akkerbouw
en Veehouderij 1999.' De prijs van
Acrobat (20 % korting t.a.v. adviesprijs) is verkregen middels telefonische •
informatie bij enkele gewasbeschermingsmiddelenbedrijven.

fungicide

actieve stof

Shirlan Flow

fluazinam
i

1

Maneb - Tin

maneb

Mancozeb

mancozeb

Daconil 500 vf

chloorthalonil

i

1
Brestan Super

fentinacetaat / maneb

Curzate M

cymoxanil/mancozeb

Acrobat

dimethomorph / mancozeb

Aviso DF

cymoxanil / metiram

Solide

dimethomorph / fentinhydroxide

Tattoo C 2.7

chloorthalonil / propamocarb

Tattoo C 1.5 '!
Ridomil
Delta 47 WP

chloorthalonil / propamocarb

|
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fentin-acetaat / maneb / metalaxyl
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Roodrot ligt inbijna elk aardappelperceel op
de loer
Chemische middelen niet toegelaten; alleen preventie biedt uitkomst
Roodrot maakt eenpartij zetmeel- en consumptieaardappelen
ongeschikt om tebewaren.Chemischemiddelen om de schimmeltebestrijden zijn niettoegelaten.HetPAVonderzocht deze
aardappelziekte.

P

HYTOPHTHORA erythroseptica
veroorzaakt steeds vaker roodrot,
zowel in poot- en consumptieaardappelen op zavelgrond alsin zetmeelaardappelen op zand- en dalgrond.
Deschimmel veroorzaakt niet alleen
verliezen in gewassen, maar ook in bewaring. Een partij aangetaste zetmeelen consumptieaardappelen isniet geschikt om tebewaren omdat de ziekte
zich tijdens de bewaring kan uitbreiden.
Phytophthora erythroseptica isin vrijwel iedere grond aanwezig en kan zich
openbaren bij hoge bodemtemperaturen in combinatie met een natte grond.
In de praktijk bestaat de indruk dat een
voorvrucht grasgroenbemester of
kunstweide het optreden van roodrot
bevordert.
Deziekte komt vooral voor op kopakkers, natte plekken en langs spuitsporen.Vooral in de afrijpingsfase kunnen
knollen worden aangetast.
Deknolaantasting begint meestal aan
het naveleinde en het aangetaste deel
voelt gummi-achtig aan. Na het doorsnijden van de knol krijgen de snijvlakken na een kwartier een zalmrode kleur.
Naenige tijd gaat de rode kleur over in
bruin en vervolgens zwart.
De aangetaste knollen ruiken naar
terpentijn en het uitgeknepen vocht is
helder. Ineen later stadium tast de
schimmel de stengels aan. Het ontstane
beeld hierbij doet denken aan verwelking of zwartbenigheid. Uiteindelijk
verkleurt het onderste deel van de stengel en gaat rotten.

Onderzoek naar de ziekte
Het PAVheeft op zavelgrond factoren
onderzocht die roodrot bevorderen en
de mogelijkheden om de ziekte tijdens
het groeiseizoen te bestrijden. Samen
met het HLBisde rasgevoeligheid voor
roodrot bij zetmeelaardappelrassen onderzocht. Naast de combinatie van
hoge temperatuur en veelvocht zijn er
50

meer factoren die het optreden van
deze schimmel mogelijk bevorderen.
Tijdens de afrijpingsperiode isvoor dit
doel een aantal 'probleempercelen' gevolgd waarbij het optreden van de ziekte in relatie tot de groeiomstandigheden
zijn bekeken. Het gaat hierbij om de invloed van groenbemesting, organische
stof,vruchtwisseling, structuurplekken
en de invloed van ontwatering op het
optreden van roodrot. Uit dit onderzoek
bleek dat op veebedrijven met aardappelen na het scheuren van grasland
toch een aantal keren roodrot voorkwam.Verder iser op een paar geëgaliseerde percelen met verdichting onder
de bouwvoor roodrot vastgesteld.
Bijdit onderzoek istevens gelet op de
juiste diagnose van symptomen. Dit
omdat er een gelijkenis ismet de aantasting door melkzuurbacteriën. Omdat
bij aantasting uitstel van rooien, in verband met het uitziekingsproces, noodzakelijk is,isook dit aspect van de ziekte gevolgd. Bijpootaardappelen bleek
dat de rotte knollen bij het inschuren
vlot indragen, mits er intensief wordt
gedroogd met warme lucht.
Deverwekker van roodrot heeft een
duidelijke verwantschap met de Phytophthora infestans. De middelen die
daartegen gebruikt worden, zijn mogelijk ook effectief tegen Phytophthora
erythroseptica. Hiervoor zijn op zavelgrond, op bedrijven waar in het verleden veel roodrot voorkwam, proeven
aangelegd waarin vier middelen zijn
vergeleken.
In 1997zijn geen betrouwbare verschillen tussen de geteste middelen
vastgesteld in twee proeven. In de ene
proef werd circa vijf procent van de
knollen door roodrot aangetast en in de
andere minder dan twee procent.
Deproeven zijn in het natte Phytophthorajaar 1998herhaald. In beide
proeven kwam nauwelijks roodrot voor.
Alleen één middel verschilde in één
proef betrouwbaar van de overige. In
Jaaroverzicht 1999 PAl'-ZON akkerbouw

dit, niet toegelaten, middel tegen Phytophthora infestans was de roodrotaantasting hoger dan bij de andere vier wel
toegelaten middelen. Uit het onderzoek
blijkt dat deze knolziekte moeilijk te
vatten is,ondanks de keuze van een
proefplaats met voldoende trefkans.
Bijde teelt van zetmeelaardappelen in
Noordoost-Nederland komen steeds
vaker meldingen van door roodrot aangetaste gewassen. Dezepartijen geven
ook in de bewaring nogweer rotte knollen. In het zetmeelaardappeltelend gebied leeft de gedachte dat er binnen het
rassenbestand grote verschillen in gevoeligheid voorkomen. Samen met het
HLBzijn in 1998negen zetmeelrassen
getoetst op twee locaties waar in het
verleden problemen met 'roodrot' zijn
geweest. Op één locatiewaren duidelijkeverschillen tussen de rassen. In de
rassen Rlkana en Karida kwamen de
meeste roodrotknollen voor.
ing.J.K. Ridder, PAV-Lelystad

D

Maatregelenomschade te voorkomen
ente beperken:
• Eengoed gedraineerde grond met
een goede structuur.
• Geen overmatige beregening,
vooral niet aan het eind van het
groeiseizoen.
• Ruime vruchtwisseling; 1:4.
• Niet oogsten onder natte omstandigheden.
• Rooibeschadiging beperken.
• Verwijderen van zieke knollen op
de rooier of bij het inschuren.
• Partijen met aangetaste knollen
zo snel mogelijk drogen en koelen
• Partijen met roodrot apart opslaan.
• Plekken met ernstige aantasting
tijdig rooien ensnelafzetten.

Oogst-zuid 12 maart 1999

Bruinrot overwintert goed inde grond
Het afgelopen jaar washetderde jaar vanhet Bruinrotonderzoeksprogramma, datgezamenlijk door LTOenhetministerie vanLandbouw wordt gefinancierd. In 1998is nog
vrijwel uitsluitend gewerkt aanecologische aspecten van
het optreden vanbruinrot. Ditonderzoek, dat hoofdzakelijk
wordt uitgevoerd door IPO-DLO en PD,heeft eenaantal interessante resultaten naar voren gebracht.
Na destrenge winter van
1996/97wasde bruinrotbacterie
inhetvoorjaar niet meer terug
te vinden ineenbesmet proefperceel.In 1998isechter gebleken datdebacterie naeenzachte winter plaatselijk tenminste
eenjaar ingrond kan overleven.
Dit bleek hetgevalopeenperceelzandgrond in Overijssel.
Deze ervaringen komen overeen
met resultaten van laboratoriumonderzoek dieaantoonden dat
hogere temperaturen overlevingsbevorderend werken en
temperaturen lager dan4°Ctot
een versnelde uitdovingvande
besmetting leiden.Volledige uitdovingvergde echter eentemperatuur dielager wasdan-5°C.

Overleving in water
Gedurende tweejaar iseenongeveer overeenkomstig.verloop
van hetbesmettingspatroon van
grote watergangen gebleken:
vanaf half meieensterke stijgingvanhetaantal bacteriën,
met eentopinjuli/augustusen
vervolgens eendalingtotjuist
onder ofjuist boven het detectieniveau inmaart/april. Inmiddelsisooknagegaan hoede
overlevingvandebacterie isin
zout water. Daarbij is gebleken
dat alleenversnelde afsterving

plaats vindt bij piekconcentratiesvanNaCl, zoals die slechts
een enkele keer indebuitenpoldersvanGroningen en Friesland worden aangetroffen.

Waardplanten
In 1998isookderelatie tussen
bitterzoet - bruinrot naderonderzocht. Gebleken isdat gezondebitterzoetplanten dieinbesmet water worden gezet
merendeels binnen enkeledagen worden geïnfecteerd. Verrassend isechter dat twintig
procent van deplanten, ookna
langdurige blootstelling aanbesmet water, gezond bleef.Gevonden isverder dat besmette
planten hoge aantallen bacteriën aanhetomringende water
kunnen afgeven. Hetaantal bacteriën isverder hoger naarmate
dewatertemperatuur hogeris.
Deeerste resultaten vanhetgeschiktheidsonderzoek bij
waardplanten hebben aangetoond datde bruinrotbacterie
ookinzwarte nachtschade ende
grote brandnetel kan overleven.
Met name inzwarte nachtschadezijn grote aantallen bacteriën
aangetroffen. Erzijn aanwijzingen daternogmeer onkruidsoorten metbruinrot kunnen
zijn besmet, maar hierover be-
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staat noggeen zekerheid.
In 1998isverder eenbegingemaakt metonderzoek naar de
totstandkoming vaneenbesmetting vanhetgewas alsmet
besmet water wordt beregend.
Hierover valt echter nogniets te
melden.

Bitterzoetbestrijding
DoorAB-DLO enPAVis onderzoek gedaan naar hetvóórkomenvanbitterzoet in verschillende soorten watergangen en
naar mogelijkheden omdeze
plant te bestrijden.
Bitterzoet wordt zelden ofniet
aangetroffen inkavelsloten ofin
grotere watergangen dieregelmatig worden gemaaid enuitgebaggerd. Deplant komt echter
wel (vrij) veel vooringrotewatergangen meteenbeschoeiing
en/ofveel riet langs deoevers.
Voorwatbetreft de bestrijding
van bitterzoet isgebleken dat
één keer maaien inhet voorjaar
niet effectief is;herhaald maaien heeft meer succes.Het meest
effectief bleek het uittrekken
van deplanten meteendisteltang. Hetjaar eropisdannog
weleencontrole nodigopopnieuw uitgelopen delen vanwortelstokken diewaren achtergebleven. Chemische bestrijding
van planten dieinhet water
staan isniet mogelijk, omdat
hiervoor geen enkel middel is
toegelaten.
C.van Loon
Coördinatoronderzoekprogramma
Bruinrot,PAVLelystad
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Bitterzoet met blote handen te lijf
Uitroeiing bruinrot-waardplant onmogelijk, pleksgewijze bestrijding kan wel

Debruinrot-waardplant bitterzoet ismoeilijk te bestrijden.
Spuitenmagniet enmechanische aanpak isniet altijd handig
bijbeschoeidewallen entaluds.Alsbestrijding zinvolis,iseen
combinatievanmethoden nog'tbest.Eentijdrovend karwei.

B

ITTERZOET (Solanum DulcamaraL)iseen plant die in de landbouw tot voor kort niet veel bekendheid genoot. Sinds bekend is dat
de plant een essentiële rolspeelt bij de
instandhouding en vermeerdering van
de bruinrotbacterie, isdat wel even anders. Deagrarische sector heeft er veel
belang bij om de plant in belangrijke
teeltgebieden te bestrijden. HetPAV
heeft onderzocht hoe dat kan, inhet kader van het Bruinrotprogramma.
Bitterzoet isfamilie van nachtschade,
net als aardappel en tomaat. Met name
de bloemen doen sterk aan dievan de
aardappel denken, maar zijn wat kleiner. De kiemplant lijkt op dievan nachtschade. Bitterzoet zal op akkerland zelden uitgroeien tot een volwassen houtig
gewas. Deplant komt voor inbos en
aan de waterkant.Vooral dat laatste is
van belang voor de landbouw.
Bitterzoetplanten die in en aan het
water groeien kunnen besmet raken
met de bruinrotbacterie en kunnen
deze navermeerdering in het water uitscheiden. Een gewas aardappelen kan
worden geïnfecteerd alshet wordt beregend ofbespoten met besmet water. Besmet oppervlaktewater isdus niet

bruikbaar in aardappelen.
Bitterzoet komt zeer algemeen voor.
Met name bijwatergangen die naar akkerbouwgebieden toe lopen, isdit van
belang.Vooral inwatergangen met beschoeiing komt de plant op de scheidingvan water en land veelvuldig voor.
Mechanisch isde plant daar niet teverwijderen. Op zulke plaatsen kunnen
grote plakkaten drijvend bitterzoet ontstaan,waarin bruinrotbacteriën kunnen overleven en zich vermeerderen.
Niet allebitterzoetplanten zijn besmet met de bruinrotbacterie. Uit onderzoek van AB-DLO en PDblijkt dat in
besmet oppervlaktewater vaak circa 20
procent van de planten besmet isen op
sommige locaties 60procent.Vanuit
deze besmette planten verspreidt de
bacterie zichviahet water.Alser geen
bitterzoetplanten zijn, kan de bacterie
in slootwater twee tot vijf weken overleven.
Chemische bestrijding onmogelijk
Het PAVonderzocht de mogelijkheden
om bitterzoet tebestrijden, zowel in
potproeven alsaan dewaterkant. Hierbij iseen groot aantal behandelingen
opgenomen; mechanische, chemische

COMBINATIE AANSTIPPEN EN HANDMATIG VERWIJDEREN WERKT 'T BESTIN HET VELD
Percentage herstel/overleving van bitterzoetplanten 1jaar na verschillende bestrijdingsmethoden

onbehandeld
spuiten met2 % middelXin voorjaar
aanstippen 33 % middelXin voorjaar
aanstippen 33 % middelXinnajaar
uittrekken
knippen
knippen enstobben aanstippen met33 % middelXin voorjaar
knippen enstobben aanstippen met5 % middelXin voorjaar
knippen enstobbenaanstippen met33 % middelXinnajaar

POT
'97
100
40
20
60

'98
100
0
20
80

100

80

Jaaroverzicht

1999 PAV-ZON

'97-2

100

100

50
40
80

80
60
60

60

0

60

100

akkerbouw

'98
100
0

40

60

HetmiddelXiseenniet-toegelatenonkruiddoder.

52

VELD
'97-1

70
100
20
30
100

en ook combinaties van beiden. Praktisch zijn er op dit moment geen mogelijkheden om bitterzoet aan de waterkant chemisch te bestrijden. Ophet talud isalleen pleksgewijs het gebruik van
MCPAen 2,4Dtoegestaan. Deze herbiciden werken echter niet tegen bitterzoet.
In potproeven werd onderzocht welke
middelen en methoden van toediening
mogelijk wel effectief zouden kunnen
zijn. Hiervoor werden grote bitterzoetplanten uitgegraven en in emmers op
watercultuur gezet. Met het oog op een
eventuele ontheffing voor gebruik aan
waterkanten werd een selectie van herbiciden gemaakt waarbij naast de te
verwachten werkzaamheid met name
gelet werd op de milieueigenschappen
(niet toxisch voor waterorganismen) en
dewijze van toediening (bij voorkeur
aanstippen).
De meest bespreekbare chemische
toepassingen zijn ook, met ontheffing,
onder veldomstandigheden onderzocht. In de tabel staat een deel van de
resultaten van dit onderzoek een jaar na
de uitvoeringvan de bestrijding. Alleen
het niet-toegelaten, allesdodende herbicide Xiserin opgenomen. Dit middel
washet effectiefste van de onderzochte
herbiciden.
In het jaar van behandeling was met
name uitrekken met een disteltang of
met de hand en aanstippen van plant of
stobben na afknippen in het voorjaar
effectief. Bitterzoet isechter een houtig
gewas met een enorm wortelstelsel en
blijkbaar isdit gewaszo sterk, dat vrijwel altijd een deel van de plant kan
overleven en in een volgend jaar een
nieuwe scheut en dus plant vormt. De
resultaten na een jaar waren daardoor
nogal eens teleurstellend.
Talud-onderhoud
Naast voornoemde onderzoek isbij de
waterschappen en agrariërs in Groningen geïnventariseerd wat de relatie is
tussen deverspreidingvan bitterzoet en
onderhoud van zowel taluds als watergangen. Hierbij isgebleken dat met
twee ofdrie keer klepelen ofmaaien van
de taluds bijna geen bitterzoet voorkomt.Welwordt het talud van deze wa-

tergangen eens in de tweejaar in de
herfst bewerkt met de maaikorf, waarbij
eventueel aanwezige bitterzoetplanten
worden verwijderd.
Op een harde beschoeiing en in watergangen met een natuurlijke oorsprong en moeilijke bereikbaarheid is
bitterzoet echter niet machinaal te verwijderen. Zonder eventuele ontheffingen voor chemische bestrijding is her-

Tweeofdrie keer maaien
ofklepelen houdt
bitterzoet uit het talud
haalde handmatige verwijdering hier de
enige mogelijkheid.
Bestrijding goed overwegen
Bitterzoet wordt door velen alseen gewenste inheemse soort beschouwd. Bestrijding iskostbaar en arbeidsintensief.
Een gedegen afweging en overleg met
betrokken instanties (waterschappen,
PD,regionale landbouworganisaties) is
nodig voordat tot een eventuele verwijderingsactie besloten wordt.
Alsbesmet water uit een natuurgebied met veel bitterzoet komt, is het
waarschijnlijk weinig zinvol om bitterzoet teverwijderen uit de direct aansluitende afvoerkanalen. Hier ispas iets
zinvols over tezeggen alsbekend is hoe
snel het water in een bepaalde waterloop stroomt en hoe langhet onderweg
isnaar gebieden waar bruinrotvrij water
gewenst is.
Om het nut van verwijdering vast te
stellen, moeten dus eerst bekend zijn
hoe de waterstromen in een gebied lopen, waar hetwater met bruinrot besmet isen waar bitterzoet voorkomt.
Eenzeer sterke vermindering isvan itterzoet ismogelijk, zeker in een afgesloten gebied. Op een paar begrensde
plaatsen isdit gedaan. Hoewel dat erg
veel werkwas, zijn de resultaten gunstig.
Ing.J. K.Ridder en dr. ir.R.Y. van
der Weide, PAV-Lelystad
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Verwelkingsziekte bloeit tegende
verdrukking in
Overblijvende Verticillium-verwelkingsziekte opafstervend aardappelloof
moeilijk te beheersen
Opafstervend aardappelloof ontstaanmiljarden microsclerotiënvandeverwelkingsziekteVerticillium.DezeSclerotien blijvenjarenlangindegrond over.Onderzoekers geveneenbiologischeaanpakvandezehardnekkige ziektedemeeste kans.
Lvroeg inhetseizoen worden
aardappelwortels geïnfecteerd
door deaanwezige microsclerotiënvanVerticillium dahliae.Deschimmel groeit omhoog door de zeefvaten
en kandeze plaatselijk verstoppen.De
karakteristieke, halfzijdige verwelkingis
hier eengevolgvan. Debladeren vallen
van destengels enveroorzaken hiermee
een vervroegde afsterving.
De schimmel isover hethele perceel
aanwezig envalt daarom niet op.Pas
aan heteind vanhetseizoen ontstaan
microsclerotiën opdeafstervende stengels.Zolang deafstervende stengelsin
contact staan metdewortels iservoldoende vocht. Deschimmel kanvanuit
de zeefvaten naar buiten groeien enhet
heleweefsel koloniseren.
Naeenweek zijn zeer vele zwartemicrosclerotiën gevormd, waardoor de
stengel grijs verkleurt. Ookop ondergrondse plantendelen worden microsclerotiën gevormd (10%).Uit onderzoek aandevakgroepAgronomievan
de Landbouwuniversiteit Wageningen
blijkt datdemeerderheid wordtgevormd instengels (50-60%) enin bladeren enbladstelen (30-40%).
Op pootgoed-rooidatum heeft de
schimmel deplant nogweinig gekoloniseerd enworden 75procent mindermicrosclerotiën gevormd danaanhet eind
van hetseizoen. Ditisookdereden dat
in het fabrieksaardappelgebied metlate fabrieksaardappelrassen weinig microsclerotiën gevormd worden en
dat erweinig schadeoptreedt. Erzijn ook duidelijke
rasverschillen indehoeveelheid microsclerotiën diegevormd worden.

