'•'-•«,

Telenmettoekomst

Stikstof-enfosfaatverliezen inakkerbouwen
vollegrondsgroenteteelt
Projectplanvoor hetbodemonderzoek opde kernbedrijven
Vredepeel enMeterikvanhet project Telen mettoekomst'
Kor Zwart&AnnemiekeSmit

Telenmet toekomst
augustus 2002

ALTERRA
R E S E A R C H INSTITUUT VQOR DE G R D E N E BUIMTE

PRAKTIJKONDERZOEK
PLANT & OMGEVING

PLANT RESEARCH

INTERNATIONAL

M K#llggV

Inhoudsopgave
pagina

Woord vooraf

1

Samenvatting

3

1.

Inleiding

5

2.

Resultaat

7

2.1

De vraagstelling en het doel van het onderzoek

7

2.2

De experimentele opzet op de kernbedrijven Meterik en Vredepeel
2.2.1 Meterik
2.2.2 Vredepeel

7

2.3

De dominante processen en teelten in relatie tot de huidige verliezen
2.3.1
2.3.2

2.4

3.

8
8
9

Stikstof
Fosfaat

9
12

Het advies van het Centrum voor Biometrie

12

2.4.1
2.4.2

13

Experimentele opzet
Toetsing van het bereiken van de streefwaarden

2.5

Het gedetailleerde meetprogramma

2.6

Het teeltprogramma op de kernbedrijven Vredepeel en Meterik

2.7

Gemaakte afspraken
2.7.1 Taakverdeling
2.7.2 Statistische toetsing
2.7.3 Modelinzet
2.7.4 G o / n o go momenten
2.7.5 Gebruik eerdere resultaten

2.8

Begroting

13
14
14
14
14
15
15
16
17
17

Referenties

Bijlage I.

Teeltplan voor het KernbedrijfVredepeel

Bijlage II. Teeltplan voor het KernbedrijfMeterik (Bijgewerkt tot 1juli 2001)

19
10 pp.
28 pp.

Woordvooraf
In het project Telen met toekomst' moet op de kembedrijven de uitspoeling van stikstof en fosfaat op
korte termijn worden teruggebracht naar een niveau dat twee keer zo laag is als de EU-norm voor
nitraat en de nationale norm voor fosfaat voorschrijft.
Daartoe zijn er op de kembedrijven teeltsystemen in ontwikkeling die hier voor moeten zorgen. Op
twee van de kembedrijven, Vredepeel voor akkerbouw en Meterik voor de vollegrondsgroenteteelt,
moet op uitgebreide schaal worden onderzocht of de getroffen maatregelen ook het gewenste resultaat
opleveren. Bovendien moet worden onderzocht wat de belangrijkste processen zijn die er voor zorgen
dat de huidige uitspoelingscijfers te hoog zijn.
Plant Research International heeft aan Alterra de opdracht verstrekt om door middel van een voorstudie een gedetailleerd onderzoeksplan op te stellen. Dit rapport is het resultaat van deze voorstudie.
Met dank aan Peter de Willigen en Phillip Ehlert voor het uitvoeren van de berekeningen voor de
Figuren 1 (PdW) en 2 en 3 (PE).

Samenvatting
In opdracht van Plant Research International is een gedetailleerd projectplan opgesteld voor het onderzoek naar de uitspoeling van stikstof en fosfor op twee kernbedrijven binnen het project Telen met
toekomst. De kernbedrijven zijn Vredepeel voor akkerbouw en Meterik voor vollegrondsgroenteteelt.
Het projectplan bestaat uit een meetprogramma voor drie jaar voor deze bedrijven inclusief de interpretatie van de resultaten en de rapportage. Tevens is een begroting opgesteld. Het meetprogramma
bestaat uit registratie van de flux van N en P uit de bewortelbare zone naar het grondwater, registratie
van de kwaliteit van bodemvocht en grondwater en het meten van mineralisatie en denitrificatie. Voor
de interpretatie van de resultaten wordt het model FUSSIM ingezet.
De totale kosten van het onderzoek bedragen 2000 KF.

Inleiding
Het project Telen mettoekomst (Tmt) isopgezet omde stikstof en fosfaat (N&P)verliezen uitde
Nederlandse akker-, tuinbouw, bloembollen- en boomteelt bedrijven terug tedringen, zodat kan
worden voldaan aandemilieunormen voor deze nutriënten is.InTmtwordt op twee niveaus op
bedrijfssystemen onderzocht metwelke strategieën de streefwaarden voor N en P ingrond- en oppervlaktewater kunnen worden bereikt. Niveau 1speelt zich afbij eengroep telers door het hele land
(voorloperbedrijven). Dewijzigingen diebijdevoorloperbedrijven worden aangebracht sluiten het
meest aanbijdepraktijkervaringen vandetelers zelf. Niveau 2gaat verder enwordt uitgevoerd opeen
aantal Kernbedrijven dienu reeds meedraaien inhetBedrijfssysteemonderzoek (BSO) vanhet
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.
Het doel vanhetonderzoek opde Kernbedrijven is tweeledig:
1. Hetzo snel mogelijk behalen vande streefdoelen (maar metde randvoorwaarde dater dierlijke
mest moet worden ingezet endatdebodemvruchtbaarheid moet blijven behouden);
2. Hetverdiepen vanhetinzicht indeprocessen dieleiden totdeverliezen, zodat gerichte
maatregelen kunnen worden genomen.
Binnen de Kernbedrijven wordt een aantal varianten aangelegd:
Synthesedeel
Analysedeel (1of2)
In hetSynthesedeel wordt getracht demilieudoelen tebehalen tegen eenzo laag mogelijke opbrengstderving. Dewijzigingen diezijn aangebracht ten opzichte vande huidige gangbare teeltpraktijken zijn
gebaseerd op eenanalyse vandehuidige N- en P-verliezen vandehuidige praktijk, metinbegrip vande
geschatte verliezen op de kernbedrijven zelf.
De Analysedelen zijn meer experimenteel.
• In Analysedeel 2worden 'alle technischemiddelenmaximaalingevetom%o snelmogelijk tevoldoen aan de
gestelde waterkwaliteitsnormen'J). In deze variant worden dusde meest stringente maatregelen
genomen om deverliezen tebeperken, zonder financiële randvoorwaarden (achteruitgang in
opbrengst).
• Analysedeel 1 iseen tussenvariant, waar 'mindervergaande maatregelen wordengenomen watbetreftrisico en
kosten'V.
De bedrijfssystemen op de Kernbedrijven zijn ontworpen door PPOen Plant Research International
(PRI).
Op twee vandevier Kernbedrijven (Akkerbouw teVredepeel enVollegrondsgroente teMeterik) wordt
een uitvoerig meetprogramma opgezet omde stromen (fluxen) vanN en P zogoed mogelijk te meten,
zodat gefundeerde uitspraken kunnen worden gedaan over de milieubelasting en deefficiëntie waarmee
nutriënten worden ingezet en over deeffecten diedevoorgestelde veranderingen inhet bedrijfssysteem
met zich meebrengen.
Het onderzoek vanAlterra zaluitsluitend plaatsvinden op deze twee Kernbedrijven.