A

Loof onderwerken
Eriseen aantal mogelijkheden onderzocht omte voorkomen dat microsclerotiën
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weer ophetland terechtkomen. Debeste mogelijkheid isdiewaarbij hetnog
groene loofwordt afgevoerd. Doorde
verwijderings- en opslagproblemen
(compostering?) isditniet praktisch.
De oplossing isgezocht ineen intensief
mechanische behandeling vanhetloof
om nategaan watdemeest haalbare
opbrengststijging is.Later kandan naar
vereenvoudiging vandemethodegezocht worden.
Debehandeling bestond uitklappen en
looftrelcken vanhetloof, versnipperen
en incontact brengen metdegrond,zodat debodemflora deverdere kolonisatievandestengel doorVerticilliumkan
tegengaan. Destengelstukken werden
met degrond incontact gebracht tijdenshetgroenrooien, waarbij de aardappelen vantwee rijen inéénrijzijnsamengevoegd en later weer opgerooid.
Ditvoorkomt groene aardappelen.
Ineendriejarig onderzoek opeen vrijwelziektevrij perceel bleek datna twee
jaar mechanisch behandelen vanhet
loofweliswaar minder microsclerotiën
in degrond gevonden werden, maar na
driemaal aardappelen met mechanisch
loof inwerken waren ertenopzichtevan
doodspuiten vrijwel geen verschillen in
de bodem aanwezig.
De opbrengst wasookslechts inéén
jaar verbeterd. Indeze proef wasdeopbrengst nadriejaar aardappelen ten
opzichte vanaardappelen voor deeerste keer met 15procent gedaald enin
1997wasdeopbrengst van aardappelen
voordevierde keergeteeld 20procent
lagerdanaardappelen voor de eerste
keer geteeld. Inhetlaatstejaar bleekde
bodembesmetting door de mechanische behandeling niet lagertezijn ende
opbrengst niet tezijn gestegen.
Loofresten verwijderen
Ineenveldproef metcontinuteelt van
aardappelen isooknagegaan ofgrote
verschuivingen teweeggebracht kunnen
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worden indebodembesmetting door
enerzijds metdehand deaardappelstengels voor deoogst teverwijderen en
door deze stengels anderzijds op andere
veldjes opte brengen.
Na drie aardappelteelten waren erinderdaad verschuivingen opgetreden,
maar deze waren beperkt en leidden
nauwelijks tothogere opbrengsten. Bij
het verwijderen vande aardappelstengelsvoor deoogst vielhetopdatde
dode stengels makkelijk braken endat
het moeilijk was allesmeete nemen.
Het verzamelen vanhetloof nade oogst
zalnogminder rendement hebben,
doordat meer stukjes achterblijven.
Een aspect datoriënterend isuitgezocht, ishetversneld laten drogenvan
het loof, door trekken ofmaaien.Dat
zou devorming van microsclerotiën
kunnen remmen. Ineen oriënterende
proef bleken 30procent minder microsclerotiën pergram droge stof gevormd
tezijn. Hetproces blijft danwelweersafhankelijk.
Loofbranden leekookeen dergelijk
effect tehebben, terwijl dewortelswel
inverbinding blijven metde stengels.
Het effect isweersafhankelijkheid en
weegt niet optegen hetextra berijden
van degrond voor de oogst.
Nieuwe bestrijdingsmethoden
Biologische grondontsmetting met
luchtdicht plasticeningewerkte groenbemester biedt goede perspectieven,
maar isvoor deaardappelteelt te duur.
Hoewel erchemische middelen zijn
die microsclerotiën terugdringen, loopt
ergeen toelatingsaanvraag. Ook voor
biologische middelen diede microsclerotiën kunnen parasiteren, zitten er
geen aanvragen in. Eennieuw Grieks
onderzoek richt zich opbacteriën inde
vaatbundel diededaar aanwezigeVerticillium bestrijden. Ditkanop termijn
een oplossing bieden.
Ir.].G.Lamers,PAVLelystaden
A.f. Termorshuizen
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pH en poederschurft

% knoloppervlakte met poederschurft

door Margriet Boerma (HLB-Assenj,
Romke Wustman {PAV-Lelystad)
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In 1997 en 1998 is door HLB onderzoek uitgevoerd naar het effect van de pH van de bodem op
de poederschurftaantasting bij zetmeelaardappelrassen. Poederschurft kan kleine wratjes op de
wortels veroorzaken en pokken op de knollen. Bij
ernstige knolaantasting hebben de knollen meer
grondtarra.
De resultaten geven aan dat op poederschurftgevoelige percelen een gerichte rassenkeuze de poederschurftaantasting kan beperken.

1998/
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Onderzoek
De proeven lagen bij Vlagtwedde (1997) en bij
Tweede Exloèrmond (1998). De pH varieerde van 4.5
tot ruim 6. Zeven zetmeelaardappelrassen werden
gedurende 1997 en 1998 onderzocht: Elkana, Elles,
Florijn, Karakter, Kartel, Producent en Seresta. 1997
had een vochtig voorjaar, vanaf augustus was het
droog en warm. 1998 was een regenrijk jaar met
enkele droge weken in augustus. In beide jaren was
de periode vanaf poten tot na knolaanleg vochtig.

Figuur1 :EffectpH oppoederschurftaantastingin1997 en1998.

%knoloppervlakte met poederschurft
16

Resultaten
In beide jaren kwam vrijwel alleen poederschurft op
de knollen voor. De poederschurftaantasting is uitgedrukt in het percentage knoloppervlak bedekt met
poederschurft. Het niveau van de aantasting was het
hoogst in 1998. Het niveau nam toe met stijgende
pH: minder zure grond leidt tot een
toename van de schurftaantasting.
Rassen verschillen in hun vatbaarheid
voor poederschurft maar de volgorde in
vatbaarheid bleef gelijk.

Figuur 1laat het effect van stijgende
pH (afname zuurgraad bodem) op het
niveau van poederschurftaantasting
zien. Figuur 2 laat de rasverschillen in
poederschurftaantasting zien.

12

8

:

Figuur2 :Rasverschillen invatbaarheid voor
poederschurft, hetgemiddelde over dejaren
1997 en 1998
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Bestrijding gewone schurft
Gewone schurft bij aardappelen is het best tegen te gaan
door de grond gedurende tenminste de eerste vier weken na
het begin van de knolaanleg vochtig tehouden en door een
ras te kiezen dat volgens de Rassenlijst een hoog cijfer voor
schurft heeft.
Alser geen minder vatbare rassen beschikbaar zijn, iseen stikstofbemesting met zwavelzure
ammoniak een alternatief evenalshet creëren van vochtiger
omstandigheden dooriets dieper te poten en deruggen bij het
frezen aan te drukken. Het op
deze manier vochtig houden van
degrond isechter minder effectief dan beregenen. Beregenen
met oppervlaktewater kan op
veel plaatsen niet meer in verband met dekans op besmetting
met bruinrot. Voorzover mogelijk isberegenen vanuit een bron
een alternatief. Het PAVzoekt
naar andere mogelijkheden om
schurft tevoorkomen. Hierbij
lijkt hetbemesten met de verzurende meststof zwavelzure ammoniak noghet meest effectief
te zijn.

Streptomyces scabies
Verschillende Streptomycessoorten veroorzaken gewone
schurft bij aardappel. Hiervan is
Streptomyces scabies de belangrijkste. Streptomyces-soorten
worden tot de straalschimmels
gerekend en deze tot debacteriën. Het optreden van infectie
is sterk afhankelijk van het
vochtgehalte van de grond tijdens deknolaanleg. Onder drogeomstandigheden wordt infectievan dejonge lenticellen sterk
bevorderd, onder natte omstandigheden wordt infectie vrijwel
voorkomen. Ook kan infectie optreden via wondjes. DepH van
de grond isvan belang voor het
slagen van een infectie. Gewone
schurft komt het meest voor op
gronden met een neutrale pH.
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Zuurwerkende meststoffen verminderen opdergelijke gronden
vaak de aantasting en basische
meststoffen verergeren de aantasting.

Mangaanbespuitingen
VolgensDuits onderzoek zou
doorenkele bespuitingen met
mangaan vooren tijdens de knolaanleg deaantasting door
schurft kunnen verminderen.
Deresultaten van een aantal
PAV-proeven hebben het positieveeffect van mangaan evenwel
niet kunnen bevestigen.
In het PAV-onderzoek met verzurende meststoffen zijn de stikstofmeststoffen zwavelzure ammoniak, ureum en andere
zwavelhoudende meststoffen
met elkaar vergeleken. Zwavelzure ammoniak bleek schurft
iets terug te dringen. Deze meststofvergt opkalkrijke gronden
weleen 10-20procent hogere
stikstofbemesting om vervluchtigingvan ammoniak te compenseren.
In het onderzoek werd geprobeerd om dewerking van zwavelzure ammoniak en ureum tegen schurft te verbeteren door
eenrijenbemesting toete passen

waarbij de meststoffen dichter
bij het knolnest komen. Het gevolghiervan was echter een tragere opkomst en een remming
van de gewasgroei. Daarom is in
1998bij ureum onderzocht ofdezenadelige effecten zijn op te
heffen dooreen combinatie van
spuiten met ureum direct voor
het poten en direct voorhet frezen.De meststof wordt dan
meer regelmatig door de rug
verdeeld. Het bleek echter dat
bij grotere hoeveelheden ureum
toch een phytotoxisch effect optrad. Het gevolgwas een tragere
en onregelmatige opkomst en
eentoename van de schurftbezettingin plaats van afname.
Ureum valt dus tegen. Ook van
zwavelhoudende meststoffen,
zoals kalisulfaat vielhet effect
opschurft tegen.

Teeltmaatregelen
Naast bemesting zijn ook teeltmaatregelen in beeld.Te denken
valt aan: degrond rond de nieuweknollen zovochtig mogelijk
houden, deteelt van aardappelenopbedden ofhet extra aandrukken van deruggen bij het
aanaarden offrezen. Ook hiermee zijn positieve resultaten te
behalen, al is ditin dePAV-proeven niet gelukt omdat erte weinig schurft voorkwam.
ir. C.B. Bus
PAV-Lelystad

Tabel:Kollumerwaard 1996;
percentageblankeknollenbij3 maten.
Object
Beregenen
Mangaansulfaat
Zwavelzure ammoniak
Onbehandeld
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28/35
81
85
88
86

35/45
48
35
48
38

45/55
32
11
18
9

Gewone schurft: 3knollen geoogst op25/6, op 6/7'en op 16/ 7.Aantasting van gewone schurft iskort na
deknolaanleg al tezien, deplekken worden groter als deknollen groter worden. Het schurftige oppervlak
lijkt opeenboombaststructuur met donkere vlekken enlichtere voren erin.
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Oogst-zuid 1 oktohcr 1999

Nog geen oorzaak voor lage opbrengsten
Bintje gevonden
Bintje is nog steeds het
meest geteelde aardappelras
op lössgrond. Het ras levert hier de laatste jaren
echter slechte opbrengsten,
in tegenstelling tot andere
delen van Nederland. Omdat
Bintje een zeer gewild aardappelras is,blijft het interessant om deze aardappel te telen. PAV-ZON is daarom een
onderzoek gestart om na te
gaan waarom Bintje zo sterk
in opbrengst achterblijft.
Uit vruchtwisselingsproeven
bleek dat bijveelvuldige teelt
van aardappelen de opbrengst
door ziekten achterbleef. Debelangrijkste ziekte was, en is nog
steeds, deverwelkingziekte Verticillium Dahliae. Deze ziekte
veroorzaakt een vervroegde afsterving van het gewas.
Bovendien blijkt bij Bintje ook
netschurft (Streptomyces spp.)
een lagere opbrengst te veroorzaken. Omdat opdelossjarenlanguitsluitend Bintje isgeteeld, zijn deze bodemziekten
mogelijk deoorzaak van de
slechte opbrengsten.

58

Onderzocht wordt ofdoor afwisseling met andere rassen de ontwikkeling van de bodemziekten
iste remmen en daarmee deopbrengst van Bintje te verbeteren.
Het onderzoek is aangelegd op
een perceel waarop elke vier
jaar Bintje isgeteeld. Door vanaf 1996jaarlijks aardappelen te
telen wordt getracht sneller resultaat te krijgen. Continuteelt
van Bintje isin 1998 vergeleken
met Bintje, afwisselend geteeld
(in 1997)met Saturna. Het ras
Saturna is minder gevoelig voor
Verticillium dahlia dan Bintje,
en niet gevoelig voor netschurft.
Het Bintje uit de continuteelt
verschilde in gewasontwikkelingen kleur niet van het Bintje
dat na Saturna wordt geteeld. In
snelheid van afsterving kwamen geenverschillen voor.Ook
in schimmelaantasting doorzowelverticillium als rhizoctonia
was geenverschil waarneembaar.
Debruto- en de netto-opbrengst,
desortering en deuitval verschilden vrijwel niet. Welis het
mogelijk dat verschillen in aan-
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tasting van het wortelstelsel,
niet naar voren zijn gekomen
vanwege het natte groeiseizoen
van 1998.
Hoewel de gevonden verschillen
tussen deobjecten mogelijk zijn
te wijten aan toeval, geven de
resultaten toch dehoop dat de
oplossing van delage opbrengsten in afwisseling met andere
rassen gevonden kan worden.
Helaas ishet nogtevroeg voor
een harde conclusie. Het onderzoek wordt derhalve voortgezet.
Paul Geelen
(PAV-ZON)

Ceesvan Loon
(PAV-Lelystad)

Oogst-zuid 28 mei 1999

Geel bietecystenaaltje blijft bij 1:4 teelt onder
controle
Bij een 1op 4-teelt suikerbieten zijn geen problemen te verwachten met het gele bietecysteaaltje Heterodera trifolii
f.sp.beta. Het invoegen van een 1op 8-combinatieteelt van
erwten/bonen in een dergelijk bouwplan met bieten is eveneens verantwoord. Dat blijkt uit het PAV-bedrijfssystemenonderzoek op Vredepeel.
Binnen denauwe bietenrotaties
van dezuidoostelijke zandgronden ishet gele bietecysteaaltje
van oudsher een probleem.
Plantwegval, baardvorming en
slapende bieten zijn de typische
kenmerken bij zware besmettingen. Bieten, spinazie, koolsoorten, bonen of rabarber binnen
rotatie,bouwen snel hoge dichtheden op.
Toen bedrijfssystemenonderzoek (BSO)in 1989op Vredepeel

Gemiddelde besmettingvan eensysteem
Jaar
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

SI
81
175
133
128
148
112
48
30
62

S2
353
186
140
233
155
84
22
81
65
van start ging,was het gelebietecysteaaltje eenvan debelangrijkste problemen. Opveel percelen werd een teeltfrequentie
van 1op3toegepast en ookveldbonen enbonen kwamen regelmatig inhet bouwplan voor.

teelt bijbieten zou theoretisch
mogelijk moeten zijn, maar daar
nogeens een bonenteelt bij
wordt teveel. Opde acht percelenbinnen de BSO-systemen S i
en S2werd elk voorjaar per half
perceel deaaltjesbesmetting gemeten. Perjaar kon zoop basis
van 16metingen de gemiddelde
besmetting binnen Si en S2
worden vastgesteld. De verschillen in de gewassen waarmee Si
en S2zijn opgebouwd zijn niet
relevant voor de ontwikkeling
van het gele bietecysteaaltjes.