ï) Cursieve gedeeltes:citaatuitBooij elal., 2001:detailleringvan hetprojectplan 'Telen mettoekomst'.

In dit rapport komen de volgende onderdelen aan de orde:
A. De vraagstelling en het doel van het onderzoek
B. De bedrijfsplannen voor de kernbedrijven Meterik en Vredepeel
C. De experimentele opzet op deze bedrijven
D. De dominante processen en teelten in relatie tot de huidige verliezen
E. Het advies van het Centrum voor Biometrie
F. Een gedetailleerd meetprogramma voor de komende jaren van:
1. de te verrichten metingen in bodem, gewas, drains en oppervlaktewater
2. de meetfrequentie
3. de meetlocaties (welke teelten per kembedrijf)
4. de te bestuderen processen in bodem en gewas
G. De gemaakte afspraken over:
- taakverdeling
- statistische toetsing
- modelinzet
- go/no go momenten
- gebruik eerdere resultaten
H. Begroting

2.

Resultaat

2.1

Devraagstellingenhetdoelvanhetonderzoek

Het doel van het onderzoek op de Kernbedrijven is tweeledig:
a) Het 20 snel mogelijk behalen van de streefdoelen (maar met de randvoorwaarde dat er dierlijke
mest moet worden ingezet en dat de bodemvruchtbaarheid moet blijven behouden).
b) Het verdiepen van het inzicht in de processen die leiden tot de verliezen, zodat gerichte maatregelen kunnen worden genomen.
De streefwaarden voor stikstof en fosfaat voor de kernbedrijven op zand zijn weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1.

Streefwaardenvoordemilieukwaliteit voorstikstof enfosfor voordekernbedrijven opzandgrond
(Neetesonetal, 2001).

Grondwater
Stikstof
Fosfor

5,6 mg N per L
0,4 mg P per L

Oppervlaktewater
1mg N per L
0,05 mg P per L

Bij een gemiddeld neerslagoverschot van 400 mm per jaar betekent dit dat er niet meer dan gemiddeld
99 kg nitraat mag uitspoelen en niet meer dan 1,6 kg fosfor. De afspoeling en de hoeveelheid die er met
de drains in het oppervlaktewater terecht mag komen is nog veel lager.
Het doel van het onderzoek dat door Alterra wordt verricht is gericht op het registreren van de fluxen
van stikstof en fosfaat in de bodem, het vaststellen van de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater en het verkrijgen van een beter inzicht in de processen die tot de nutriëntverliezen leiden, zodat
gerichte maatregelen kunnen worden getroffen om de verliezen te beperken.

2.2

Deexperimentele opzetopdekernbedrijven Meteriken
Vredepeel

De experimentele opzet van de kernbedrijven Meterik en Vredepeel is zodanig dat er verschillende
bedrijfssystemen worden nagebootst. Ze passen daarbij binnen het bedrijfssystemen onderzoek (BSO),
een van de speerpunten van PPO. Op de kernbedrijven wordt onderscheid gemaakt in een Synthesedeel en in een of twee Analysedelen. O p het Synthesedeel worden teeltmaatregelen getroffen die er toe
moeten leiden dat de streefwaarden worden gehaald, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de
huidige praktijkbedrijven. Op de Analysedelen worden maatregelen getroffen die nog verder gaan dan
op het Synthesedeel. Daarbij wordt veel minder rekening gehouden met de aansluiting bij de huidige
praktijkbedrijven en wordt ook geen rekening gehouden met de financiële consequenties van de maatregelen.
De nadere invulling van de bedrijfssystemen is hieronder beknopt weergegeven. Voor meer details
wordt verwezen naar Booij etal, 2001.
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2.2.1

Meterik

Op hetkernbedrijfMeterik worden voor Telen mettoekomst drie bedrijfssystemen nagebootst:een
gespecialiseerd preibedrijf, eenbladgewassenbedrijf eneenaardbeienbedrijf. Activiteiten vanAlterra
beperken zich tothettweede bedrijfssysteem.