Vermeerderen
Het is duidelijk dat de bietenteelt debesmettingen van het
gelebietecysteaaltje opbouwt,
terwijl decombinatie erwten/bonen over het hele teeltiaar een

verlagingvan het besmettingsniveau geeft. Van erwten isbekend dat zewelschade ondervinden, maar dat zehet aaltje
niet vermeerderen. Bonen staan
te boek als weinig vermeerderend. Ditonderzoek laat zien
dat de geringe vermeerdering
tijdens debonenteelt volledig
gecompenseerd wordt door de
natuurlijke sterfte onder de
erwten en debraak na de oogst
van debonen. Netto leidt deze
gecombineerde teelt daardoor
tot een afname.
Door dejaren heen resulteert dit
voorzowelS i als S2ineen sterke afname van de besmetting
met het gelebietecysteaaltje. De
resultaten van dit onderzoek
hebben betrekking ophet gele
bietecysteaaltje en gelden niet
voorhet witte bietecysteaaltje
Heterodera schachtii. Dezereageert anders in een dergelijke
rotatie.
L.Molendijk en
A. Grunefeld
PAV-Lelystad

Teveel
Omtekunnen blijven telen zonder de structurele inzet van
grondontsmetting, is de teelt
vanbieten verruimd naar een 1
op4-teelt en werd eensin de
achtjaar de combinatieteelt
erwten/bonen in derotatie opgenomen. Het was devraag ofbinnen een dergelijk bouwplan de
gelebietecysteaaltjes onder controle zijn te houden. Een 1op4Jaaroverzicht 1999 l'AI'-ZOX akkerbouw
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Loonbedrijf 3,1999

Moderne herbiciden en geïntegreerd
bestrijden in snijmais noodzaak
Een slimme keuze van middelen en hun dosering, zo mogelijk gecombineerd met voor opkomst
van de mais eggen, bleek effectief in de vorigjaar door DLV en PAV aangelegde demo's en
proeven 'Meer mais met minder middel'.
Hiermee is het mogelijk om op economisch aantrekkelijke wijze het gebruik van herbiciden in
mais tot minder dan 1kg actieve stof per hectare te verminderen.
Delaatste 10jaar ishet gebruik
van onkruidbestrijdingsmiddelen
in de maïs met ongeveer 40%toegenomen en zijn de kosten van de
bestrijding nog sterker gestegen.
Volgens een convenant tussen
overheid en bedrijfsleven had het
gebruik in 1995 met 30%gedaald
moeten zijn,enwordt er gestreefd
naar een reductie met 45%in het
jaar 2000(= 1,0 kgactieve stof per
ha).Volgens recente informatie
van Nefyto was het gebruik van
herbiciden in de maïs in 1998 weliswaar gedaald maar nog altijd 1,8
kgactieve stof per hectare.
Technisch is het mogelijk om minder te gebruiken door onkruid
mechanisch te bestrijden en aanvullend eventueel een rijenbespuiting toete passen.Dezeoptie isop
veel (loon)bedrijven moeilijk inte
passen en bovendien in veel
gevallen duurder. Afgelopen jaar
woedde in beleidskringen een
discussie om een dergelijke strategie dwingend op te leggen door
volveldsspuiten in maïste verbieden. Om het initiatief in eigen handente houden is het nodig dat de
sector insneltreinvaart steeds
minder middel gebruikt.

Onderzoek en demo's
PAVonderzoek en DLVvoorlichting werken samen bij het moderniseren van onkruidbestrijdingsadviezen. Eencombinatie van
mechanische bestrijding en volvelds aangepaste (lage) doseringen met verschillende moderne
middelen bleken effectief, economische aantrekkelijk enarbeidstechnisch goed inpasbaar. In 1995
lagen proefvelden optwee zandlokaties en in 1996,1997en 1998 op
vijf locaties op verschillende
grondsoorten.
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In 1998werden daarnaast in
opdracht van LTOen CUMELA
Nederland 16demo's aangelegd.
Het doel van de demo's was te
laten zien dat met een slimme
middelenkeuze en een lagere
dosering zonodig aangevuld met
voor opkomst van de maïseggen,
de maïs net zoschoon kan worden
als met de praktijkdosering.
De middelen die hierin gespoten
werden als 'praktijk', danwei 'slim'
advies staan intabel 1.Intabel2
staan de gemiddelde bestrijdingsresultaten en maïsopbrengst. Voor
detabel werden de resultaten
gebruikt van 4locaties met grond
met meer dan 6%organische stof
('dal'), 5kleilocaties en 11zandlokaties.

Voor o p k o m s t eggen
In 1998 konveelal pas begin mei
maïs gezaaid worden en kwam de
maïs door de hoge temperaturen
vaak al in 1 week boven. Daarom
werd op 90%van de locaties maar
1 keer geëgd voor opkomst van de
maïs. Het belangrijkste effect van
het voor opkomst van de maïs
eggen was eengeringe invloed op
de grootte van hetonkruid op het
tijdstip van de naopkomst bespuiting en het beter egaliseren van de
grond. Andere jaren met gemiddeld 2egbewerkingen was het
onkruid op hettijdstip van bespuiting meestal maximaal 5cm groot
na vooropkomst eggen,tegen
maximaal 10cm,indien niet werd
geëgd.
Dit verschil ingrootte liep bij relatief laat spuiten optot 25cm na
niet eggen en 10cm na wel
eggen. Inde demo's in 1998 maakte het op circa 80%van de percelen niet uit of ergeëgd werd. Bij
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20%kon het slechts 1keer eggen
echter wel bepalend zijn voor het
aldan niet slagen van debespuiting met een aangepaste dosering.

Aangepast doseren
gecombineerd m e t nieuw e middelen
Deaangepaste dosering atrazin en
Lentagran met Mikado heeft even
goed gewerkt als de praktijksystemen. Evenals invoorgaande jaren
werden eigenlijk alle breedbladige
onkruiden tot 5cm en melganzevoet tot 10cm grootte uitstekend
met dezecombinatie bestreden.In
1998werd zelfs groter onkruid
nog uitstekend met dezecombinatie gepakt, maar het onkruid was
door alle regen rond de bespuiting
dit jaar dan ook wel erg zacht.De
combinatie werkt onvoldoende
tegen groene naaldaar enstraatgras met meerdere blaadjes en
mag niet gebruikt worden op
gronden met een pH>6of voor
deteelt van suikerbiet en een aantal andere gewassen.
Decombinatie atrazin,Bropyr en
Titus bleek in andere jaren iets
sterker op grotere hanepoot (tot2
uitlopers),werkt ooktegen groene
naaldaar en straatgras maar niet
tegen glad vingergras. Decombinatie heeft echter nauwelijks
nawerking.Op 1van de 11zandlokaties kiemde er erg veel nade
bespuiting enwas een herhalingsbespuiting nodig geweest. Opde
andere locatieswas het resultaat
goed, hoewel opcirca 30%van de
locaties voor opkomst eggen
nodigwas.
Tïtus mag niet in alle maïsrassen
en onder alleweers- omstandighedenworden gespoten.
Hetwas in 1998 niet eenvoudig

akkerbouw

R.Y. van der Weide,
D.A. van der Schans
(PAV)
H. Krebbers (DLV)

l a b e l 1. Middelen, doseringen il/haj, totaal actieve stoi gebruik pei
hectare (kg a.s./ha), miiieubelastingspunten (bij 3-6% organisch stof) en
adviesprijs van de middelen (//ha) op dernovelden in 1998
Middel (vo: voor opkomst; no: na opkomst)

kg a.s./

Middel

Miiieubelastingspunten

//ha

ha
water

b o d e m grondwater (vj)

Veel toegepaste praktijksystemen:
vo: 3,5 IDual no: 4 I Laddok 3 I Olie
no: 4 ILaddok 1I Mikado

4,1
1,9

363
214

1390
1041

2010
1241

279
197

1,4
0,7
0,8
0,3
0,1

116
73
68
2
0

425
325
326
1
0

685
639
441
175
1

119
139
136
170
135

Geïntegreerde systemen:
vo: 1 IDual no: 0,5 atrazin 1 Bropyr
(eventueel + 30 g Titus 0,25 I uitvloeier)
no: 1Iatrazin 1 Bropyr 30 g Titus 0,25 I uitvl.
o m onder de juiste weersomstan-

no: 0,5 Iatrazin 0,5 I Lentagran 1 I Mikado

digheden te spuiten. Officieel dient

no: 1I Mikado 30 g Titus 0,25 I uitvloeier

het bovendien voor een goede

vo: 100 g Merlin

werking 4 uur droog te blijven na
de bespuiting. In die situaties
waarin dat niet lukte bleek dat

Conclusie

Mikado minder last had van een

nificant hogere opbrengst van de

slechtere werking na regen een

maïs gevonden na gebruik van kri-

half uur na de bespuiting.

tisch lage doseringen herbiciden

De experimenten vanaf 1995 en

in combinatie met eggen. De

demo's in 1998 hebben aange-

De verwachtingen o m met alleen

meeropbrengst van deze strategie

toond dat het mogelijk is o m met

100 g Merlin voor opkomst al het

was gemiddeld 7% meer dan

minder dan 1 kg actieve stof per

onkruid te bestrijden waren m o g e -

praktijk. De effecten varieerden

hectare de maïs schoon te krijgen
of een vergelijkbaar resultaat te

lijk w a t te hoog gespannen. In

echter per jaar tussen de 0 en

combinatie met 1 keer eggen vlak

17%. In 1998 waren de opbrengst-

halen m e t e e n praktijkbespuiting

v o o r de bespuiting was het resul-

effecten net niet significant. Titus

Het combineren van eggen v o o r

taat wel voldoende op 50% van de

w e r d niet altijd onder de juiste

opkomst met een volveldsbespui-

zandlokaties en op 80% van de

omstandigheden gespoten, maar

ting op relatief klein onkruid met

kleilocaties.

dit resulteerde niet in een lagere

een aangepaste dosering is een

De werking van de Merlin heeft

opbrengst. Lage doseringen met

goed alternatief. Gecombineerd

duidelijk w a t te leiden gehad van

Mikado of het voor de maïsop-

met een s l i m m e middelenkeuze, is

de 'te' lange droge periode na het

komst gespoten Merlin, leken iets

dit een flexibele en goed inpasba-

toepassen van de voor opkomst

zachter voor de maïs dan de prak-

re manier o m de doelstellingen

middelen. Op de klei kon in 1998

tijksystemen.

van het MJPG in de maïs te halen. Q

vaak pas wat later gezaaid en gespoten w o r d e n , kwam de regen
vervolgens eerder en was het
resultaat ook beter. Het middel
werkt bij voldoende vocht goed
tegen groene naaldaar, glad ving-

Tabel 2. Gemiddeld percentage onkruidbestrijding (onkruidgewicht vlak voor
de oogst) na verschillende onkruidbestrijding op verschillende gronden en
de gemiddelde relatieve maïsopbrengst t.o.v. 14,8 ton droge stof per
hectare (demo's DLV/PAV 1998)

ergras, hanepoot en vele breedbladige onkruiden. De werking tegen

Grond:

'Dal'

Klei

Zand

Rel. maïs-

uitstaande melde en veelknopige
onkruiden als z w a l u w t o n g en var-

opbrengst

kensgras is onvoldoende. Hoewel

Eg:
Middel (vo: voor opkomst; no: na opkomst)

1 bespuiting voor opkomst dus

Veel toegepaste praktijksystemen:

niet altijd voldoende zal zijn, is dit

v o : 3,5 I Dual no: 4 I Laddok 3 I Olie

produkt zowel milieumatig als kos-

no: 4 ILaddok 1I Mikado

tenmatig een goede vervanger

Geïntegreerde systemen:

voor de volle dosering Dual voor

v o : 1I Dual no: 0,5 atrazin 1 Bropyr

opkomst van de maïs.

(eventueel + 30 g Titus * I uitvloeier)

98
93

no: 1 Iatrazin 1 Bropyr 30 g Titus 0,25 I uitvl.

Maïsopbrengsten

no: 0,5 Iatrazin 0,5 I Lentagran 1I Mikado

In experimenten die vanaf 1995

vo: 100 g Merlin

no: 1I Mikado 30 g Titus 0,25 I uitvloeier

niet

niet

92
94
95

99

95

85
89
94

wel

niet

wel

niet

99
99

99
98

103

100

97

100

98

81

93

95

99

100

97
100

93
100

89
98

93
97

88

84

78

79

100
106
98
104

uitgevoerd werden, werd een sig-
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102
101
100
103

Boerderij/Veehouderij 16maart1999

Vals zaaibed gemeen voor onkruid
Mechanische bestrijding in mais is goede investering

Wieegen schoffeltuig gebruikt,kan met fors minder
chemische onkruidmiddelen
toe inmaïs.Datblijkt uitPAVonderzoek. Eenvals zaaibed
verlaagt deonkruiddruk flink.

H

ETisbelangrijk om steeds alert
tereageren op dekieming en
ontwikkelingvan onkruiden in
hetvoorjaar. Zijnmechanische bewerkingen niet tijdig uit tevoeren, dan zijn
onkruiden totvijf centimeter met een
lagedosering onkruidbestrijdingsmiddeltebestrijden. Debesparing op herbiciden maakt inveelgevallen dekostenvan mechanische bewerkingen
goed.Opden duur neemt bijeen gecombineerde mechanisch-chemische
bestrijding de onkruiddruk zelfs af.
Onkruidbestrijding in maïsis moeilijk
doordat het gewaszich deeerste twee
maanden nahet zaaien langzaam ontwikkelt.Ditkomt doordat maïspas bij
een gemiddelde dagtemperatuur van 10
graden begint te groeien.
Deomstandigheden waaronder onkruidsoorten kiemen verschillen. Hierdoor blijven erovereenlange periode
steeds nieuweonkruiden kiemen.Melganzevoet kiemt eind april, meteen na
het klaarmaken vanhet zaaibed. Zwarte
nachtschade enhanepoot komen later,
inde eerstewekenvan mei.
Vanaf het moment datde maïsplant
viervolledigontvouwen bladeren heeft,
iszeeen goede concurrent van klein
onkruid. Mitshet warm genoeg is.Tot
het vierbladstadium moeten onkruiden
zeergoedworden bestreden.

opdebeginontwikkeling zijn bemesting
en rassenkeuze.Jonge maïsplanten zijn
zeergevoeligvoor een tekort aan voedingsstoffen. Rijenbemesting met stikstof helpt debegingroei. Een ras met
een vlottebeginontwikkeling kan de
concurrentie met onkruid eerder aan.
Bestrijdingbegintvoor 'tzaaien
Mechanische onkruidbestrijding begint
alvóór het zaaien. Hettijdstip van ploegenendebewerkingen om het perceel
zaaiklaar temaken hebben invloed op
dekiemingvanonkruiden. Doorvoor
het zaaien debovenste centimeters van
degrond éénoftweekeer met eenwiedegte bewerken ('valszaaibed'), gaat
onkruidzaad kiemen dat inde daarop
volgende bewerkingweer istebestrijden. Detijd tussen twee bewerkingen
hangt afvan dekiemingvan onkruiden.
Bijkou endroogte kan het twee weken
zijn, bijwarm en vochtigweer komt het
het onkruid alna enkeledagen.Alshet
meer dan twee echte blaadjes heeft, is
het niet goed meer te bestrijden.
Nahetzaaien kanéén oftwee keer
worden geëgd. Ditheeft hetzelfde effect: stimuleringvan de onkruidkiemingen bestrijding vanklein onkruid.
Eengoedediepte-afstelling isbelangrijk.Staat deegtediep,dan komen onkruidzaden vangroterediepte boven en
wordt het kiemende maïszaad geraakt.
Eggenkan totdeeerstekiemen doorbreken (spijkerstadium). Door ditjaren
teherhalen neemt deonkruiddruk af.
Egniet tevaakop stuifgevoelige zandgrond ofop zandgrond dievan nature
gemakkelijk dichtslaat. Datgeeft een te
fijnetoplaag. Degrond wordt nog stuifgevoeliger ofslaat snel dicht.

Laterzaaienvoorsnelle begingroei
Detemperatuur bepaalt in belangrijke
mate de tijd tussen zaaien en het moment dat demaïsgroot genoegisom
onkruiden teonderdrukken. Dieperiodeisnormaliter korter naarmate later
wordt gezaaid.Vroegerassen geven
eenzelfde opbrengst bijzaaiop30april
en 10mei.Debeginontwikkeling verloopt bij delateredatum wel sneller.
Andere factoren die invloed hebben
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Alsmindervaakgeégd kan worden,
zullen eronkruiden ontsnappen.
Schoffelen kan debovengrond weer iets
losmaken. Onkruiden in derijtussen de
maïsplanten zijn met de gangbare
schoffelapparatuur niet te bestrijden.
Nieuwe machines,zoals devinger- en
detorsiewieder, hebben meer mogelijkheden om ookonkruiden inderijtebestrijden. Demaïsmoet dan minstens
tweevolledigebladeren hebben.

VALSZAAIBED GEEFTLAGERE ONKRUIDDRUK
Invloed vanzaaitijd en eenmalig valszaaibed op de onkruidontwikkeling op proefboerderij Aver-Heino, 1998

Di

|1TS Eerst proberen
Informeerbij dewerktuigenvereniging
bij uin debuurt of ereen egen een
schoffelmachineaanwezigzijn.Zo
kunt udegeïntegreerde onkruidbestrijding eerstproberen vooruover
gaattot aanschafvandewerktuigen.
Vaakkunnenloonwerkersdeze werkzaamheden ookuitvoeren. Zij zijn al
bekendmetgebruik vande machines.
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Somsisdespuit nog nodig
Ishet gewasnogtekleinen ontwikkelt
het onkruid zichsnel,dan helpt een
lagedosering herbicide tegen de kleine
onkruiden. Onkruid totvijf centimeter
grootte isnogtebestrijden met een
sterkverlaagde doseringvan Laddok,
LidoSCofmet een combinatie van atrazin- Lentagran -, Mikado ofmet combinatiesvan atrazin, Bropyren Mikado
ofTitus met uitvloeien De middelenkeuze moet gericht zijn op de onkruidsoorten dieop het perceel voorkomen.
Wortelonkruiden breiden zich bij enkelmechanische bestrijding uit.Daaris
dan chemische bestrijding nodig.
Opnatte,lagepercelen en op kleiis
mechanische onkruidbestrijding moeilijk. Hetaantal werkbare dagen isop
deze percelen geringen de ontwikkelingvan de maïsvaak trager,doordat de
grond kouder is.Laterzaaien isvaak
geen optieomdat hier pasgezaaid kan
worden alszeecht bekwaam zijn.
ing. D.A.van der Schans en dr.ir. ^%
R.Y. van der Weide,PAV-Lelystad.

zaaitijdstip

maïsopbrengsten
'ton ds/ha)
13,9
13,2
13,7
13,7

Dooreenvalszaaibedgaatonkruidzaadkiemendatdaaropbijeen
volgende bewerkingistebestrijden.Onkruiddruk neemtdaardooraf.

Mechanisch bestrijden in tien stappen
• ploegen enzaaiklaar leggen rond20 april
• bij opkomst onkruid (na10dagen)eggen of zaaibed
bereiden
• zaaien(temperatuur op 5centimeter diepte 10graden)
• navijf dagen eggen
• navijf dagenweer eggen
• demaïs komt op
• als demaïstwee hele bladeren heeft weer eggen
• spuiten alsonkruid eerder echte blaadjes heeft
• als maïsvingerdik is,schoffelen en licht aanaarden of
torsie- of vingerwieder gebruiken
• bij vier tot vijf helebladeren schoffelen enaanaarden
Dekosten vandeonkruidbestrijding zijn zoongeveerf300/ha.