2.2.1.1

Gespecialiseerd preibedrijf

Op hetgespecialiseerde preibedrijf wordt ervan uitgegaan daterindetoekomst steeds vaker grondruil
zal plaatsvinden tussen preitelers enakkerbouwers ofveehouders. Op Meterik wordt daaromeen
situatie vaneenbedrijf nagebootst, waar eenakkerbouwgewas elke twee jaar wordt afgewisseld met een
preiteelt. Hetgespecialiseerde preibedrijf omvat 12percelen (uitbreiding tot 16ismogelijk) waarvan
8 Synthesedelen en3Analysedelen. Deverschillende preiteelten zijn inenkelvoud aangebracht,het
akkerbouwmatige deel isinachtvoud aangelegd.
Hierdoor isin feite geen gespecialiseerd preibedrijf, maar eenakkerbouwbedrijf nagebootst. Omdie
reden plus het feit datdeuitgangssituatie vanditdeel vanhetbedrijf niet of slechts inzeer geringe mate
is gekarakteriseerd ener uitvoerig onderzoek ophetakkerbouwbedrijf Vredepeel zalplaatsvinden,is,
na overleg metPlant Research International besloten omophetprei-akkerbouwbedrijf door Alterra
geen metingen enonderzoek telaten verrichten.

2.2.1.2

Gespecialiseerd bladgewassenbedrijf

Het gespecialiseerde bladgewassenbedrijf bestaat uit 12percelen, waarvan 8aaneengesloten Synthesedelen en4aaneengesloten Analysedelen. Chinese kool enijssla zijn debelangrijkste bladgewassen,
afgewisseld door prei.Zeworden geteeld alsvroege, late, zomer-, herfst- ofwintergewas. Elke teelt
wordt inenkelvoud uitgevoerd endoordat erslechts 4Analysepercelen zijn, komt niet iedere situatie
elk jaar voor. Naast eenaangepaste bemesting meto.a.slow release meststoffen iseenbelangrijk verschil tussen Synthese enAnalyse datopheteerste degewasresten achterblijven terwijl zeop Analyse
worden verwijderd.
Uit deperceelsinformatie diedoor PPO-Meterik isverstrekt, blijkt daternogal grote verschillenbestaan indebodemeigenschappen vandeze percelen. Twee vandevier Analysepercelen hebben eenveel
lagere organische stofgehalte enfosfaattoestand dandeoverige twee Analysepercelen endieSynthesepercelen waarvan debodemeigenschappen bekend zijn. Ookheerst er systematisch eenandere pH. Dat
heeft totgevolg dateventueel gemeten effecten opdeze Analysepercelen eerder veroorzaakt kunnen
worden door deafwijkende bodemeigenschappen dandoor degetroffen teeltmaatregelen. Omdie
reden isinoverleg metPlant Research International enhaar Centrum voor Biometrie beslotendat
Alterra opdetwee afwijkende Analysepercelen geen onderzoek zalverrichten.

2.2.2

Vredepeel

Op Vredepeel wordt eenakkerbouwbedrijf met een8-jarige rotatie nagebootst (triticale -waspeen aardappel vroeg - suikerbiet -snijmaïs -erwt/stamslaboon -aardappel laat ensuikerbiet). Aardappel en
suikerbiet komen dustwee keer voor indeacht jaar,deoverige gewassen eenkeer. OphetSynthesedeel wordt geen groenbemester geteeld, ophetAnalysedeel wordt natriticale, aardappel vroeg, snijmaïs
en erwt eengroenbemester geteeld. OpVredepeel zijn twee Analysedelen aangelegd, Analyse-1en
Analyse-2. De maatregelen opAnalyse-2 gaan verder dandieopAnalyse-1.Elke teelt inde rotatie
komt ieder jaar inenkelvoud voor, zowel opSynthese als Analyse.

Een gedeelte van de percelen op Vredepeel is voorzien van drains. Dat zou kunnen worden gebruikt
om in deze drains de effecten van de getroffen maatregelen te onderzoeken. Echter, een belangrijk
probleem dat zich daarbij voordoet is het feit dat de drains uitmonden onder het wateroppervlak van
de betreffende sloot. Bovendien wordt er ook water vanuit het aanliggende Peelkanaal naar diezelfde
sloot aangevoerd, en wel op een nogal complexe wijze. Daardoor ontstaat een aantal praktische problemen, zoals het registeren van het debiet van de drains, zonder het verstoren van de hydrologie van
de percelen. Verder lopen niet alle drains onder het midden van de percelen, waardoor onduidelijk kan
zijn van welk deel van het perceel de effecten nu worden gemeten. Daardoor is in overleg met Plant
Research International besloten om metingen aan drains en oppervlaktewater achterwege te laten.
Drain- of oppervlaktewater metingen zijn dus niet in de begroting opgenomen.

2.3

Dedominante processenenteelten inrelatietotde
huidigeverliezen

2.3.1

Stikstof

De belangrijkste processen die van belang zijn voor de stikstofstromen in de bodem zijn: mineralisatie
en immobilisatie, denitrificatie, stikstoffixatie door vlinderbloemigen, gewasopname en uitspoeling. En
uiteraard is de hoeveelheid, de vorm waarin en de wijze waarop de stikstof wordt gegeven, van groot
belang bij de optredende verliezen. Hieronder wordt een korte uitlegvan elk proces gegeven, plus het
belang van het proces bij de verliezen op de kernbedrijven Meterik en Vredepeel. Tevens wordt aangegeven op welke wijze het proces op de kernbedrijven zal worden onderzocht.

2.3.1.1

Mineralisatie

Mineralisatie is het proces waarbij organische stof uit de bodem, uit mest en uit gewasresten wordt
afgebroken door (micro)organismen en waarbij de stikstof uit dat materiaal vrijkomt in minerale vorm.
Dit proces vindt plaats onder aërobe en anaërobe condities in de bodem; de snelheid is vooral afhankelijk van de temperatuur. De zuurstofvoorziening bepaalt of zuurstof of nitraat als elektronenacceptor
fungeert, of dat de afbraak onvolledig is en er organische zuren en uiteindelijk methaan zullen worden
gevormd. Wanneer nitraat als elektronenacceptor fungeert is er sprake van denitrificatie.
Voor de gewasopname is mineralisatie vlak voor en gedurende de teelt van belang.
Bij de verliezen speelt mineralisatie vooral een rol na de oogst, wanneer er gewasresten op het perceel
achterblijven en ook de afbraak van bodem-organische stof en organische mest nog doorgaat, en
gelijktijdig de gewasopname is gestopt.
Teelten waarbij (veel) stikstofrijke gewasresten op het perceel achterblijven zijn: aardappel vroeg,
suikerbiet, erwt en knolvenkel, maar ook bij stamslaboon en waspeen zijn de hoeveelheden aanzienlijk
(Tabel 2).
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Tabel2.

Stikstof enfosfaatingewasresten (kgba,bron: Handboek voordeAkkerbouw, Velthof'& Kuikman,
2000).

Teelt

N

Aardappel vroeg
Aardappel laat
Chinese kool
Doperwt
Knolvenkel
Prei
Stamslaboon
Waspeen
IJssla
Suikerbiet
Snijmaïs

115
45
65
188
120
54
95
90
70
175
43

P als P 2 0 5
30
23
53
29
13
20
15
15

Mineralisatie op de kernbedrijven wordt op devolgende wijze onderzocht:
De mineralisatie uitdebodem-organische stof wordt gemeten alspotentiële mineralisatie op gedeelten
van depercelen diebraak liggen enop eenaantal percelen waar gewassen groeien. Hier worden inhet
voorjaar bodemmonsters verzameld dieop hetlaboratorium worden geïncubeerd bijeenvaste temperatuur. Heteffect vantemperatuur envocht wordt bekend verondersteld, maar heteffect van grondverstoring niet. In dehuidige procedure wordt hetgrondmonster volledig gemengd, waardoor erinhet
begin vandeincubatie eenvrij hoge mineralisatie wordt gemeten. In het onderzoek op de kernbedrijven
zal ookdemineralisatie niet alleen ingestoorde maar tevens inongestoorde grondmonsters worden
onderzocht. De meetwaarde vandelaatste komt waarschijnlijk meer overeen metde mineralisatie in
het veld zelf. De bijdrage vanverschillende bodemlagen wordt onderzocht: 0-30cm,30-60 cmen
60-90 cm,of de laag onder de bewortelbare zone. Verwacht wordt datopVredepeel debijdrage vande
laag 30-90 cmgering zalzijn. Op Meterik kan,gegeven deprofielopbouw zoueenaanzienlijke mineralisatie uitdeze laag mogelijk zijn.
De mineralisatie uitgewasresten enorganische mest zalworden onderzocht door eenbekende hoeveelheid vandeze materialen aangrond toetedienen, waarna demineralisatie daarin wordt vergeleken met
een controle vangrond zonder gewasresten.
Naast stikstofmineralisatie zalookde koolstofmineralisatie (respiratie) worden bepaald in dezelfde
bodemlagen plus voor debovenste laagin aanwezigheid vangewasresten en organische mest.
Respiratie istevens vanbelang bijhetoptreden vandenitrificatie (zieverderop).

2.3.1.2

Immobilisatie

Immobilisatie ishetproces waarbij stikstof wordt vastgelegd in micro-organismen bijdeafbraak van
organische stof. Wanneer deC-N ratio vande organische stof die wordt afgebroken hoog is (>20),
komt ernetto geen stikstof vrij, maar wordt zelfs minerale stikstof vastgelegd. Immobilisatie vindt
eveneens plaats onder aërobe en anaërobe condities, maar bijdelaatste inmindere mate.
Immobilisatie zouactief kunnen worden gebruikt insituaties waarbij hetniet mogelijk isom een groenbemester te telen nadehoofdteelt, bijvoorbeeld nadeoogst vanlate aardappelen of bieten. Immobilisatie magmet name worden verwacht bijhetinwerken vankoolstof-rijke en stikstof-arme materialen
als stro enzalworden onderzocht opeenmanier diegelijk isaandievande mineralisatie vangewasresten, maar waarbij eenbekende hoeveelheid stro aangrond wordt toegediend.
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2.3.1.3

Denitrificatie

Denitrificatie is het proces waarbij nitraat via N2O wordt omgezet in N2.Denitrificatie vindt plaats
onder gelijktijdig: anaërobe condities, aanwezigheid van nitraat, niet alte lage temperaturen en de afbraak van organische stof. In de bodem gaan anaërobe condities meestal samen met zeer hoge vochtgehaltes, waardoor het binnendringen van zuurstof traag verloopt.
Ook kan denitrificatie optreden bij de oxidatie van pyriet (FeS),maar het is onwaarschijnlijk deze verbinding aanwezig is in de dekzanden in Zuidoost-Nederland. Pyriet oxidatie zal daarom niet worden
onderzocht.
Het is niet goed bekend welke bijdrage denitrificatie kan leveren aan de totale stikstofflux in akkerbouw
en tuinbouwteelten op zandgrond. Met name de denitrificatie in de laag onder de bouwvoor is niet
goed bekend. In de eerste 12 maanden van het project zal daarom extra aandacht worden geschonken
aan dit proces. Op verschillende tijdstippen in het jaar zal in de drie eerder genoemde bodemlagen de
potentiële denitrificatie worden gemeten. Potentieel wil zeggen: volledig anaëroob, in aanwezigheid van
overmaat nitraat. De potentiële denitrificatie in de laag 0-30 cm zal worden bepaald voor en na het
onderwerken van gewasresten. Na het onderwerken is er een verhoogde afbraak van organisch materiaal,waardoor de kans op denitrificatie stijgt.
Het effect van vocht zalworden onderzocht in de laag 0-30 cm, waarbij de atmosfeer niet volledig
anaëroob wordt gemaakt, maar verschillende vochtgehaltes het binnendringen van zuurstof moeten
beïnvloeden. Op die manier kan worden onderzocht wanneer in de zandgrond van de kernbedrijven
het vochtgehalte hoog genoeg wordt om anaërobe condities te verkrijgen en of de kans daarop reëel is
of niet. Omdat respiratie eveneens kan bijdragen aan het veroorzaken van anaërobie, zal het effect van
vocht op de denitrificatie tevens worden onderzocht in aan- en afwezigheid van gewasresten.
Uitgezocht gaat worden of een continue meting van de redoxpotentiaal in een of meerdere bodemlagen
mogelijk is.Denitrificatie^treedt pas op wanneer de redoxpotentiaal lager wordt dan 450 mV. Indien het
mogelijk is om de redoxpotentiaal te registreren wordt het eveneens mogelijk om continu de kans te
bepalen dat denitrificatie optreedt.
Op deze manier wordt dus onderzocht wat de kans is op het optreden van denitrificatie op de kernbedrijven en of denitrificatie van kwantitatief belang is voor de totale stikstofflux. Indien blijkt dat het
aandeel van denitrificatie in de stikstofflux gering is (< 10%van het overschot op de stikstofbalans), zal
er in de volgende jaren minder aandacht aan denitrificatie worden geschonken.