® Kopakkers
Deonkruiddruk op kopakkersenaanderanden van
depercelenisvaakgroter
danin hetmidden van een
perceel.Besteeddaarom
extraaandachtaan deze
plaatsen,zowel bij de mechanische alsbij de chemischeonkruidbestrijding.
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(jj5 Titusenras
Niet alle maïsrassen kunnengoedtegeneen bespuiting met Titus. Uw
handelaarof loonwerker
heeft degevoeligheidstabel.Daarnaastspelen de
weersomstandigheden een
rol. Het isdusbelangrijk te
wetenwelk rasgezaaidis.
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Maisteler moet onkruid te slim afzijn
Dosering en middelenkeuze sleutel tot terugdringen herbicidegebruik
Minder dan een kiloactieve stof per hectare en toch economisch maïs telen.Kandat?Ja.Datisvorigjaar gebleken bij een
project van DLVen PAV.Het iszaak onkruid teslim aftezijn via
keuzevan middelen en dosering en met voor opkomst eggen.

O

VERHEIDen bedrijfsleven hebben afgesproken dat inhet jaar
2000nogmaar 1,0kilo actieve
stof per hectare gebruikt magworden in
de maïsteelt. Datdoel isnoglang niet
gehaaid.VolgensNefyto isvorigjaar nog
altijd 1,8kiloactievestof perhectare gebruikt aan herbiciden.
Mechanisch bestrijden in combinatie
met rijenbespuiting istechnisch een
optie,maar moeilijk intepassen en
vaak duurder dan een volveldsbespuiting. PAVen DLVhebben daarom gezocht naareenalternatief endatookgevonden. Decombinatievanvooropkomst eggen en een volvelds bespuiting
op kleinonkruid met een aangepaste
doseringen een slimme midelenkeuze,
lijkt een flexibele en goed inpasbare
manier om dedoelstellingen van het
MJPGte halen.
Minderdanéén kilo mogelijk
Tussen 1995en 1998zijn op verschillendegrondsoorten proeven aangelegd. In
1998zijn daarnaast inopdracht van
LTO en Cumula 16demo's aangelegd.
Uitdeexperimenten blijkt dat het mogelijk isom met minder dan één kiloactieve stof perhectare de maïs schoon te
krijgen danwei een vergelijkbaar resultaat tehalen alsmet een vollediggedoseerde praktijkbespuiting.
Debeproefde middelen staan als
'praktijk', danwei alsgeïntegreerd advies
in tabel I.In tabel2staan de gemiddel-

debestrijdingsresultaten ende maïsopbrengst.Voorde tabel zijn de resultaten
gebruikt vanvier locatiesmet dalgrond
(meer dan zesprocent organische stof),
vijf klei-en elf zandlocaties.
Tweekeer eggen voor opkomst
Vorigjaar isveel maïs pasbegin meigezaaid. Door de hoge temperaturen
kwam hetvaakalin eenweek boven.
Daarom isop90procent vande locaties
maar één keervooropkomst van de
maïs geëgd. Daardoor had deze bewerkingweinigeffect op degroottevan het
onkruid tijdens de bespuiting na opkomst. Degrond waserwelegalervan
geworden.
Injaren met tweekeervoor opkomst
eggenwas het onkruid bijde bespuiting
hooguit vijf centimeter groot, tegenover
10centimeter indien nietwerd geëgd.
Bijlaat spuiten wasde onkruidhoogte
10centimeter naweleggen en 25centimeter na niet eggen.
Nieuw middel,andere dosering
Deaangepaste dosering atrazin en Lentagran met Mikado heeft even goed gewerkt alsde'praktijksystemen'. Evenals
andere jaren zijn alle breedbladige onkruiden totvijf centimeter en melganzevoet tot tien centimeter grootte uitstekend met deze combinatie bestreden. In 1998iszelfs groter onkruid nog
uitstekend met dezecombinatie gepakt,
maar het onkruid wasdoor alle regen

TABEL 1 . SLIMME RECEPTEN BETER V O O R MILIEU EN GOEDKOPER
Middelen, doseringen (l/ha), totaal actievestofgebruik
per hectare (kga.s./ha),
ten (bij 3-6% organisch stof), adviesprijs van de middelen (f /ha) op demovelden
middel (vo: voor opkomst; no: na opkomst)

kg as/ha

milieubelastingspunten
water
bodem
grondwater (vj)

veel toegepaste praktijksystemen:
vo: 3,5 I. Dual no:4 I.Laddok + 3 I. olie
no: 41. Laddok + 1I. Mikado

4,1
1,9

363
214

'slimme', geïntegreerde systemen:
vo: 1I.Dual no:0,5 I.atrazin + 1I. Bropyr
(eventueel + 30 gram Titus + 0,25 I. uitvloeier)
no: 1I.atrazin + 11. Bropyr + 30 gram Titus + 0,25 I. uitvl.
no: 0,25 I.atrazin + 0,5 I. Lentagran + 11. Mikado
no: 1I.Mikado + 30 gram Titus + 0,25 I. uitvloeier
vo: 100 gram Merlin

1,4
0,7
0,8
0,3
0,1

116
73
68
2
0

Geïntegreerde systemen gebruiken minder actieve stof.
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1.390
1.041

425
325
326
1
0

prijs

2.010
1.241

279
197

689
639
441
175
11

119
139
136
170
35

gehad van de 'te' lange droge periode na
het toepassen.
Opvallend was de nawerking van Merlin. Door de droogte werkte het middel
aanvankelijk niet en kon het onkruid
ontkiemen. Toen het daarna begon te
regenen werden gevoelige onkruiden
tot vijf centimeter alsnog bestreden.
Op de klei kon in 1998vaak pas wat later gezaaid en gespoten worden, kwam
de regen vervolgens eerder en was het
resultaat ook beter. Merlin werkt bij voldoende vocht goed tegen groene naaldaar, glad vingergras, hanepoot en vele
breedbladige onkruiden. De werking tegen uitstaande melde en veelknopige
onkruiden als zwaluwtong en varkensgras is onvoldoende. Hoewel één bespuiting voor opkomst dus niet altijd
voldoende zal zijn, is dit product zowel
milieumatig als kostenmatig een goede

dan ook wel erg zacht. De combinatie
werkt onvoldoende tegen groene naaldaar en straatgras met meerdere blaadjes en mag niet gebruikt worden op
gronden met een pH boven zes of voor
de teelt van suikerbieten en een aantal
andere gewassen.
De combinatie atrazin, Bropyr en Titus bleek in andere jaren iets sterker op
grotere hanepoot (tot twee uitlopers).
Ze werkt ook tegen groene naaldaar en
straatgras maar niet tegen glad vingergras. Deze combinatie heeft echter nauwelijks nawerking. Op een van de 11
zandlocaties kiemde er erg veel na de
bespuiting en was een herhalingsbespuiting nodig. Op de andere locaties
was het resultaat goed, hoewel op circa
30 procent van de locaties voor opkomst eggen nodig was.
Titus is niet in alle maïsrassen en on-

TABEL2.OPBRENGST GEÏNTEGREERDDOET NIETONDER VOOR BEKENDESYSTEMEN
Gemiddeld percentage onkruidbestrijding (onkruidgewicht vlak voor deoogst) na verschillende onkruidbestrijding opverschillende gronden endegemiddelde relatieve maïsopbrengst to.v. 14,8 ton droge stof per hectare (demo's DLV/PAV98).
klei

grond:

dal

eg:
middel (vo:voor opkomst; no:na opkomst)
veel toegepaste praktijksystemen:
vo:3,5 I.Dual no:4 I.Laddok +3 1. olie
no:4 I.Laddok + 1I,Mikado

wel

niet

93

95

'slimme', geïntegreerde systemen:
vo: 1I.Dual no:0,5 I.atrazin + 11. Bropyr
(eventueel +30 gram Titus+0,25 I.uitvloeier)
no: 1I.atrazin + 1I.Bropyr+30 gram Titus+0,25 I.uitvl. 92
no:0,5 I.atrazin +0,5 I.Lentagran + 11. Mikado
94
no: 1I.Mikado +30 gram Titus+0,25 I.uitvloeier
95
vo: 100gram Merlin

der alle weersomstandigheden toegestaan. Het was in 1998 niet eenvoudig
om onder de juiste weersomstandigheden te spuiten. Officieel dient het bovendien voor een goede werking vier
uur droog te blijven na de bespuiting. In
die situaties waarin dat niet lukte bleek
dat Mikado minder last had van een
slechtere werking na regen een half uur
na de bespuiting.
Merlin voor opkomst werkt
De verwachtingen omtrent vooropkomstbespuitng met alleen 100 gram
Merlin waren mogelijk wat te hoog gespannen. Maar in combinatie met één
keer eggen vlak voor de bespuiting was
het resultaat wel voldoende op 50 procent van de zandlocaties en op 80 procent van de kleilocaties. De werking van
de Merlin heeft duidelijk wat te lijden

85
89

rel.
maïsopbrengst

zand

wel

niet

wel

niet

wel

niet

98

99

99
99

99
98

103
97

100
100

81

97
100

93
93
100

95
89
98

99
93
97

88

84

78

79

100
100
106
98
104

98
102
101
100
103

94

vervanger voordevolledosering Dual
vooropkomstvan de maïs.
Maïsopbren »stenhc )ger

Geïntegreerdeonkruidbestrijding leverdegemiddeldeen
zeven procenthogereopbrengst,alwas
ergrotevariatiein
de meeropbrengst.

In experimenten na 1995 is een hogere
opbrengst van de maïs gevonden na gebruik van kritisch lage doseringen herbiciden in combinatie met eggen. Deze
strategie leverde gemiddeld zeven procent meer op dan de praktijkstrategie.
Titus werd niet altijd onder de juiste
omstandigheden gespoten, maar dit resulteerde niet in een lagere opbrengst.
Lage doseringen met Mikado of het
voor de maïsopkomst gespoten Merlin
leken iets zachter voor de maïs dan de
praktijksystemen.
dr.ir.R.Y. van der Weide en ing.
D.A. van der Schans, PAV-Lelystad
en ing.H.Krebbers, DLV
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Cavety spot inpeen voorspelbaar
Cavity spot is een ernstig kwaliteitsprobleem,
waardoor hele percelen peen
afgekeurd kunnen worden. Wanneer Pythium violae, de veroorzaker, aanwezig is en natte omstandigheden overheersen, dan is er een groot risico op
cavity spot. Een Engelse testkit om Pythium violae in grondmonsters aan te
tonen geeft de mogelijkheid om bij de keuze van percelen rekening te houden
met de kans op cavity spot. Dit jaar blijkt veertig tot tachtig procent van de
peenpercelen op grond van Engelse normen besmet te zijn met Pythium.
Jan Lamers
PAV-Lelystad

Schimmel veroorzaakt
cavity spot
In 1998 waren de veldomstandigheden
erg nat. Ditleidde totveel cavity spot. In
de Noordoostpolder isdaarom in 1999
de waspeenteelt vrijwel volledig gestopt. Alleen de Parijse wortel en winterpeen worden nog geteeld. De Parijse
wortel is door het kortere groeiseizoen
minder gevoelig voor cavity spot. De
teelt vanwaspeen verhuist naar nieuwe
gebieden waar minder risico bestaatop
cavity spot.
De bodemschimmel Pythium violae
isde belangrijkste veroorzaker van cavity spot. Deze schimmel komt over de
hele wereld voor. Erzijn ooknogandere Pythium-soorten die soortgelijke
symptomen kunnen veroorzaken.
Pythium violae groeit heel langzaam
en kan op veel materiaal overleven.
Sommige gewassen stimuleren de
schimmel zelfs. Vanpeen isditbekend,
maar bij meer gewassen isdithet geval.
In vruchtwisselingsonderzoek van het
PAV isgras naar voren gekomen als een
slechte voorvrucht. Ui was een betere
voorvrucht. In de literatuur wordt ook
luzerne genoemd alswaardplant.
Hoe vaker peen wordt geteeld deste
groter de kans op cavity spot. Iser een-
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maal eenflinke besmetting dan bestaat
de indruk, dat Pythium nog lang inde
grond aantoonbaar blijft. Dit betekent
dat ondanks eenruime vruchtwisseling
toch eenverhoogde kans op aantasting
blijft bestaan. Dit betekent echter niet
dat percelen waar nog nooit peen stond
altijd vrij zijn vanPythium violae.
De langzame groei vanPythium violae isvoor deze schimmel geen beletsel
om zich helemaal over het oppervlak
van de peen te verspreiden. Pasinde
fase van diktegroei kanPythium de wortel infecteren. Onderhuids worden dan
plantencellen opgelost waardoor er een
holte, cavity, ontstaat. Deze holten kunnen van enkele millimeters tot wel enkele centimeters groot worden. Een dun
vliesje - of de randen van het vliesje zijn nog veelal aanwezig aan debovenkant van de holte. In de holte wordt
wondkurk afgezet. Deze bruine tot
zwarte ovale vlekken geven problemen
bij hetlogen of stoomschillen. Departij
wordt alsnel afgekeurd.

Veel vocht bevordert
cavity spot
Behalve deaanwezigheid vanPythiumsoorten zijn hetookdeomstandigheden
die uitmaken of cavity spot optreedt.

1999 PAV-7.0N

akkerbouw

Veel vocht (tot zelfs anaërobe omstandigheden toe) bevordert aantasting van
Pythium. Slecht gedraineerde percelen
met een slechte structuur geven bij veel
neerslag of overmatige beregening al
gauw problemen, om nog maar niet te
spreken over percelen die helemaal onder water hebben gestaan. Mijdt daarom dergelijke percelen. Een geruststelling is dat, ook op deze percelen, geen
cavity spot zal optreden zolang de Pythium-schimmel niet aanwezig is.
Het PAV kan met een uit Engeland
afkomstige Elisa-testkit de aanwezigheid van Pythium violae in grond aantonen. Dit voorjaar is daarmee ervaring
opgedaan. In een potproef bleek een
aangebrachte besmetting goed aantoonbaar. Opvallend was dat in gangbare grond de kunstmatige besmetting
slechts een enkele keer tot cavity-spotsymptomen leidde. Was de grond gepasteuriseerd dan was er na besmetting
wel een flinke aantasting van de peen te
zien. Pythium had blijkbaar veel meer
moeite om in een natuurlijke omgeving
met veel concurrenten cavity spot op te
roepen.
Door zijn langzame groei is Pythium
violae gevoelig voor aanwezigheid van
andere schimmels en dan met name an-

Debesmetting vanpeenpercelen mei Pvthium violae in Noord-en Zuid-Nederland
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Noord-Nederland
Aantal percelen

dere Pythium-soorten die sneller over
het oppervlak van de peen groeien,
maar geen aantasting veroorzaken. Onderdeel van het onderzoek op het PAV
is dan ook om na te gaan of Pythium
biologisch te bestrijden is.
Om de waarde van detestkit voor de
praktijk na te gaan zijn dit voorjaar in
samenwerking met twee contracterende
firma's in Noord en Zuid Nederland een
dertigtal percelen bemonsterd. Van een
hectare werden drie monsters verzameld die in duplo zijn getest op aanwezigheid van Pythium violae. Ongeveer

Samenvatting
De bodemschimmel Pythium violae
is de belangrijkste veroorzaker van
cavity spot. Het PAV kan met een uit
Engeland afkomstige Elisa-testkit de
aanwezigheid van Pythium vioiae in
grond aantonen. Daarmee is vastgesteld dat er in het zuiden meer'besmette percelen zijn dan in het noorden. Als bekend is dat een perceel
besmet is, zijn er verschillende mogelijkheden om de aantasting zo laag
mogelijk te houden.
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Zuid-Nederland
Aantal besmet

zestig procent van de perceelmonsters
gaf een waarde aan met een besmetting
gelijk aan of hoger dan het referentiemonster met een (lichte) besmetting.
Ook bleek dat er in het zuiden meer besmette percelen waren dan in het noorden.
Deze zomer en najaar zal van een
aantal geselecteerde percelen ook de
cavity spot aantasting worden waargenomen. Dan moet duidelijk worden of
de testkit een voorspellende waarde
heeft en of de in Engeland gebruikte
grenswaarden moeten worden aangepast aan de Nederlandse situatie.
Als bekend isdat een perceel besmet
is, dan zijn er een aantal mogelijkheden
om de aantasting zo laag mogelijk te
houden. Op de eerste plaats is dat het
kiezen van een minder vatbaar ras, op
de tweede plaats zorgen dat de waterafvoer van het perceel goed is en op de
derde plaats vroeg rooien als er aantasting wordt gevonden. Er zijn geen chemische middelen toegelaten voor bestrijding van cavity spot.
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Verouderde prijsstaffel erwten moet op de
helling
Analyse rassenproeven PAV wijst uit: basis voor uitbetaling kreukzadige
doperwten achterhaald
Bijhetmoderne rassensortimentkloptdeuitbetaling van
kreukzadigedoperwten nietmeer.Datblijkt uiteenzojuist afgesloten analysevancijfers uit rassenonderzoek door hetPAV
inLelystad.Deoudeprijsstaffel uit 1982isaanherziening toe.

D

OPERWTEN worden geoogst in
de vollegroei.Vroeger of later
oogsten heeft een grote invloed
op de opbrengst en hardheid. Het optimale moment van oogsten van doperwten voor de conservenindustrie wordt
bepaald door de hardheid van de erwten.Aangezien de fabriek een regelmatige stroom product binnen moet krijgen,worden sommige percelen eerder
dan optimaal geoogst en andere later.
Deprijs per kilowordt berekend aan
de hand van een vaste relatie tussen
hardheid en opbrengst. Deze prijsberekening iszodanig dat het voor de teler
geen financiële gevolgen heeft of zijn
perceel eerder oflater dan bij optimale
hardheid van de erwten wordt geoogst.
De berekening van de relatie tussen
hardheid, opbrengst en prijs stamt uit
1982.Sindsdien ishet rassensortiment
doperwten verschoven van rondzadige
naar kreukzadige rassen.
In de praktijk zijn nu vragen gerezen
ofde relatie hardheid en opbrengst voor
beide typen doperwten wel gelijk is.De
vraag ismet name ofbij kreukerwten,
bij oogsten bij een hogere dan de optimale hardheid, niet teweinig wordt betaald.Aan de hand van gegevens uit het
rassenonderzoek doperwten in Lelystad
enWestmaas uit dejaren 1990-1994,is
getracht dezevraagte beantwoorden.
De rondzadige rassen waren vooral in
de vroege zaaiperiode vertegenwoordigd en de kreukzadige rassen meer in
de late zaaiperiode. De rassen werden

drie tot zes keer geoogst. Bijde oogst
werd onder andere de netto opbrengst
en de hardheid van het ongesorteerde
product bepaald. Dehardheid werd gemeten met eenTenderometer en uitgedrukt in de Tm-waarde.
Opbrengst en Tm-waarde
Uit de gegevens bleek dat kreukzadige
rassen netto gemiddeld meer kilo's opbrachten dan rondzadige rassen.Van de
kreukzadige rassen nam de toename in
opbrengst in kilo'sper hectare per dag
in de oogstperiode echter sneller af dan
van de rondzadige rassen (figuur 1).
In de oogstperiode lagde gemiddelde
Tm-waarde van de rondzadige rassen
hoger dan van de kreukzadige rassen
[figuur 2). De rondzadige rassen waren
dus ietsvroeger dan de kreukzadige.
Hetverloop van deTm-waarde van de
rondzadige en kreukzadige rassen in de
oogstperiode verschilde weinig.
De relatie tussen Tm-waarde en netto
opbrengst in tonnen per hectare verschilde voor de kreukzadige en rondzadige rassen (figuur 3). BijTm-waarde 90
lagde netto opbrengst van kreukzadige
rassen hoger dan van rondzadige.
Destijging in netto opbrengst bij toename van deTm-waarde wasvoor de
kreukzadige rassen echter minder groot
dan voor de rondzadige rassen. Dit
komt tot uitdrukking in de relatieve opbrengsten wanneer de opbrengst bij
Tm-waarde 120op 100procent wordt
gesteld. De relatieve opbrengsten voor

RELATIEVE OPBRENGST BIJ ENKELETM-WAARDEN ONGESORTEERD PRODUCT
Tm-waarde
oud1»
rondzadig nu
kreukzadig nu

90
50
54
72

100
70
72
83

110
86
87
92

120
100
100
100

130
110
110
106

140
117
117
109

7)

Pecona werkgroep conservenerwten, 1982

In begin en einde oogsttraject wijkt de relatieve opbrengst kreukerwten sterk af van de oude norm.
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150
123
121
111

1999

OPBRENGSTTOENAME VERSCHILT STERK
opbrengsttoename in kg/ha per dag
700

e
8
10
dagen naeersteoogst
Opbrengsttoename (kg/ha) perdagindeoogstperiodevoor rond- enkreukzadigerassen.

TOENAME TM-WAARDE GELIJK OP

rondzadige rassen komen redelijk overeen met de relatieve opbrengsten zoals
die in het verleden zijn vastgesteld.
De relatieve opbrengsten van de
kreukzadige rassen zijn bijlageTmwaarden echter hoger dan dievan de
rondzadige rasssen en bij Tm-waarden
boven 120,lager dan dievan de rondzadige rassen.
Ditverschiltussen kreuk- en rondzadige rassen in de relatieTm-waarde en
relatieve opbrengst, vertaalt zich in andere relatieve prijzen bij deze typen rassen. BijlageTm-waarden ligt de relatieveprijs voorkreukzadige rassen lager
dan voor rondzadige.Voor Tm-waarden
boven 120ligt de relatieve prijs hoger.
De relatie tussen netto opbrengst en
Tm-waarde bleekvoor de kreukzadige
rassen voor de zaaiperioden niet te verschillen.
Dr.ir.ArijEveraartsen
ir. Wijnand Sukkel,PAV-Lelystad

^j

6
8
10
dagen naeersteoogst
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Derelatietussen netto opbrengst (ton/ha) endeTmwaardevoor rond- enkreukzadigerassen.
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Nieuwkomers tegen valse meeldauw en
bladvlekken
Betere gewasbescherming in uien dichterbij

Het PAVheeft in 1997tweenieuwe,veelbelovende middelen in
zaaiuien getest.Hetenemiddelwerktvooralkrachtig tegen valsemeeldauw,terwijl het andereredelijk werkt tegenvalsemeeldauwen bovendien sterk istegen bladvlekkenziekte.

O

kingsspectrum en de werkingsduur van
de fungiciden isechter nog te summier.
Aanvullende gegevens kunnen de waarschuwingssystemen zodanig aanscherpen, dat doelgerichter optreden tegen
deze ziekten binnen bereik komt.

OKde zaaiui heeft te kampen
met ziekten die het loof belagen. Opzich niet zo'n probleem, want de zaaiui wordt geteeld
voor de ui.Het loof hoeft er dus niet
smetteloos uit tezien. Ishet loof echter
tezwaar aangetast, dan benut de plant
het zonlicht minder en blijven de uien
kleiner. Daarom ishet noodzakelijk om
vrij vaak te spuiten tegen valse meeldauw (Peronospora destructor) en bladvlekken (Botrytis squamosa).
Dewaarschuwingssystemen voor
bladvlekken en valse meeldauw in ui
bieden na testen en bijstellen door het
PAVen Opticrop waardevolle hulp bij de
bestrijding. Deinformatie over het wer-

Duurzaamheid testen
Het PAVis naar aanleiding van bovengenoemde leemte in de kennis met onderzoek gestart. Om inzicht te krijgen in
het effect en dewerkingsduur van een
aantal fungiciden op beide schimmels
zijn veldproeven aangelegd in zaaiui te
Lelystad en op de Rusthoeve in Colijnsplaat(ZL).
Op beidelocaties zijn de meestgebruik-

te fungiciden Luxan Zimanaat (maneb/zineb), Daconil M (chloorthaJonil)
en Shirlan (fluazinam) in de gangbare
dosering toegepast. Daarnaast zijn twee
niet toegelaten middelen (Aen B)gebruikt. Het spuit-interval was vier, acht
en twaalf dagen.
Effect opvalse meeldauw
Vlakbij de veldproef in Lelystad werd
een infectiebron vanvalse meeldauw
gecreëerd. Dehoge luchtvochtigheid in
juni en juli zorgde voor het slagen van
de infectie en voorverspreiding van de
ziekte over het proefveld. Eind juni zaten de eerste vlekken in de proef en eind
juli begon het loof in de onbehandelde
veldjes alaf te sterven.
De bespuitingen zijn gestart in de
tweede week van juni, omdat de infectiebron toen zwaar aangetast was.Figuur 1 laat de ziekteaantasting zien.
Bijalle behandelde uien was het loof
minder aangetast dan bij onbehandeld.

EN BBESTE OPBRENGST

FIG.1. VALSEMEELDAUW: SHIRLAN VALTTEGEN
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MiddelAen LuxanZimanaat kwamen
het sterkst uit de bus, terwijl B en Daconil M.goede tweede waren. De werking
van Shirlan op valse meeldauw was onvoldoende.
Hetverschil tussen de spuitintervallen was alleen significant bij de 4-daagse bespuitingen ten opzichte van de 12daagse. Denetto opbrengst (figuur 2)
aan uien hingnauw samen met de aantasting door valse meeldauw: hoe lichter de aantasting, hoe hoger de opbrengst.

Demiddelen A en B
die indeproeven
zijn uitgetest zijnin
depraktijk nogniet
toegelaten. Deopbrengst opdeproefvelden inLelystad
was hogerdan opde
proefvelden vande
Rusthoeve vanwege
de grondsoort.

Schimmelsalsvalse
meeldauw enbladvlekkenziekteeen
slagvóórzijn isbelangrijk. Datkan
doortespuiten als
de weersomstandigheden gunstig zijn.
Waarschuwingssystemen zijn daarbij
een goed hulpmiddel.

Bladvlekken
Inde veldproef op de Rusthoeve isvolgens praktijk in de eerste week van juli
gestart met de bespuitingen. De eerste
bladvlekken werden eindjuli waargenomen.Valsemeeldauwaantasting kwam
nauwelijks voor.
In figuur 3isde ziekteaantasting weergegeven. De beste bestrijding is bereikt
met middel B en Shirlan. MiddelAen
Daconil Mkwamen in het 4-daagse
spuitschema nogaardig mee, maar bij
vergroting van het toepassingsinterval
schoten zetekort. Luxan Zimanaat was
alleen bij een 4-daagse toepassing nog
net iets beter dan onbehandeld.
Denetto opbrengsten (figuur 4) van
de veldproef op de Rusthoeve lagen op
een lager niveau dan die in Lelystad,
wat ligt aan de grondsoort. Deverschillen tussen de behandelingen zijn klein,
doordat de aantasting pas later in het
groeiseizoen optrad.Toch springen
middel B en in iets mindere mate Shirlan erhet gunstigst uit.
Ook bij bladvlekkenzJektewas de opbrengst lager naarmate de aantasting
zwaarder was.
Ing.R.Meier, PAV-Lelystad

|V
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Biotoets redelijke voorspeller van fusarium in
uien
Japans ras Takmark blijkt in proef tolerant en goed voor een relatief hoge
opbrengst
Eenbiotoetskanredelijk het risicovanfusariumschade in uien
voorspellen.Datleert eenvorigjaar door het PAVgedane test
met zo'ntoets.Hetbetrof grondmonsters uit eenuiengewas dat
welen een datveelminder gevoeligvoor fusariumrot is.

D

Etest isgedaan met een Nederlands en een Japans ras.Het
scheuren van uien, dat vaak in
verband wordt gebracht met fusarium,
bleek niet aan deze ziekte te wijten.
Fusariumrot in uien wordt veroorzaakt door een vorm van de bodemschimmel Fusarium oxysporum. Deze
tast op het veld het wortelstelsel en uiteindelijk de bol van de uien aan. Planten kunnen alwegvallen voor de oogst,
maar meer gevreesd zijn de uien die na
een infectie op het veld tijdens de bewaring gaan rotten.
Van de ziekteverwekker zijn meerdere
vormen bekend, die elk hun eigen
waardplantreeks hebben. De schimmel
komt vooral voor in de Noordoostpolder, maar steeds vaker ook daarbuiten.
Degrondbesmetting kan zo zwaar zijn,
dat uienteelt er niet meer rendabel is.
De bestrijdingsmogelijkheden zijn
zeer beperkt. In Frankrijk, Italië en sommige staten van deVS,gebruikt men
vooral tolerante rassen.Voor de Nederlandse markt zijn dergelijke rassen echter nog niet ontwikkeld. Chemische
grondbehandeling kan effect hebben,
maar stuit op maatschappelijke bezwaren. Eenvorm van detectie kan wellicht
uitkomst bieden.
Ontwikkeling biotoets
Het isniet moeilijk om Fusarium oxysporum in de bodem aan te tonen.
Maar of de schimmel schadelijk isvoor
de ui,valt niet aan tetonen. Een omweg
isnodig om vast te stellen ofde teler risico loopt met een geplande uienteelt.
Dat kan met een biotoets.
In de afgelopen jaren heeft hetPAV
gewerkt aan de ontwikkeling van zo'n
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toets. De toets moet behalve goedkoop
ook snel en betrouwbaar zijn. Uiteindelijk isgebleken dat dit ideaal het best is
te benaderen met een toets waarbij veel
uien van een gevoelig ras worden gezaaid in een klein potje grond.
Op deze manier wordt zo snel mogelijk een goed doorwortelde grond gerealiseerd waarbij de kans op ontmoeting
tussen schimmel en uienwortel groot is.
Detoets geeft uiteindelijk aan welk percentage uien gedood wordt binnen een
van tevoren vastgesteld tijdsbestek.
Veldproeven in 1998
In 1998heeft het PAVop vijf percelen in
de Noordoostpolder, waar in het verleden een aantasting door fusarium isgesignaleerd, proeven gedaan. Elke proef
betrof 20veldjes die voor de helft ingezaaid waren met het gevoelige ras Summit en voor de helft met het tolerante
Japanse rasTakmark. Voorafgaande aan
de zaai isvan elkveldje een grondmonster genomen en onderzocht in de biotoets. Per veld zijn de uien geoogst en
bewaard. In januari ishet percentage
aangetaste uien bepaald.
Takmark tolerant voor fusarium
In de proeven bleek een groot verschil
te bestaan tussen de beide rassen. Gemiddeld was 27procent van de geoogste uien van het ras Summit aangetast
door fusarium. Deaantasting varieerde
van 12tot 42procent. Takmark telde gemiddeld 7procent rotte uien bij de
oogst en na bewaring tot januari. De
aantasting bij het tolerante ras varieerde van 4tot 11procent.
Ofdit ras verantwoord geteeld kan
worden in Nederland, hangt niet alleen
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afvan de tolerantie voor fusarium, maar
uiteraard ook van de opbrengst en de
kwaliteit.Welnu, de opbrengst was in de
proef relatief hoog:gemiddeld 62 ton
per hectare. Het ras isvanwege de gevoeligheid voor kale uien niet geschikt
om tebewaren en moet direct worden
afgezet. Het ras Summit bracht gemiddeld slechts 48ton per hectare op.Voornamelijk een gevolgvan fusarium.
De toets geeft niet precies aan hoeveel
schade isteverwachten, maar lijkt wel
in staat een zekere mate van risico aan
tegeven.Voor twee percelen gafde biotoets met een uitslagvan 16procent een
gering risico aan. Deaantasting op het
veld kwam gemiddeld uit op 13procent.
Voorde andere drie percelen gaf de
toets met een uitslagvan 32procent een
hoger risico aan. Inhet veld bleek de
aantasting hiermee overeen te komen:
36procent rotte uien. Een tweede toetsjaar moet dit resultaat bevestigen.
Scheurkontjes
Verder isgeconstateerd dat in Nederland aantasting door Phoma terrestris
kan optreden (paarse wortels). In
Frankrijk en deVSisdeze schimmel
vaak samen met Fusarium oxysporum
op uien te zien. In Frankrijk blijkt echter
van Phoma weinig te duchten
Deafgelopen jaren isin uien een
fenomeen waargenomen dat wel omschreven isals scheurkontjes. Fusarium
zou daarvan een oorzaak zijn. Maar dat
blijkt niet zo.Optwee percelen kwamen
relatief veel scheurkontjes voor (6,2 en
4,0procent), terwijl de fusariumaantasting sterk uiteen liep: 14 respectievelijk
35procent. Op de andere drie percelen
bleef het percentage scheurkontjes
minder dan 1.Erwasevenmin verschil
tussen beide rassen.Wat wel de oorzaak
isvan scheurkontjes, is (nog) onduidelijk.
ir.C.L.M, de Visser, PAVLelystad
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Polyfosfaat verbetert teelt prei
Proeven geven in andere gewassen wisselende resultaten
Het gebruik van ammoniumpolyfosfaat (APP)
in akker- en groentegewassen geeft meestal
een snellere begingroei.
De opbrengst bij de
oogst is echter niet
altijd groter, blijkt uit
praktijkonderzoek. Het
teeltrendement van
prei stijgt met APP
echter wel.
Aan ammoniumpolyfosfaat (APP)
dichten deskundigen specifieke
eigenschappen toe die de groei
van het gewas bevorderen. Zo
wordt minder fosfaat uit de meststof in de grond vastgelegd, waardoor het direct voor de plant
beschikbaar blijft. Ook bestaat het
idee dat APPde beschikbaarheid
van sporenelementen verhoogt
als ze moeilijk voor de plant zijn
op te nemen. In PAV-proeven met
polyfosfaat de afgelopen jaren
kwamen deze voordelen echter
niet tot uiting.
In het onderzoek, dat plaatsvond
in Lelystad (Fl), Horst (L), Westmaas (ZH) en Valthermond (Dr),
bracht het gebruik van APP geen
spectaculaire effecten teweeg. In
de proeven zijn rijenbemesting
met APPen superfosfaat in aardappelen, stamslabonen, peen, witlofwortelen, knolvenkel en valeriaan met elkaar vergeleken. In ijsbergsla, uien en prei is polyfosfaat
vergeleken met gewoon vloeibaar
ammoniumfosfaat.
Uit de resultaten komt geregeld
naar voren dat fosfaatbemesting
de begingroei positief beïnvloedt,
maar dat die voorsprong bij de
oogst weer is verdwenen. Het
gewas heeft in enkele proeven
geheel niet op fosfaat gereageerd.
Slechts in vier van de veertien
proeven gaf APP een duidelijk
hogere opbrengst dan superfosfaat. Dit was in 1997 in aardappelen in Westmaas en Lelystad, en
de laatste twee jaar in stamslabonen in Westmaas het geval. In de
bonen bedroeg het verschil vorig

jaar ruim 10 procent, in de andere
proeven 7 procent.
Dat APP in het begin beter werkt
dan superfosfaat komt waarschijnlijk door een betere verdeling van de vloeistof, dat de kans
op contact met de jonge plantwortels vergroot, en door het
beetje extra ammoniumstikstof
dat met APP in de rij wordt gegeven.
Opbrengstverhogende effecten
van APPin uien, die begin jaren
negentig zijn gevonden, traden in
de proeven de afgelopen drie jaar
niet op. Ook niet bij het gebruik
van gewoon vloeibaar ammoniumfosfaat en tripelsuperfosfaat.
Toepassing in prei hoopvol

Prei en ijsbergsla reageerden wel
goedop de bemesting, maar APP
onderscheidde zich daarbij niet
duidelijk van gewoon vloeibaar
ammoniumfosfaat; beide meststoffen bevorderden in gelijke
mate de groei.
Opmerkelijk was dat de toepassing in prei, ondanks een hoog
Pw-getal van de grond, toch resultaat had. De meststoffen waren
hier aan het water voor het aangieten toegevoegd. Dat resulteerde
in een betere begingroei en 3 procent extra opbrengst, ofwel een
ton veilbaar product. Ook buitenlands onderzoek laat vaak stijgingen in de opbrengst zien, terwijl
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tripelsuperfosfaat inspitten niet of
nauwelijks effect heeft.
APP toepassen in prei biedt derhalve perspectief. Investeren in
extra apparatuur is niet nodig en
de kosten zijn laag: enkel de meststof. Bij prei zijn de extra kosten
al bij minder dan 1 procent
opbrengststijging terugverdiend.
Gelet op de gewasreacties die APP
teweegbrengt, zal de vloeibare
mest het beste tot zijn recht
komen bij ongunstige groeiomstandigheden zoals bij een lage
fosfaattoestand van de bodem,
een koud voorjaar en een slechte
structuur van de bodem. Lage
temperaturen en een slechte
structuur vertragen de wortelgroei, waardoor de plantjes minder fosfaat opnemen. Het dicht
bij de wortels plaatsen van een
stof als APP kan dit euvel verhelpen.
Of een gift van APPeffect heeft
op het gewas, hangt af van de
wisselwerking tussen het gewas,
de grond en het weer. Zolang er te
weinig inzicht in deze relatie
bestaat, kan het PAVgeen optimaal bemestingsadvies voor APP
maken. Polyfosfaat kan een betere
opbrengst geven, maar garanties
zijn er niet. Telers moeten een gift
met APP dan ook beschouwen als
een verzekeringspremie.
Willem van Ceel, PAV-Lelystad
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Trichodoide-aaltjes, een beheersbaar
probleem?
door O.Hartsema, PA V'-Lelystad
Een slecht groeiend gewas wordt vaak geweten aan een slechte bemesting of
de invloed van schimmels. Controle van de ondergrondse delen van de plant
leidt echter soms tot verassende conclusies. Het Trichodoride-aaltje kan een
van de veroorzakers zijn. Vaak blijkt de direkte schade door Trichodorideaaltjes zich te beperken tot een kwaliteitsprobleem. Indien door het bouwplan
en het verminderen van grondontsmetting hun aantallen oplopen, wordt de
kans op opbrengstschade groot. Trichodorideaaltjes zijn ook in staat het
Tabaksratelvirus over te brengen. Dit virus kan in aardappel kringerigheid
veroorzaken De invloed van Tabaksratelvirus (TRV) op de opbrengst is
onduidelijk. Maatregelen binnen het bouwplan in combinatie met het gebruik
van resistenties lijden mogelijk tot een oplossing.