2.3.1.4

Stikstoffixatie

Stikstoffixatie is het vastleggen van N2in ammonium door bacteriën die in symbiose leven met vlinderbloemigen.
Op de kernbedrijven kan stikstoffixatie optreden bij de teelt van erwt en stamslaboon. Het is niet goed
bekend hoe groot het aandeel van stikstoffixatie is bij gewassen, die in principe ook voldoende minerale
stikstof tot hun beschikking hebben. Nu wordt voor Vredepeel aangenomen dat op bedrijfsniveau de
stikstoffixatie 15 kgper ha bedraagt, maar nauwkeurige gegevens ontbreken.Juist omdat na de vlinderbloemige gewassen op Vredepeel zoveel minerale stikstof in de bodem wordt gevonden moet aandacht
aan dit proces worden geschonken. Het aandeel van de stikstoffixatie in de flux en het effect van minerale stikstof daarop zal niet door Alterra maar door Plant Research International worden verricht.
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2.3.1.5

Gewasopname

Gewasopname is het opnemen van stikstof door gewassen. Het aandeel van gewassen in de stikstofflux
wordt onderzocht door Plant Research International, doordat van alle gewassen en groenbemesters een
opbrengstbepaling en de samenstelling wordt gemeten.

2.3.1.6

Uitspoeling

Uitspoeling is het weglekken van stikstof, het meest in de vorm van nitraat, uit de bewortelbare zone
naar het grondwater. Dit proces bepaalt in grote mate de kwaliteit van het grondwater. Verlaging van
de uitspoeling is daarom een van de belangrijkste maatregelen van Telen met toekomst om de streefwaarden voor stikstof te bereiken.
Uitspoelingwordt gemeten door de hoeveelheid vocht die uitde bewortelbare zone verdwijnt te registreren en in dat vocht op gezette tijden het gehalte aan stikstof te bepalen. Daarnaast zal op Vredepeel
ook het stikstofgehalte in het grondwater worden gemeten.
De kans op uitspoeling wordt waarschijnlijk zeer sterk bepaald door de combinatie van factoren:
nitraatgehalte in de bodem, neerslagoverschot en de grondsoort.
Uit het vochtgehalte bij pF 2 en het neerslagoverschot kan relatief eenvoudig worden geschat hoe snel
het vocht naar beneden wordt getransporteerd, en daarmee ook nitraat. Bij leemarme zandgronden met
een relatief laag organisch stofgehalte geldt dat wanneer de grond op veldcapaciteit is qua vochtgehalte,
elke 10mm neerslag ongeveer 6 cm naar beneden wordt getransporteerd. Het neerslagoverschot in
Zuidoost-Nederland in de maanden september t / m maart ca. 300 mm, zodat het nitraat in die periode
bijna 2 m naar beneden kan zijn getransporteerd.
Het lijkt waarschijnlijk dat uitspoeling een van de dominante processen is in de stikstofflux.

2.3.2

Fosfaat

Fosfaat gedraagt zich heel anders in de bodem dan stikstof. Bij stikstof zijn biologische processen
dominant, bij fosfaat zijn het meer de fysisch-chemische processen als adsorptie, absorptie en de overgangvan oplosbaar naar onoplosbaar fosfaat. De streefwaarden voor fosfaat zijn uitermate laag. In
principe mag er niet meer kan 1kg fosfaat per ha naar het oppervlaktewater verdwijnen. Dat komt
overeen met 100 mg per vierkante meter. Bij nitraat gaat het om enkele tientallen kilogrammen per
hectare.
Het onderzoek naar de processen die een rol spelen bij de uitspoeling van fosfaat zal dan ook hoofdzakelijk een fysisch-chemisch karakter hebben.