De wereld is vergeven van de nematoden, beter bekend als aaltjes. Over het
algemeen zijn het nuttige diertjes die
een belangrijke functie vervullen binnen de diverse kringlopen. Slechts
enkele nematodensoorten veroorzaken
in de landbouw problemen. Deze soorten zijn grofweg in te delen in cystenvormende en niet-cystenvormende
nematoden.
Cystenvormende brengen een groot
deel van de levenscyclus door in de
plant en de eieren kunnen vele jaren
overleven in de huid van hun moeder
(cyste). Over het algemeen zijn ze
gewasspecifiek en worden actief als
wortels van hun waardplant in de buurt
groeien. Voorbeelden zijn de aardappelcystenaaltjes en de bietencystenaaltjes.
Van de niet-cystenvormende nematoden brengt een aantal soorten een deel
van de levenscyclus in de plant door.
Voorbeelden daarvan zijn het wortelknobbelaaltje en het wortellesieaaltje).
Een derde groep wordt gevormd door
Trichodorideaaltjes en worden ook wel
vrijlevende wortelaaltjes genoemd. Zij
prikken de wortels van buiten aan en
komen niet in de plant. De niet cystenvormende groep voedt zich op een
groot aantal waardplanten. Ze worden
bij een relatief lage temperatuur actief
en gaan dan op zoek naar een plant.
Zijn er geen planten dan verhongeren
ze en kan hun aantal snel afnemen.
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Vandaar dat zwarte braak een methode
is om deze vrijlevende soorten te pesten. Er van af komen lukt niet, er mee
leven is mogelijk.
Trichodorideaaltjes
Trichodorideaaltjes komen algemeen
voor op zand en lichte zavelgronden in
Nederland.
Sommige soorten zijn gangbaar in de
wat zuurdere gronden in de Veenkoloniën. Een hoog organisch stof gehalte
is voor geen van de Trichodoridesoorten aantrekkelijk en uit proeven
blijkt dat het toevoegen van organische
meststoffen als GFT en droge kippenmest de schade beperkt. Dit geldt niet
voor alle soorten. Trichodorideaaltjes
zijn in staat het Tabaksratelvirus over
te brengen. Dit virus kan in aardappel
kringerigheid veroorzaken. Voor
pootgoed geldt
een bovengrens
wat betreft voorkomen van stengelbont en kringerigheid. Binnen
de TBM wordt
deze eis overigens
niet gesteld en zal
alleen in zeer
extreme gevallen
het advies negatief uitvallen.
Over de invloed
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van het virus op de opbrengst is nog
weinig bekend. Uit onderzoek in
Schotland bleek dat enkele aardappelrassen tientallen procenten opbrengstderving laten zien indien besmette
knollen worden uitgepoot. Hierbij zijn
rassen die geen kringerigheid tonen
maar wel het virus dragen.
Schade
Schade in een gewas kan zich op verschillende manieren uiten. In standverschillen en / of opbrengstderving of
kwalitatief door misvorming of virussymptomen. Vaak komen de symptomen pleksgewijs voor en kunnen
gezonde en beschadigde planten door
elkaar heen staan. Op percelen waarbinnen de afslipbaarheid sterk varieert
zijn de schadeplekken vaak de lichte

koppen of wat nattere plekken.
Schade in aardappelen kan beginnen
met opkomstproblemen. De spruit
groeit, maar wordt onderweg naar
boven aangeprikt door het aaltje.
Bruine lesies zijn het gevolg en de
spruit kan gaan kronkelen ( foto 1).
Een lichte aantasting resulteert in een
vertraagde opkomst. Bij een ernstige
aantasting komen slechts enkele spruiten boven of blijft de hele plant weg.
Trichodorideaaltjes kunnen ook knolmisvorming veroorzaken ( foto 2 ).
Door deze misvormingen kan de tarra /
vuilinsluiting toenemen waarvoor door
de AVEBE wordt gekort op de levering.
Wat betreft opbrengst kan de schade
van enkele procenten oplopen tot een
volledige misoogst.
Indien de Trichodoriden met TRV
besmet zijn kunnen zij de knollen
besmetten. TRV kan stengelbont en
kringerigheid veroorzaken( foto 3 ).
Elk ras reageert verschillend op dit
virus. Er zijn rassen die duidelijke kringen laten zien. Bij andere rassen zijn
het meer vlekken en er zijn rassen die
helemaal geen reactie vertonen. Dit
zegt evenwel weinig over de aanwezigheid van virus in de knol. Uit Schots
onderzoek blijkt dat er rassen zijn die
tot nu toe als resistent bekend staan,
maar toch veel virus kunnen bevatten.
Na het uitplanten van besmette poters
werd tot 25% opbrengstderving gemeten. Hoe de Nederlandse rassen op
TRV reageren is maar deels bekend.
AVEBE kort overigens niet voor de
aanwezigheid van kringerigheid.
De aardappel vermeerdert het aaltje
niet sterk. Het aantal Trichodoriden zal
tijdens een teelt niet teruglopen maar
ook niet sterk toenemen.

Suikerbieten kunnen ook schade ondervinden van Trichodorideaaltjes. In een
koud en vochtig voorjaar, als de jonge
suikerbietenplantjes traag groeien, kan
de hoofdwortel dermate beschadigd
worden dat hij niet verder groeit. De
plant krijgt het moeilijk en gaat zijwortels vormen ( foto 4 ). Sommige planten vallen geheel weg. Alleen een
zware besmetting zal in een vochtig
voorjaar zoveel schade kunnen aanrichten dat deze opbrengstverlagend werkt.
Vaak wordt wegval van planten
gecompenseerd door grovere groei van
de buurtplanten. De suikerbiet is een
goede waardplant en na een bietenteelt
zal de populatie Trichodorideaaltjes
sterk zijn toegenomen.
Granen en grassen ondervinden weinig
tot geen schade van Trichodoriden. Zij
vermeerderen het aaltje wel.
Beheersing
Bij de beheersing kunnen we aan een
aantal facetten denken. Ten eerste het
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terugdringen van de aaltjespopulatie. In
de afgelopen decennia gebeurde dat
met grondontsmetting. Mits goed uitgevoerd blijft dit de beste bestrijding.
Door het verbouwen van slechte
waardplanten in de rotatie is een populatie beheersbaar. Zo'n gewas moet wel
rendabel zijn. Indien het mogelijk is
een groenbemester te telen is bladrammenas het advies. Bladrammenas is
zowel voor de nematode als het virus
een slechte waardplant. Met het toepassen van granulaat bij zaaien of poten
kan een aanwezige populatie tijdelijk
op non actief worden gezet. Is het middel uitgewerkt dan komen de aaltjes uit
rust en kunnen ze alsnog richting plant
trekken en zich vermeerderen.
Granulaat dient dus alleen ingezet te
worden om schade te beperken, maar
voorkomt vermeerdering niet. Wat
betreft virusoverdracht is de werking
van granulaat wisselend. Een persistent
middel als Mocap kan bij gunstige
weersomstandigheden kringerigheid
voorkomen. Is een middel door
omstandigheden te snel uitgewerkt dan
kan het virus alsnog worden overgebracht en kringerigheid veroorzaken.
De vraag is hoe lang granulaat nog
ingezet kan worden. In de loop van
1999 komt hier meer duidelijkheid
over. Bij de rassenkeuze is de mate van
kringerigheids-resistentie daarom van
groot belang. Helaas draagt elke
Trichodoridesoort een ander type TRV
over. Hierover is voor de zetmeelaardappelrassen op de in NoordoostNederland voorkomende Trichodoridesoorten nader onderzoek gewenst.

Oogstplus akker 9 april 1999

Organische stof en granulaat misleiden aaltjes
onvoldoende
DoorOlafHartsema*

Organische stof onderdrukt de vermeerdering
van Trichodoride-aaltjes niet voldoende om de
oogst van een gevoelig gevoas te garanderen.
Ook granulaat kan de groei van aaltjes niet
stoppen, blijkt uit onderzoek van het PAV
en laboratoriumproeven
van het IPO-DLO.
Debeheersingvan Trichodoride-aaltjes

Om de organische stof in de buurt

iseen ingewikkelde zaak. Eengevoelig

van de planten brengen, zijn vóór het

GFTtoegediend vóór het ploegen

gewas of rasbij hoge aantallen

poten verschillende hoeveelheden

verschilde niet van onbehandeld en

Paratrichodorus teresin de grond is

volvelds gegeven en in de rij tijdens

zat waarschijnlijk te ver van de plant

dus af te raden.Voor akkerbouwers

het poten van de aardappelen. Ook

af om als barrière te dienen. Vydate

stelt dit soms hoge eisen aan het

iseen proef meegenomen waarbij

(10 kg in de rij), droge kippenmest

GFTvoor het ploegen isverspreid.

en tuinturf hebben niet kunnen

bouwplan.
Organische stof kan echter alseen

slaggevend.

overtuigen. Vydate werd op deze

soort barrièrevoor deaaltjesfungeren,

Geen verschillen

kalkrijke grond snel afgebroken en

zo toont recent laboratoriumonder-

Ondanks het voor Paratrichodorus

kon het gewas niet lang genoeg be-

zoek van het Instituut voor Plante-

teresgunstige voorjaar zijn in 1997 in

schermen.

ziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)

het aardappelras Saturna geen ver-

Het onderwatergewicht isniet beïn-

aan. Een laagje grond met een ver-

schillen te ontdekken. De aaltjes-

vloed door de behandelingen.

hoogd gehalte aan organische stof,

populatie van dit type was waar-

Kringerigheid, veroorzaakt door het

vooral van producten als champost,

schijnlijk te laagvoor Saturna. In een

tabaksratelvirus, kwam wel veel

droge kippenmest en GFT, remt de

aangrenzend perceel was de schade

voor. Verschillen in kringerigheid

weg van de aaltjes. Hierdoor duurt

in suikerbiet echter groot. Op deze

tussen de behandelingen zijn niet

het langer voordat ze het gewas

akker isvorigjaar eenzelfde proef

vastgesteld. Aangezien enkele aaltjes

kunnen aantasten. Tuinturf heeft

met het rasGloria aangelegd. Dit ge-

alvoldoende zijn om dit virus over te

echter geen effect.

voelige rashad in het voorjaar door

brengen, was dat bij een dergelijk

Uit dit onderzoek blijkt dat verse

het hoge besmettingsniveau veel

zwaar besmettingsniveau ook niet te

organische stof de stoffen die de

problemen met de opkomst. De ont-

verwachten

plant uitscheidt buffert. Bovendien

stane behandelingsverschillen bleven

'camoufleert' het verse organische

het gehele seizoen zichtbaar.

materiaal de lekstoffen van de plant.

De proeven met 12,5 kg Mocap in

Om de resultaten van deze laborato-

de rij en het toepassen van GFT lei-

riumproeven in de praktijk te toetsen

den tot de hoogste netto opbrengst.

heeft het PAV de afgelopen twee

Mocap heeft een lager percentage

jaar in deWieringermeer proeven

misvormde knollen en GFT moet het

met verschillende soorten organische

hebben van een betere opkomst en

stof aangelegd. Naast GFT, droge

dus bruto opbrengst. Verschillen in

kippenmest, champost en tuinturf

kort voor het poten toegediende

zijn de granulaten Mocap en Vydate

hoeveelheden GFT, als rij- of vol-

ter vergelijking meegenomen.

velds-behandeling, lijken niet door-
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'De auteur werkt op het PAV in Lelystad

Boerderij 25 mei 1999

Wortellesieaaltjes groeiend probleem
Opde lichtere gronden groeien de problemen met het
wortellesieaaltje. Zelfs het effect van de teelt van de bladrammenas en gele mosterd alsbraakgewas valt tegen.
Van beide groenbemesters
werd altijd gedacht dat ze het
wortellesieaaljte (Pratylenchus penetrans) slechts matig
tot slecht vermeerderden.
Dat blijkt niet het geval te
zijn, zo ontdekten aaltjesonderzoekers Brommer,Van
Galen-Van Beersen Molendijk van het PAV in Lelystad
afgelopen jaar op een proefveld inVredepeel.Om deze
gegevens tebevestigen zal
het onderzoek ditjaar nogmaals plaatsvinden.
Doordat de inzet van
grondontsmettingsmiddelen
afneemt, komen de problemen met aaltjes weer terug
met als gevolg opbrengstderving in aardappelen, peen,
schorseneren, aardbei, sla,
andijvie ,augurk, prei, sjalot,
selderij en witlof.In sommigegewassen isernaast scha-

de door directe aantasting
ook schade door interactie
met bodemschimmels [Verticillium dahliae en Rhizoctonia solani). Beschadigingen
die de aaltjes aan de wortels
toebrengen zijn invalspoorten voor deze schimmels.
Het wortellesieaaltje blijkt
zich na de teelt van allegewassen tevermeerderen; bij
het ene gewas meer dan bij
het andere.Van suikerbieten
isalbekend dat ze Pratylenchus penetrans slecht vermeerderen en van maïs dat
hetjuist goed vermeerdert.
Dat nu ook bij gele mosterd
en bladrammenas vermeerdering optreedt, iseen echte
tegenvaller.Vooral omdat
met name bladrammenas
een geschikte groenbemester
isvoor percelen die besmet
zijn met het vrijlevende wor-

telaaltje Trichodorus en/of
wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi enfaüax).
Pratylenchus penetrans
heeft een brede waardplantenreeks.Alleen op asperge
vermeerdert het aaltje zich
niet.Alleen Tagetes (afrikaantjes) bestrijdt dit aaltje.
Uit buitenlands onderzoek
komen rasverschillen bij onder meer aardappelen naar
voren. Het PAVdoet nu onderzoek om de mate van vermeerdering van de belangrijkste akkerbouw-, vollegrondsgroente- en groenbemestingsgewassen vast te
stellen. Met die kennis ishet
mogelijk de beste voorvrucht
tekiezen voor gewassen die
gevoeligzijn voor schade
door het wortellesieaaltje.
In 1999 staat het vaststellen
van besmettingniveaus en de
schade in waspeen centraal;
in 2000 gebeurt dat in aardappelen, schorseneren, prei
en sla.

WORTELLESIEAALTJE LUST BIJNA ALLES
vermeerdering wortellesiesaaltje; Vredepeel
hennep
maïs
bladrogge
biadrammenas
erwt/boon
broccoli
sla
gele mosterd
facelia
luzerne
klaver
Italiaans raaigras
zomergerst
prei
haver
suikerbiet
Engels raaigras
zwarte braak

%

-5 0 5 10 15 20 25
vermeerderingsfactor aaltjes (Pf/Pi)
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Aaltjes vinden Italiaans raaigras het lekkerst
Waardplantgeschiktheid bepaalt teeltkansen van groenbemesters
Oppercelen diemet aaltjes besmetzijn,pakt deteeltvan grassenmeestal slechtuit.Erzijn uitzonderingen.Bij besmettingen
methet aaltje Pratylenchus penetrans bevalt Engelsraai erg
goed.Italiaansraaiminder,maar beter dan bladrammenas.

S

CHADEdoor vrijlevende aaltjes
beperken isheel lastig. Ilet vereist
veelkennisvan de telers. Hetis
het essentieel teweten welke aaltjes in
het perceel zitten en hoeveel. Ook moet
men weten welke gewassen zo min mogelijk schade ondervinden bij de aanwezige besmettingen. Spelen met de
waardplantgeschiktheid kan schade
aan opbrengst en kwaliteit beperken.
PAV-onderzoek laat zien dat grassen
die alsaaltjesvermeerderend te boek
staan, toch bij besmetting met Pratylenchus penetrans niet altijd de slechtste
keuze zijn. Engels raaigras isdaar het
beste in;het isminder slecht dan Italiaans raaigras en veel beter dan blad
rammenas.
Meerop details letten
Algemene maatregelen om elkprobleem met aaltjes te voorkomen zijn
niet voor handen. Het gaat steeds meer
om details;gras alsgroenbemester is
zo'n detail. Gras geeft op lichte grond
problemen met Meloidogyne fallax,
Meloidogyne chitwoodi en Paratricho
dorus teres (en het bijbehorendeTabaksRatelVirus;TRV).Vorigjaar is on-

derzoek gestart op Pratylenchus penetrans. Bijbesmetting met deze aaltjes is
gras alshoofdteelt en als groenbemester oorzaak van schade in opbrengst en
kwaliteit bijveel gewassen.
Het PAVheeft op proefvelden en in
potproeven Engels en Italiaans raaigras
naast elkaar gezet. Naar rasverschillen
wordt nog gekeken. De conclusie blijft
dat deze grassen voor de genoemde aaltjessoorten waardplanten zijn. Op Italiaans raaigras kunnen Meloidogyne
chitwoodi en Pratylenchus penetrans
zich echter beduidend sterker vermeerderen dan op Engels raaigras. Pratylenchus penetrans vermeerdert zich sterkerin bladrammenas dan in Engels en
Italiaans raaigras (zie grafiek).
In deze veldproef kwam de dichtheid
na Engels raaigras lager uit dan na bieten. Die na Italiaans raaigras kwam hogeruit dan bieten, een gewas dat wordt
gezien alszeer slechtewaardplant voor
Pratylenchus penetrans.
Voor Paratrichodorus teres en Meloidogyne fallax zijn Engels en Italiaans raaigras beide even slecht en zorgen voor
een forse vermeerdering. In de waardplantgeschiktheidstabel zijn de belang-

SCHADEGEVOELIGHEIDENWA
Heterodera
schachtii
Engels raaigras

Pratylenchus Meloidogyne Meloidogyne Meloidogyne Paratrichopenetrans
hapla
chitwoodi
fallax
dorus teres

• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• •

Italiaans raaigras
winterrogge
facelia
klaver
bladrammenas
gele mosterd

•
• •
• •
• •
• • •
• •
•

.

.... J
•

• • •
•••
• •
•
•

•R

•R

••*-

••*

afrikaantjes

vermeerdering:

schade:

afname

niet

geen

weinig

matig

matig

sterk

• • •
• • •
• • •
• •
••*
•
•
• • •
R rasafh.

sterk

Bij besmettingen met Pratylenchus penetrans is Engels raaigras een betere keuze dan Italiaans raaigras.
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tabaks ratelvirus

• •
• •
• •
• • •
• •

• • •
• • •
? onbekend
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rijkste eigenschappen van een reeks
groenbemesters bij elkaar gezet.
Wanneer een perceel besmet is met
Pratylenchus penetrans en/of Meloidogyne chitwoodi, pakt de onderzaai van
Engels raaigras inwintergranen beter
uit dan Italiaans. In gevalvan Meloidogyne chitwoodi moet men eigenlijk
spreken van minder slecht, omdat Meloidogyne chitwoodi onder een zwarte
braak na het graan sterker afneemt dan
met Engelsraaigrasals groenbemester.
Zwarte braak heeft dan de voorkeur.
Door op dit soort details teletten is
het mogelijk de bodemgezondheid zonder meerkosten teverbeteren en ongelukken door onverwacht hoge aaltjesbesmettingen te voorkomen.
Ir.L.P.G.Molendijk,PAV-Lelystad

©

Aaltjes in kaart

Brengop lichte zand- en zavelgrond
deaaltjessituatie in kaart, zekervan
die percelen waar in teeltseizoen 2000
hoogsalderende gewassengepland
zijn. Ziet ubij deoogst dit najaar kwaliteitsbederf door aaltjes, teken dande
aangetasteplekken op een plattegrond
in. Bemonsterpasalsde wortelresten
verrot zijn.

Hoe hoger de einddichtheid van de larven naeen teelt, hoe beter een gewas isals waardplant. Ineen veldproef in
1998 hielden zwarte braak en Engels raaigras een besmetting met Pratylenchus penetrans het best binnen de perken.
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Bouwplan is meer dan optelsom van
gewassen
Ecologisch akkerbouwbedrijfssysteem te Vredepeel is kinderziekten te boven
LocatieVredepeelvanPAV-ZONontwikkelt
duurzame bedrijfssystemen.Voorop staan
duurzame productieeneen schoon milieu.Een
uitgekiendevruchtwisseling ishierbij debasis.

O

PdeZuidoostelijke zandgronden komen vele soorten aaltjes
voor. Dealleseters wortelknobbelaaltjes zijn een grote bedreiging voor
de kwaliteit van de gewassen. Op proefbedrijf Vredepeel betreft dit met name
Meloidogyne fallax. Bijhet ontwerpen
van de vruchtwisseling van verschillende systemen speelden deze aaltjes een
belangrijke rol.
In het ecologisch systeem wordt enkel
runderdrijfmest gebruikt.Vaste mest levert minder beschikbare stikstof bij dezelfde fosfaatgift dan runderdrijfmest.
De inzet van vlinderbloemigen is dan
onvermijdelijk. Deze vermeerderen
echterwortelknobbelaaltjes en wortellesie-aaltjes sterk.
Omdat de ontwikkeling van de teelttechniek in de eerstejaren belangrijker
werd gevonden, isafgezien van de inzet
van vlinderbloemigen. Runderdrijfmest
draagt echter weinig bij aan de opbouw
van bodemvruchtbaarheid. Nu na de
eerste onderzoeksperiode van 1993-997
de teelttechniek redelijk duidelijk is,
schakelt het bedrijf over op vaste mest
en vlinderbloemige groenbemesters.
Daarmee investeert het bedrijf niet alleen in bodemvruchtbaarheid, maar

zoekt het ook de problemen op.
Het onderzoek opVredepeel richt zich
op de akkerbouwsector en niet op de
vollegrondsgroenten voor de verse
markt. Daarom komen alsgewassen in
het zuidoostelijk zandgebied conservengroenten (schorseneren, peen, erwten, bonen, spinazie), suikerbieten,
consumptieaardappelen, granen en
maïs in aanmerking voor het samenstellen van de vruchtwisseling.
Elkgewaseigen onkruidbestrijding
Iedere bestrijdingsmethode van onkruid heeft zijn eigen ontsnappers.
Wordt er alleen maar geëgd, dan kunnen snelle kiemers zoals veelknopigen
ofonkruiden met een penwortel een
probleem worden. Gebruik daarom
binnen een bedrijf veel verschillende
technieken. Ditvoorkomt selectie van
probleemonkruiden.
Vaakresteert nog handarbeid. Teveel
gewassen met veelhandwiedwerk kan
onbeheersbaar zijn. Houd hier bij het
samenstellen van devruchtwisseling rekening mee.
Maximaal 1:6
Waardplant-specifieke aaltjes en veel
bodemgebonden ziekten zijn te voorkomen door de gewasfrequentie niet te
nauw tekiezen, maximaal 1:6. Polyfage
aaltjes ('alleseters': wortelknobbelaaltjes en trichodoriden) worden voornamelijk beheerst door dejuiste vruchtopvolging, door schadegevoelige gewas-

VRUCHTWISSELING IN HET ECOLOGISCH SYSTEEM
Invloed van wortelknobbei'aaltje op gewassen
gewas

toe/afname schade
aaltje

aardappel
snijmaïs
winterpeen
conservenerwt /
stamslaboon
suikerbiet

++
+
+/•

graan

+

++

bijhoge begindichtheden,schadeaankwaliteit +++
geen
+++
vnlschadekwaliteit
+(+)
erwt: lagereopbrengst
+
boon:geen
++
enige matevanopbrengstverlies bijzeerhoge
begindichtheden
+++
geen
++

Degewasseninhetbouwplanvanhetecologische bedrijf zijngoedaftezetteninderegio.
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sen te laten volgen op weinig vermeerderende gewassen.
Door verschillende gewassen en gewasfamilies tekiezen, krijgen ziekten en
plagen niet ofminder de kans te overleven. Daarom wordt alsrichtlijn maximaal 1:3 gewasfamilie-frequentie aangehouden alspreventie voor het overgaan van dezelfde belagers.
Om ophoping en eventuele uitspoelingvan mineralen te voorkomen,
wordt de aanvoer van stikstof, fosfaat en
kali beperkt tot het compenseren van de
afvoer plus de eventueel benodigde reparaties. Demestgift isdus beperkt en
daarmee ook de beschikbare hoeveelheid stikstof. Dit heeft grote consequentiesvoor de vruchtwisseling. Een bouwplan met alleen maar gewassen met een
hoge stikstofbehoefte blijkt vaak niet
haalbaar te zijn. Bovendien kunnen
stikstofbehoeftige gewassen het best
volgen op gewassen/groenbemesters
met veel stikstofnalevering.
Optimale omstandigheden voor de financieel meest interessante gewassen
(vaak rooivruchten) worden vooral
beïnvloed door devoorvrucht (stikstoflevering en bodemstructuur).Voor een
goede structuur en voor extra stikstofbinding door groenbemesters blijkt afwisseling van maai- en rooivruchten
vaakhet beste. Door de inzetvan groenbemesters en organische mest wordt

veelal involdoende mate voorzien in
verse organische stof.
Ecologisch bedrijfssysteem
Bovenstaande iszo goed mogelijk toegepast toen de vruchtwisseling van het
ecologische systeem isopgezet. Het resultaat staat in de tabel. Afwisselend
worden maai- en rooivruchten geteeld
en allegewassen worden in een l:6-frequentie geteeld.
Demeer en minder stikstofbehoeftige
gewassen wisselen elkaar redelijk af.
Dat de redelijk behoeftige snijmaïs na
de hoogbehoeftige aardappel komt is
op zich niet erg,omdat de aardappel
veel stikstof nalaat.Winterpeen heeft in
verhouding veel minder stikstof nodig
en laat ergweing na. Ditzou voor de
vlinderbloemige erwten en bonen geen
probleem mogen zijn, aangezien zezelf
stikstof kunnen binden.Wordt meer
stikstof gegeven, dan zullen deze korte
teelten daar echter dankbaar gebruik
van maken. Suikerbieten hebben weer
een hoge stikstofbehoefte. Het graan
erna weer minder. Hierin kan een klaver
worden ondergezaaid, om stikstof te
binden voor volggewas aardappel.
Deze vruchtwisseling blijkt het aaltje
Meloidogyne fallax goed te kunnen beheersen.AlsPratylenchus penetrans
meer voorkomt, dan isdeze vruchtwisseling niet zogoed. Het enige gewas dat
Pratylenchus penetrans niet vermeerdert is suikerbiet.
AnkeGrunefeldenFrank
Wijnands,PAVLelystad

|jv

|tj[j^ Opstellen van een vruchtwisseling
Voor welke gewassenisafzet
mogelijk? Welkegewassen
passenop de grondsoort?
Zijn ermogelijkheden voor
onkruidbestrijding? Beperk
het aandeel handwied-intensievegewassen.Ruime
vruchtwisseling i.v.m. bodemgebonden ziekten en

plagen (1:6). Maximaal 1:3
gewasfamilie-frequentie
i.v.m. overgaan vanbelagers.
Wisselmaai- en rooivruchten
af i.v.m. structuur. WisselNbehoeftige enminder N-behoeftige gewassenaf i.v.m.
beperkt aanbod N uit mest
engroenbemesters.
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Blootstellings Risico Index, een nieuw
instrument dat mate van emissie aangeeft
De Blootstellings Risico Index, BRI,is
nieuw. Het iseen instrument voor het
berekenen van de emissie van pesticiden
naar lucht, bodem en grondwateren is
ontwikkeld door het PAV in Lelystad.
BRI-lucht
De emissie naar de lucht wordt berekend
in kilo's actieve stof. Als een middel op
het gewas of de bodem isgebracht, kan
het door verdamping in de lucht terechtkomen. Vooral bij meer persistente middelen kan deze verdamping weken tot
zelfs maanden doorgaan. De dampspanning van de actieve stof isin de MJP-G

TABEL 1 .EMISSIE NAAR LUCHT PER DAMPDRUK
dampdrukklasse
zeer hoog
hoog
gemiddeld
laag
zeerlaag

dampdruk (microPascal) emissie (%)
>10
1-10
0,1-1
0,01 -0,1
<0,01

95
50
15
5
1

Emissie-evaluatie vertaald in een fractie
(emissie-%) die verdampt {tabel 1).
BRI-bodem
De emissie naar de bodem wordt berekend in kilogramdagen. De DT50, de
halfwaardetijd, van een middel is een
maat voor de persistentie in de bodem.
Deze geeft het aantal dagen waarin de
helft van de hoeveelheid actieve stof afbreekt. De DT50 vermenigvuldigd met
de gebruikte hoeveelheid actieve stof is
de BRI-bodem.
BRI-grondwater
De BRI-grondwater wordt berekend in
microgram per liter water. Met de DT50
en de adsorptie aan organische stof
wordt de fractie die uitspoelt bepaald.
Opgelost in het neerslagoverschot van
350 mm perjaar geeft dat de concentratie in het grondwater.
Emissie en schaderisico
Middelen verschillen sterk in de mate
waarin ze zich verspreiden in het milieu
(emissie) en hoe schadelijk ze daar zijn
(milieubelasting). De CIM-milieumeetlat
geeft het relatieve schaderisico aan. De
milieumeetlat geeft punten (Milieu Belasting Punten) aan het effect van een
pesticide op het bodemleven en het waterleven in het oppervlaktewater. (De
MBP-grondwater is een emissiemaatstaf
en gelijk aan de BRI-grondwater).
Het puntensysteem iszo opgezet dat
100 MBP nog aanvaardbaar is. Deze
grens geldt per effect (bodemleven, waterleven) en per bespuiting. De scores
kunnen niet opgeteld worden, omdat
het optellen van sterfterisico's geen zinnige uitkomsten oplevert.
Instrument voor middelkeuze
BRI en MBP zijn instrumenten voor middelenkeuze. Probeer middeltoepassingen die boven de grenswaarden komen
te vervangen. De grenswaarde bij BRI
lucht is0,2 kilo actieve stof, bij BRI bodem isdat 60 kilogramdagen en bij BRI
grondwater 0,1 microgram per liter.
Alternatieven kunnen zowel chemisch
(een ander middel), mechanisch (mechanische onkruidbestrijding) als strategisch
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TABEL2. SHIRLAN HEEFT DE LAAGSTE EMISSIE NAAR DE LUCHT, TATTOO CDE HOOGSTE
middel

verbruik*
(kg of l/ha)

BRI bodem

BRI lucht

emissiefactor

BRI/MBP

MBP

MBP

(kgdagen)

(kga.s)

naar de lucht

grondwater

waterleven

bodemleven

(mg/1)
Acrobat

2

18

0,075

5

0,32

11

2

Aviso DF

2,5

9

0,077

5

0,35

14

0

Brestan Super

0,55

19

0,059

15

0,02

1634

32

BrestanW C

2,25

53

0,149

15

0,18

1397

36

Curzate M

2,25

8

0,082

5

0,36

12

0

Cymoxanil M

2,25

7

0,078

5

0,36

12

0

Daconil 500 vlb

3,25

16

0,081

5

0

377

2210

mancozeb

3

7

0,203

15

0,33

16

0

maneb

3

134

0,360

15

0,6

130

30

Ridomil Delta

2,5

60

0,176

15

0,3

1283

33

Shirlan Flow

0,35

19

0,002

1

0

34

4

Solide

0,7

18

0,018

5

0

1002

4

TattooC

2,7

35

1,924

95

0

233

1377

* =hetgemiddelde advies; BRI lucht verbruikkgactievestofx(emissiefactor1100);BRI bodem:verbruikkgactieve stof " DT50;
BRIgrondwater: verbruikkgactievestof *fractiedie uitspoelt/350 mm regen

(vruchtwisseling, rassenkeuze) zijn.
Niet één middel in tabel 2 blijft onder alle grenswaarden tegelijk. Kies van de middelen de minst
belastende. Op bedrijven zonder sloten komen
Brestan Super, Shirlan (beide preventief en eradicatief) en Solide (ook curatief) in aanmerking
Paulien vanAsperen en Frank Wijnands, l'AV
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Vijftig milligram nitraat uitspoeling is
haalbaar op lössgrond
Lössgrond is gevoelig voor
nitraatuitspoeling. PAV-ZON
startte in 1995 op initiatief
van de provincie Limburg
onderzoek om inzicht te verkrijgen in de uitspoeling van
nitraat. Het doel is om teelten bemestingsstrategieën te
ontwikkelen waarmee binnen de door de EU gestelde
norm van 50mg/l is te blijven.
Het onderzoek wijst uit dat onder bepaalde voorwaarden deze
norm in de akkerbouw is te halen, zonder dat het ten koste
gaat van deopbrengst. Dekomende weken wordt in een aantal artikelen aandacht besteed
aan de afzonderlijke aspecten
die inhet onderzoek naar voren
zijn gekomen, en zullen de hieronder aangehaalde zaken worden uitgediept.
Dooropeenlager niveau tebemesten, verminderde in een
aantal gevallen de uitspoeling.
Echter niet altijd heeft een verlaagde stikstofgift een geringere
uitspoeling tot gevolg.Andere
teeltmaatregelen blijken van
veeldoorslaggevender invloed
opde uitspoeling. Ook debemesting metorganische mest isonderzocht. Hiervoor isin het
voorjaar rundveedrijfmest geïnjecteerd. Bij het doelmatig gebruik van drijfmest bleek deuitspoeling nauwelijks toe te
nemen.

Gewasvolgorde
Uit het onderzoek bleek dat niet

90

alleen deteeltwijze van het gewasvan invloed isopde uitspoeling, maar dat met name het gewas dat erna wordt geteeld in
sterke mate bepalend isofuitspoeling plaatsvindt. Zoblijft na
deteelt van aardappelen veel
stikstof achter in debodem. Een
vanggewas kan slechts hiervan
een klein gedeelte vastleggen.
Deteelt van tarwe na de aardappelen benut nogveelvan de achtergebleven stikstof. Bij rogge
als groenbemester gevolgd door
maïs lukt ditveel minder. Het
blijkt dat deuitspoeling met een
aangepaste gewaskeuze sterk is
te beperken. Een minder gunstigegewaskeuze kan nog twee
jaar lang een verhoogde nitraatuitspoeling tot gevolg hebben.
Doorbij een diepwortelend gewas rekening te houden met de
stikstof diewat dieper in debodem zit, isde bemesting nog te
optimaliseren enis de kans op
uitspoeling te beperken
Uit het onderzoek blijkt dat bij
een uitspoelingsbeperkende
teeltwijze denorm van 50mgnitraat per liter haalbaar isvoor
akkerbouwpercelen. Soms in
een aangepaste gewaskeuze en
teeltvolgorde gewenst. Verlagingvan debemesting is daarbij
niet noodzakelijk. Bij een ongunstige gewaskeuze moet de
bemestingsgift welworden verlaagd. Zoblijkt dat bij een l-op-3
rotatie met suikerbieten, aardappelen en wintertarwe, het nitraatgehalte bij adviesbemesting gemiddeld beneden de 50
(EU norm) en zelfsbeneden de
25mg/l (streefnorm EU) blijft.
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Wordt in dezerotatie tarwe door
maïs vervangen, dan ishet nitraatgehalte gemiddeld 80 mg/l.
Om de 25mg/lte halen, moet de
bemesting terug worden gebracht tot vijftig procent van de
adviesgift. Dit leidttot eenopbrengstverlies van ongeveer
twintig procent. In 1999 worden
deeconomische gevolgen opbedrijfsniveau van verschillende
teelt- en bemestingsstrategieën
doorgerekend.