2.4

Het adviesvan het Centrum voor Biometrie

Er is een aantal keren overlegd met het Centrum voor Biometrie van PRI met als doel om, gegeven de
experimentele opzet van de kernbedrijven, het meetprogramma zodanig in te richten dat na afloop van
het onderzoek gefundeerde conclusies kunnen worden getrokken.
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2.4.1

Experimentele opzet

De varianten op beide kernbedrijven zijn in enkelvoud aangelegd. Op Vredepeel komen weliswaar alle
teelten en alle varianten elk jaar voor, maar zijn ze niet at random uitgelegd maar voor alle sj'stemen in
dezelfde volgorde. Op Meterik komen zelfs niet alle teelten elk jaar voor en kunnen door de systematische verschillen tussen de percelen ook niet alle percelen worden geselecteerd voor de metingen. De
voorgeschiedenis van het gespecialiseerde prei-akkerbouwbedrijf brengt met zich mee dat de uitgangssituatie slecht is gekarakteriseerd. Om die reden en om redenen die boven zijn aangegeven, zal op dit
deel van Meterik door Alterra geen onderzoek worden verricht.
De experimentele opzet waarvoor is gekozen, is er de oorzaak van dat de uitspraken die uiteindelijk
worden gedaan over de effecten van de genomen maatregelen, alleen betrekking zullen hebben op het
totale pakket. Met andere woorden: het afzonderlijke effect van maatregelen als fertigatie, type meststof, de inzet van groenbemesters, het inwerken van stro, etc, op de verliezen kan niet worden aangegeven.
De opdrachtgever PRI is zich bewust van deze situatie, die inherent is aan de aanpak binnen het
Bedrijfssystemenonderzoek.
Op basis van 'expert-knowledge' kan een indicatie worden gegeven over het effect van de afzonderlijke
maatregelen. Meer nog kan dat door gebruik te maken van de kennis die is opgesloten in computer
simulatie modellen, en voor dat doel zal het model FUSSIM worden ingezet (zie 2.7.3).

2.4.2

Toetsingvanhetbereikenvande streefwaarden

Een van de belangrijkste doelen van het onderzoek van Tmt op de kernbedrijven is het zo snel mogelijk bereiken van de streefwaarden voor nitraat en fosfaat in grondwater en oppervlaktewater. Om die
reden zal onderzocht moeten worden of de streefwaarden al dan niet worden bereikt als gevolg van de
getroffen teeltmaatregelen. Aan het eind van het project zal duidelijk moeten worden of door het
treffen van gerichte maatregelen de milieudoelstellingen voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op
zandgrond kunnen worden gehaald. Daarvan kan o.a. afhangen of in de toekomst dergelijke teelten nog
langer mogelijk zijn op deze grondsoorten, waarmee het belang van de betrouwbaarheid van de uitspraken op dit gebied duidelijk zal zijn.
In overleg met PRI is besloten om de milieueffecten van de maatregelen op de kernbedrijven te toetsen
tegen een vaste norm: de streefwaarden voor nitraat en fosfaat. Het voordeel van die keuze is dat de
streefwaarde geen variatie kent; voor nitraat ligt hij vast op 25 mg per L en voor fosfaat (zandgrond) op
0,4 mg P per Lgrondwater (De Buck etai, 2000). Voor oppervlaktewater gelden eveneens vaste
normen. De variatie beperkt zich nu tot de werkelijke gehaltes voor nitraat en fosfaat.
Er zijn gegevens beschikbaar over de variatie van de nitraatgehaltes op Vredepeel. Met behulp daarvan
is het volgende vastgesteld:
Voor de toetsing of de streefwaarde van 25 ppm voor nitraat in het grondwater wordt bereikt, met een
geaccepteerde afwijking van 20 ppm, en een betrouwbaarheid van 80% zijn minimaal 18 mengmonsters
van het grondwater noodzakelijk; ofwel mengmonsters (minimaal van twee afzonderlijke punten) van
metingen op 18percelen. Voor een geaccepteerd afwijking van 10 ppm t.o.v. de streefwaarde zouden
meer dan 80 mengmonsters vereist zijn.
In de praktijk betekent dit dat er op 18 percelen gemeten zou moeten worden. Voor Vredepeel worden
16percelen geaccepteerd, (8 Synthese en 8 Analyse-2). Bij duidelijke verschillen tussen Synthese en
Analyse-2 is het mogelijk om aan te geven of die verschillen statistisch betrouwbaar zijn. Er wordt aangenomen dat de norm geldt voor bedrijfsschaal en dat de norm altijd gehaald moet worden.
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Op Meterik zijn minder percelen te gebruiken, maar als men van een zelfde variatie uitgaat als voor
Vredepeel, moeten ook op Meterik 18verschillende mengmonsters worden doorgemeten om een
betrouwbaar bedrijfsgemiddelde te geven. Een zelfde redenering geldt voor fosfaat, waarvoor geen
historische spreidingsgegevens beschikbaar zijn voor de twee kernbedrijven.

2.5

Hetgedetailleerde meetprogramma

Het gedetailleerde meetprogramma is weergegeven in Bijlage I.

2.6

HetteeltprogrammaopdekernbedrijvenVredepeelen
Meterik

De bedrijfsplannen voor de kernbedrijven Meterik en Vredepeel zijn aangeleverd door de beide
bedrijven en zijn bijgevoegd in Bijlage 2 en 3.

2.7

Gemaakte afspraken

2.7.1

Taakverdeling

De taakverdeling op het gebied van bemonstering en analyses is weergegeven in het meetprogramma.
Alterra houdt zich hoofdzakelijk bezig met de bodemprocessen, PRI met de gewasprocessen. Hier en
daar is er een zekere overlap,wat niet als een probleem wordt beschouwd. Zo voert PRI ook een aantal
mineralisatie-experimenten uit in relatie tot de stikstofbehoefte voor het gewas en doet PRI ook een
aantal bodembepalingen op delen van de proefbedrijven waar Alterra geen onderzoek verricht.
Het grootste deel van de kosten van de analyses rust op het budget van PRI. De kosten voor de
volgende metingen zijn expliciet opgenomen in de Alterra begroting:
Denitrificatie
Mineralisatie van ongestoorde grondmonsters
Mineralisatie van gewasresten
Fosfaat adsorptie-isothermen
Vochtretentiekarakteristieken
Bodemvochtbemonstering en -analyses
Grondwaterbemonstering en -analyses
Bodemvochtmetingen
Nitraatgehalte in bodemvocht en bovenste grondwater
Totaal en organisch P-gehalte in bodemvocht en bovenste grondwater
Opgelost organische stof in bodemvocht en bovenste grondwater
De kosten van de overige analyses komen voor rekening van PRI. In de begroting zijn tevens geen
posten opgenomen die betrekking hebben op andere locaties dan Vredepeel en Meterik.
Met de bedrijfsleiding van de Vredepeel en Meterik zullen nog nadere afspraken worden gemaakt over
de vraag welk deel van de werkzaamheden door PPO kan worden uitgevoerd. Hierbij wordt gedacht
aan het nemen van de grondmonsters, watermonsters, gewasmonsters, etc. De kosten daarvan rusten
op de begroting van de betreffende kernbedrijven.
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2.7.2