Bemestingsstrategie
In het onderzoek isvoor degewassen bieten, aardappelen,
tarwe en maïs,een uitspoelingsbeperkende bemestingsstrategie gekozen. Zoisin debieten en
maïs de stikstof vooreen groot
gedeelte als rijenbemesting gegeven. Doordat bij rijenbemesting destikstof efficiënter wordt
benut, is de adviesgift met 25
procent verlaagd. De bijbemesting met stikstof in de aardappelen isgegeven alsUrean. Uit onderzoek bleek, dat daardoor de
hoeveelheid stikstof die na de
oogst in debodem achterbleef,
geringer was danbij een deling
met kalkammonsalpeter. Ook is
na deoogst roggeals vanggewas
geteeld. Debemesting is volgens
het geldende advies uitgevoerd.
Daarbij is de stikstof diein het
vanggewas aanwezig was, voor
vijftig procent in mindering gebracht opde bemestingsgift.
Paul Geelen
PAV-ZON

Oogst-zuid 27 augustus 1999

Gewaskeuze op lossbeïnvloedt de uitspoeling
van stikstof
De hoeveelheid stikstof die
uitspoelt is sterk afhankelijk
van de grondsoort. Door specifieke bodemeigenschappen van lössgronden wordt
op deze gronden de uitspoeling bepaald door de combinatie van het geteelde gewas, en de voorvrucht. Zo
blijkt uit onderzoek vanPAVZON,uitgevoerd te Wijnandsrade.
Om uitspoeling te beperken
heeft een teler oplössgrond andere mogelijkheden dan zijn collega's, zoblijkt uit het onderzoek. Laat een gewas op
lössgrond veel stikstof achter,
dan isdeuitspoeling van deze
stikstof tebeperken door het
jaar daarna een diepwortelend
gewas te telen. Uit het onderzoekblijkt verder dat opde uitspoelingoplössgrond sterk door
devoorvrucht wordt bepaald. In
sommigejaren was zelfs nogde
invloed van een gewas aanwezig
dat tweejaar voordien wasgeteeld.
Het volgende voorbeeld verduidelijkt deproef. Optwee percelen maïs,opidentieke wijze geteeld, is deuitspoeling gemeten.
Ophet eneperceel spoelde 121
mgnitraat per liter uit, op het
andere perceel 55mg/l.De verschillen zijn niet veroorzaakt

doordeteelt van demaïs.Zebleken terugtevoeren opdevoorvrucht. Demaïs met aardappelen alsvoorvrucht veroorzaakte
veel meer uitspoeling, dan maïs
met maïs alsvoorvrucht. De uitspoelingwordt dusbepaald door
dehoeveelheid stikstof diein de
grond achter gebleven isna de
voorvrucht. Na deteelt van
aardappelen blijft meer stikstof
in debovengrond achter, dan na
maïs.

Nitraat vangen
Deuitspoelingwordt gemeten
naar het nitraatgehalte in het
bodemvocht opeen diepte tussen de 135en 150cm. Deze
meetmethode isdoorde provincievoorgeschreven. Beneden de
135cmisdebewortelingbeperkt en het nitraat dat zichop
diediepte bevindt zalniet meer
doordeplant worden opgenomen. Het zakt steeds dieper, en
komt uiteindelijk inhet grondwater terecht. Uit het onderzoek
blijkt dat nitraat op lössgrond
ongeveer één meter per jaar
naar beneden zakt. Het nitraat
dat op 135cmdiepte zit, is dus
afkomstig van wat er eenjaar
eerder na deoogst is overgebleven.
Om uitspoeling tevoorkomen is
het dekunst de nitraatstikstof
te 'pakken'voordat het de diepte
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van 135cmbereikt. Een teler op
lössgrond heeft duséénjaar de
tijd omstikstof diena deoogst in
debovengrond achterblijft alsnogte benutten.
Onderzoek in Wijnandsrade
heeft uitgewezen dat het binden
van dezena deoogst achtergebleven nitraatstikstof goedmogelijk isdoor deteelt van een
diepwortelend gewas.Deze stikstof spoelt dus niet uit als deteler dooreen gerichte gewaskeuzedeze alsnog weet te benutten.
Dit kan door deteelt van een
diepwortelend gewas,zoalsbieten ofgraan. Dit blijkt uit het
volgende voorbeeld.
Zoalseerder gezegdblijft na de
teelt van aardappelen veel stikstof in debodem achter. Door
daarna wintertarwe te telen,
spoelt echter nauwelijks iets uit.
Dit integenstelling tot maïs. In
het onderzoek werd na tarwe
een nitraatgehalte van 22 mg/l
gemeten, na maïs 121mg/l.De
tarwe heeft de nitraatstikstof
benut, die doorhet voorgaande
aardappelgewas niet isgebruikt. Deminder diep wortelende mais heeft dezeniet weten
tebenutten. Het isde combinatievan voorvrucht en geteeld gewas, dat deuitspoeling bepaalt.
Paul Geelen
PAV-ZON

91

Oogst-zuid 3 september 1999

Richtlijn onbruikbaar voor uitspoeling op loss
Onderzoek door PAV-ZONteWijnandsrade heeft aangetoond
dat op lössgrond geen relatie istussen de N-rest en de nitraatuitspoeling. Specifieke bodemeigenschappen maken
dat de richtlijn, die de relatie aangeeft tussen de N-rest en de
nitraatuitspoeling voor lössgrond niet buikbaar is.
Dehoeveelheid stikstof die na
deoogstvan een gewasindebodem achterblijft wordt de N-rest
genoemd. DezeN-rest wordt
vaak gezien als een maat voor de
hoogtevan de nitraatuitspoeling.Theoretisch mager eenrelatie worden verwacht tussen de
N-rest en deuitspoeling. De uitspoelingwordt afgemeten aan
het nitraatgehalte. Deze mag
niet hoger zijn dan 50 milligram
nitraat per liter (= 11,2mg stikstofper liter).De nitraatconcentratie hangt afvan dehoeveelheid uitgespoelde stikstof en de
hoeveelheid neerslag waarmee
dit gebeurt. Uitgaande van een
neerslagoverschot van 300millimeter in dewinterperiode kan
wordenberekend dat er maximaal 35kilogram stikstof mag
uitspoelen omtevoldoen aan de
norm van 11,2milligram stikstof per liter inhet grondwater.
Dit geldtvoor droge zandgronden. Oplagere zandgronden
gaat ongeveer dehelft van de
aanwezige nitraat-stikstof verloren door denitrificatie. Daarom maghier tweekeer zoveel
stikstof in debodem achterblijven (70kgper ha) omtochtevoldoen aan de uitspoelingsnorm.

Lössgrond
Deuitspoelingsgevoelige lössgrond werd gemakshalve bij de
droge zandgronden ingedeeld.
Hierdoor werd al snel aangenomen dat na deoogst maximaal
35kgN/haoplossna deoogst in
debodem aanwezig mocht zijn,
omaan de EU-uitspoelinsnorm
te kunnen voldoen. Er werd
hierbij aanvoorbijgegaan, dat
het gingomdeuitspoeling van
35kgN/ha, en niet om de aanwezigheid ervan. Op lichte
zandgronden isinhet voorjaar
(bijna) alle stikstof dievoor de
winter aanwezig was,in het
grondwater terechtgekomen, en
verdwenen. Oplössgrond is al
diestikstof nogaanwezig. Een
gedeelte isalleen wat dieper
weg gezakt.
Deafgelopen jaren zijn door
PAV-ZONoplössgrond honderden metingen uitgevoerd. Terillustratie hier een voorbeeld. Na
maïsbleef ongeveer 75kg N/ha
achter in de grond.Dit zouvolgens derichtlijn een uitspoeling
van 100 mg/lgeven. Gemeten
werd slechts een nitraatgehalte
van 14mg/l.Indit voorbeeld,
maar ookin alleoverige metingenlagde gemeten uitspoeling

veellager dan dat het volgens de
richtlijn had moeten zijn. Duidelijk isdat een N-rest richtlijn
van 35kgN/ha oplöss-grond
nietbruikbaar is.

Rotatie effect
Stikstof verplaatst zichin loss
minder snel dan opzand. Bovendienkan dena deoogst achtergebleven stikstof, veelbeter dan
opzand, alsnog worden benut
door een vanggewas, ofdoor het
gewas dat er hetjaar daarna op
wordt geteeld. Zozaleen hoog
stikstofoverschot leiden tot aanzienlijk minder uitspoeling als
volgens derichtlijn zou mogen
verwacht. Omdat elk gewas een
andere 'vangcapaciteit' heeft
kan geen relatie worden gevonden tussen dehoeveelheid stikstofdie in deherfst inde bodem
aanwezig is,en de nitraatuitspoeling.
Deze'vangcapaciteit' hangt
sterk afvan debewortelingsdiepte.Zozienbijvoorbeeld bieten, dievolgens advies zijnbemest, nogkans omeen grote
hoeveelheid stikstof diena de
voorvrucht indebodemis achtergebleven opte nemen en te
behoeden vooruitspoeling. Een
gewas als maïs kan dit veel
slechter. Dooreenbewuste gewaskeuze en gewasvolgorde,
kan een potentieel aan uitspoelingonderhevige hoeveelheid
stikstof diein deherfst aanwezigis,toch nogworden worden
vastgelegd.
Paul Geelen
PAV-ZON
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Wildschade toenemend probleem in gewassen
Ganzen, roeken en smienten veroorzaken grootste strop
Wildschade vormt een toenemend probleem inakker- en
tuinbouwgewassen. Deaantallen ganzen, smienten en
roeken nemen toe.Metdenieuwe Flora- en faunawet zijn
ze nietmeer bejaagbaar.Eenoverzicht vande methodes
om deschade te beperken.

D

Eirritatie bij mensen die wildschade claimen issoms groot.
Het kan wel een jaar duren voor
de schade uitgekeerd is.Van 1993tot
1997zijn de totaal door het Jachtfonds
uitgekeerde bedragen aan wildschade
toegenomen vanƒ5miljoen tot ƒ8miljoen gulden.
Ergelden enkele voorwaarden aan
schadevergoeding uit het Jachtfonds. In
de eerste plaats moeten grondgebruiker
en jachthouder alhet mogelijke hebben
gedaan om wildschade te voorkomen.
Verder moet de schade aangericht zijn
door plotseling invallend trekwild zoals
ganzen ofdoor wildsoorten waarvoor
een algeheel jachtverbod geldt zoals
rotganzen en roeken. In principe Het
Jachtfonds betaalt in beginsel geen vergoedingwanneer de schade is aangericht door andere kraai-achtigen, vossen, konijnen en houtduiven.
Gemiddeld isde laatste vijfjaar circa
ƒ6miljoen per jaar uitgekeerd. Hiervan
neemt Friesland de helft voor zijn rekening, gevolgd door de kustprovincies
Zeeland, Noord-Holland en Groningen,
elk rond de 10procent. Minder dan
twee procent van het geld komt in Limburg en Utrecht terecht.
Ganzen veroorzaken met ƒ4,6 miljoen

de meeste schade, gevolgd door smienten en roeken met ƒ0,5 miljoen en ƒ0,4
miljoen. Inhet kaartje zijn deze gegevens per provincie weergegeven.
Veruit de meeste wildschade wordt
veroorzaakt in grasland, de lievelingskost van ganzen en smienten. Het gaat
hierbij om 13.000hectare, dat komt
overeen met 92procent van het totaal
areaal waarop uitgekeerd is.De schade
aan overige gewassen ishierbij wat areaal betreft verwaarloosbaar, maar per
hectare isde financiële schade groter.

duif

afdekking

+++++

raster

+++++

wildakker

++++

valkenier

++++

verjagen

+++

chemisch

+++

nestplaats

+++

eend

Gevolgen nieuwe Flora- en faunawet
Op dit moment isdeJachtwet nog in
werking. Denieuwe Flora- en faunawet
treedt niet eerder dan volgend jaar in
werking. Het aantal wildsoorten waarop
mag worden gejaagd is in deze wet teruggebracht van 29naar vijf.Alleen konijnen, hazen, fazanten, eenden en
houtduiven zijn nog bejaagbaar. Deze
vijf wildsoorten komen overeen met
driekwart van het jaarlijkse afschot.
Ganzen, smienten en roeken, de grootste schadeveroorzakers, zijn straks dus
niet meer bejaagbaar. Bovendien zijn
dezevogels moeilijk teweren.Veel
grondgebruikers en jachthouders zien
de gevolgen van de nieuwe wet daarom
met zorgtegemoet. HetJachtfonds heet
straks Faunafonds.

Meeste schade in granen
Bijde akkerbouwgewassen komt de
meeste wildschadevoorin granen. In
graszaad en koolzaad komt relatief gezien veelwildschade voor. Ganzen zijn
de belangrijkste schadeveroorzakers. In
strenge winters vertoont de akkerbouwschade hoge pieken. Dan zijn de gewassen kwetsbaarder en zijn er bovendien
meer ganzen in Nederland.
In de tuinbouw komt de meeste wildschade voor in peulvruchten, bladgroenten en kool.Aan peulvruchten
doen met name duiven, fazanten, roeken en andere kraaiachtigen zich tegoed. Bijbladgroenten en kool zijn duiven, fazanten, hazen en konijnen de

ABEL1 .ALLEEN AFDEKKEN ENAFRASTERENWERKEN ECHT AFDOENDE
Effectiviteit verschillende wildmaatregelen (geenplusjes = geen effect;
maatregel

boosdoeners. Overigens is duivenschade groter dan de cijfers aangeven, omdat houtduivenschade niet vergoed
wordt door het Jachtfonds.

fazant

gans

haas

Wildweren kost tijd en geld
In tabel 1 zijn de mogelijkheden ter
voorkoming van wildschade en een indicatie van de effectiviteit weergegeven.
In tabel2 zijn dejaarkosten en de arbeid
van deze preventieve maatregelen

•• zeer goed effect)
hert
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weergegeven. Uit deze tabellen blijkt
dat erveel mogelijkheden zijn om wild
teweren. Deeffectiefste methoden blijken veelal ook de duurste. Deteler zal
moeten berekenen of de kosten van
wildpreventie opwegen tegen de baten.
Aanpassing van de zaaimethode kost
niets en istoch redelijk effectief. Het
zou daarom de basis moeten vormen bij
het voorkomen van wildschade. Het
aanpassen van de zaaimethode kan gebeuren door dieper tezaaien, zoveel
mogelijk gelijktijdig tezaaien en te zorgen dat geen zaaizaad gemorst wordt.
Een precisiezaaimachine heeft wat dit
betreft de voorkeur boven een nokkenradzaaimachine. Nadeel isdat dieper
zaaien een vertraagde en soms onregelmatige opkomst kan geven.
Volledige wering kan alleen met hoge
en fijne rasters,tegen lopend wild, of
door het gewas afte dekken, tegen vogels.Ook de ervaringen met wildakkers
zijn goed, hoewel die niet veel toegepast
worden. Duidelijk isdat het wild van de
wildakker vertrekt alsdaar het voedsel
op is.Tegen sommige wildsoorten kan
het effectief zijn foerageergebieden aan
te leggen. Bijrotganzen blijkt een gebiedsmatige aanpak van opvang (foerageergebied) en verjagen goed te werken,
omdat dit op relatief kleine oppervlakten kan. In gebieden met andere soorten ganzen en smienten zijn zeker enkele duizenden hectares nodig, zodat
dit dan geen praktische oplossing is.

gemmiddeld schadebedrag
1993-1997 inguldens
100.000- 200.000

•P

200.000- 300.000
§§ 300.000- 500.000

I.Mlü

H 500.000-1.000.000
•

Ff'.1!I.'ij

>1.000.000

t*.':n

i

B2S3

BELANGRIJKSTE VEROORZAKER

Degans isdebelangrijksteschadeveroorzaker, Friesland demeestbezochteprovincie.

TABEL2. ZEER GROTE VERSCHILLEN IN KOSTEN ENWERK
Jaarkosten en arbeid van preventieve maatregelen ter voorkoming
maatregel
afdekking
raster
wildakker
valkenier

EQZ3

y

<100.000

wildschade

jaarkosten excl. arbeid (//ha)

arbeid (uren/ha)

opmerking

700-1750

48

afhankelijk van soort net/zeil

vanaf 100

13-50

hangt af van hoogte, fijnheid

175-365

1

afhankelijk van mengsel

17.000

0

kosten/bedrijf bij 30 dagen'
25 ha:/680/ha en bij
50 ha: / 3 4 0 / h a

verjagen
chemisch

0-1.125

1-50

afhankelijk van methode

1-230

0-1

afhankelijk van toediening

nestplaats

0-30

PM

afhankelijk van nestkast

(tray, rijen, volvelds) en middel
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Verjagenwerktredelijktot goed
Allevormenvanverjagen (vogelverschrikker, draden spannen, knalapparaat, angstkreten afspelen, valkenier,
vogelafweerpistool) hebben een redelijk
tot goed resultaat. Ookhier geldtdat de
effectiefste de duurdere zijn. Een vrij
nieuwe vogelverschrikker iseen op een
roofvogel lijkende vlieger.Deze zijn verkrijgbaar als'gewone' vlieger en als'heliumvlieger'. Zemoeten langseen aanvliegroutevan devogels.
Heliumvliegershebben alsvoordeel
dat zeookbijwindstilweerwerken. Het
afspelen van angstkreten iseffectief bij
onder andere merels,kraaien, roeken,
spreeuwen en mussen, maar niet bij
duiven.Vooriederevogelsoort worden
uiteraard andere angstkreten afgespeeld.Met een vogelafweerpistool
kunnen lichtkogels en 'gillende keukenmeiden' afgeschoten worden. Bijalle
verjaagmethoden geldt dat het belangrijkistijdig tebeginnen en aftewisselenmet andere methoden.
Bijhet toepassen van 'chemische'
middelen valttedenken aan een zaaizaadbehandeling ofaan het gebruik van
algemeen bekende repellents. Repellents zijn middelen die door hun geur
wild afschrikken. Formeel moeten deze
stoffen een toelatinghebben, net alsgewasbeschermingsmiddelen.
Het ismogelijk een nestplaatste makenvoor torenvalken, allerlei soorten
uilen en marterachtigen. Torenvalken
en uilenvangen hoofdzakelijk muizen
en kleinevogels,maar schrikken ook
duiven af. Sperwers,haviken en kiekendieven schrikken ookgroterevogels,zoalsroeken en fazanten, af. De populatie
roofvogels hangt sterksamen met de
muizenpopulatie: hoe meer muizen,
hoe meer roofvogels. Marterachtigen,
zoalswezels,hermelijnen en bunzingen
vangen vooralmuizen, maar eten ook
eieren, kleinevogelsen soms konijnen.

• Wildschadeiseentoenemend probleem indiverse
akker-entuinbouw/gewassen
• Beperkingvanwildschadeisnieteenvoudigen
vergtveelinzetaanmiddelen enarbeid
• Begintijdigmetmaatregelen
• Wisselverschillendemethodesafen/of combineer
ze.
• Hougoedcontactmetdejachthouder
• Registreerschadeenmaatregelen inverband met
schade-afwikkeling.
• Vogelszijn hetmoeilijksteteweren.
• Ganzen,smienten en roekenveroorzaken demeeste
schade.
• IndenieuweFlora-enfaunawetzijn ganzen,
smienten enroeken nietmeer bejaagbaar.

ing.M.H.Zwart-Roodzant,
PAV-Lelystad
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Locatie Horst, Dr. Droessenweg 11,
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tel. 077 397Ol 69,fax 077 397 01 80
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