Statistische toetsing

Over de statistische onderbouwing van het onderzoek zijn afspraken gemaakt met het Centrum voor
Biometrie van PRI. Zie daarvoor 2.4.

2.7.3

Modelinzet

Zoals is aangegeven is het niet mogelijk om in werkelijkheid alle fluxen van stikstof en fosfaat te meten.
Bovendien is het niet mogelijk om de metingen diewel kunnen worden uitgevoerd op alle percelen te
verrichten. Verder is het onmogelijk om in drie jaar een achtjarige rotatie te volgen, dus is er extrapolatie noodzakelijk. Bovendien verlopen sommige processen zo traag, dat veranderingen alleen op
lange termijn zichtbaar worden. Tenslotte is het noodzakelijk om de resultaten van de metingen te
interpreteren. Om over bovengenoemde ontbrekende onderdelen toch uitspraken te kunnen verrichten
en voor de interpretatie van de meetresultaten is het gebruik van een integraal simulatiemodel het meest
geschikt. Integraal wil zeggen dat het model niet aüeen de uitspoeling kan berekenen, maar ook gewasopname, mineralisatie, en denitrificatie en dat het geschikt is voor zowel N als P. Er zijn meerdere
modellen die daarvoor in aanmerking komen. Omdat op Vredepeel ook rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van drainagebuizen en omdat op Meterik gebruik gemaakt gaat worden van
fertigatie en van slow-release stikstofmeststoffen, is een model dat in twee dimensies de waterflux kan
berekenen het meest geschikt. Er is afgesproken dat het Alterra model FUSSIM-2D daarvoor zal
worden ingezet. FUSSIM zal tevens worden gebruikt om het effect van de afzonderlijke deelmaatregelen nader te analyseren. In het project worden echter geen scenariostudies verricht om te bepalen op
welke wijze de resultaten nog kunnen worden verbeterd.
FUSSIM zal ook worden gebruikt voor de interpretatie van de resultaten met fosfaat, en daarnaast zal
een model dat isgebaseerd op multivariate regressie worden ingezet om de effecten van de maatregelen
op de Pw te interpreteren Ten behoeve van deze voorstudie is met FUSSIM reeds een deel van de
rotatie (vier jaar triticale -waspeen - aardappel vroeg - suikerbiet) van Vredepeel doorgerekend voor
een periode van vier jaar met hetzelfde weer (1985 als een gemiddeld jaar) om een indruk te krijgen van
de mogelijke effecten van de maatregelen.
De resultaten die zijn weergegeven in Figuur 1laten zien dat de uitspoeling vermindert bij het systeem
Analyse-2 ten opzichte van Synthese, maar volgens de berekeningen worden de milieudoelen waarschijnlijk nog niet gehaald. Per jaar uitgedrukt bedraagt de uitspoeling bij 186 kg N Synthese en
130 kg N per ha bij Analyse-2.

600
900

f*"*"^ **''
r

S

!«ooz
f300
c

-~~\.'

1
£200
1000

^ »•
**

*

f*'

>*7 *
400

600

800

1000

120

Tijd indag«n
| — — vredepeel»yntheee - - - vredepeelA2|

Figuur1.

Berekende uitspoelingvolgensFUSSIM gedurende vierjaar bijeen deelvan de rotatie van Vredepeel.
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Met behulp van het multivariate regressie model is t.b.v. de voorstudie voor de gehele rotatie doorgerekend wat de effecten van de getroffen maatregelen op de Pw zullen zijn voor Vredepeel als Meterik. De
resultaten daarvan staan in Figuur 2 en 3.Op beide locaties is de verwachting dat de Pw zal dalen, en
wel sterker op Analyse-2 dan op Synthese maar de verandering gaat vrij traag. De betrouwbaarheidsintervallen geven aan dat deze verwachting met een grote onzekerheid is omgeven. De praktijkervaring
op Vredepeel is dat de Pw inderdaad achteruit gaat de laatste jaren bij een verminderd gebruik van dierlijke mest. Op Meterik daarentegen daalt de Pw niet, ook wanneer er totaal geen dierlijke mest meer
wordt gebruikt. Een mogelijke verklaring daarvoor kan zijn dat organisch P een groot aandeel heeft in
de Pw. Met organisch P is in het model geen rekening gehouden.

Vredepeel

Pw-getal,mg P205 per
liter

•

VP-Analyse
VP-Analyse ondergrens
VP-Analyse bovengrens

O VP-Synlhese
VP-Synthese ondergrens
VP-Synthasa bovengrens

Meterikse Veld

Pw-getal,mg P205 per
liter
200

•

MV-Analyse
- MV-Analyse ondergrens
MV-Analyse bovengrens

O MV-Synthese
MV-Synthese ondergrens
MV-Synthese bovengrens

4

6
Jaar na aanvang

Figuur2 en 3. Veranderingvan P»>opVredepeelenMeterik bijdesystemen SyntheseenAnalyse-2.

2.7.4

Go/no go momenten

Van een aantal metingen en processen is het onzeker of ze zo belangrijk zijn, dat ze de gehele periode
van vier jaar moeten worden gevolgd. Hierbij moet men denken aan processen als denitrificatie en
mineralisatie in de laag onder de bewortelbare zone. Van de denitrificatie wordt een jaar na de start van
de metingen bepaald of onderzoek naar dit proces gecontinueerd wordt. Ook voor de mineralisatie in
de ondergrond, zal na een jaar worden besloten of deze metingen gecontinueerd worden.
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2.7.5

Gebruik eerdere resultaten

Door Alterra, PPO en PRI zijn reeds eerder, afzonderlijk en gezamenlijk metingen verricht op beide
kernbedrijven. De resultaten worden door de drie partijen beschikbaar gesteld, voor exclusief gebruik
binnen dit project.

2.8

Begroting

Er is een begroting opgesteld tot en met 2003. Indien het project wordt gecontinueerd na 2003 zal er
een aanvullende begroting worden opgesteld.
In deze begroting wordt in 2001 een beperkte interpretatie van de meetresultaten uitgevoerd, het
zwaartepunt van de interpretatie ligt in 2002 en 2003. Verder worden de bodemvocht en de grondwatermonsters niet allemaal aan een volledige analyse onderworpen. Alle monsters worden getest met
Nitracheck op de aanwezigheid van nitraat en een selectie van 5 monsters, gebaseerd op de Nitracheck
resultaten wordt aan een volledige analyse onderworpen. Bovendien worden geen jaarlijkse herhaling
van de potentiële mineralisaties van gewasresten uitgevoerd. De begroting voor 2001 is voldoende voor
een eenmalige test van alle gewasresten voor Vredepeel en Meterik. Als niet alle gewasresten in 2001
worden gemeten wordt een deel van het budget doorgeschoven naar 2002 en eventueel 2003.
Tenslotte is het noodzakelijk dat een deel van de werkzaamheden op de kernbedrijven (monstername
grondwater en bodemvocht en registratie tensiometerwaarden) wordt uitgevoerd door personeel van de
kernbedrijven, boven op de werkzaamheden die ze alverrichten. De kosten voor deze extra werkzaamheden rusten op het budget van de kernbedrijven.
In deze begroting zijn de kosten voor de rapportage opgenomen, inclusief de bijdrage van Alterra aan
het schrijven van een tweetal artikelen in de (internationale) vakliteratuur.
Bij deze begroting is er dekking voor het totaal, maar een overschot voor 2001 en een tekort voor 2002
van telkens ca. 30 KF. In overleg met Plant Research International is besloten om het overschot op het
budget voor 2001 door te schuiven naar 2001.
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Begroting
Type onderzoek

2001

2002

2003

Totaal

Grondwater onderzoek
Bepaling van de flux
pF-curven en doorlatendheid van de bodem
Meting van denitrificatie
Potentiële mineralisatie
Fosfaatonderzoek (analyses Kernbedrijven)
Interpretatie
Projectleiding

88025
106558
37760
82521
68254
35760
43450
39066

167950
54933

175028
56581

177769
0
261445
66485

7933
249331
65245

431002
218072
37760
82521
246023
43693
554225
170795

Berekening P-voorloperbedrijven
Vooronderzoek

50000
116000

Totaal

667394

Beschikbaar

50000

100000
116000

728581

604117

2000092

699000

696000

605000

2000000

Tekort
%

31606
4,74

-32581
-4,47

883
0,15

-92
-0,00

Niet opgenomen: kosten te maken door PPO (PPO-tarief)
Aantal dagen

6490
8

10300
12,5

10736
12,5

27526

2001

2002

2003

64070
39726
37760
82521
62254

134275
44607
0
0
159229

139669
45946
0
0

338014
130279
37760
82521
221483

43450

261445

249331

554225

Projectleiding

39066

66485

65245

170795

Berekening P-voorloperbedrijven
Vooronderzoek

50000
16000

50000

100000
116000

666041

500190

1535077

33675
10326

35358
10635

92988
87794

18540
0

7933

24540
43693

62540

53927

249015

Menskracht
Grondwater onderzoek
Bepaling van de flux
pF-curven en doorlatendheid van de bodem
Meting van denitrificatie
Potentiële mineralisatie
Fosfaatonderzoek (analyses Kernbedrijven)
Interpretatie

Totaal menskracht 368846
Materialen
Grondwater onderzoek
Bepalingvan de flux
sF-curven en doorlatendheid van de bodem
Meting van denitrificatie
Potentiële mineralisatie
Fosfaatonderzoek (analyses Kernbedrijven)
Interpretatie

23956
66833
0
0
6000
35760
0

Projectleiding

0

Totaal materialen

132548

19

3.

Referenties

Anonymus (1989).
Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond. PAGV publicatie nr. 47.
Booij, R., W. van Dijk, B.Smit, F. Wijnands, F.,H. Langeveld,J. de Haan, A.A. Pronk,J. Schröder,
J. Proost, H. Brinks & P. Dekker (2001).
Detaillering van het projectplan Telen met toekomst'. Nota 19A, Plant Research International.
Buck, AJ. de, FJ. de Ruijter, F.Wijnands, P.L.A. van Enckevort, W. van Dijk, A.A. Pronk,J. de Haan
& R. Booij (2000).
Voorwaarts met de milieuprestaties van de Nederlandse open-teelt sectoren: een verkenning.
Plant Research International, rapport 6.
Neeteson,J., R. Booij, W. van Dijk,J. de Haan, A.A. Pronk, H. Brinks, P. Dekker, & H. Langeveld
(2001).
Projectplan 'Telen met toekomst'. Nota 19,Plant Research International.
Velthof, G.L. & P.J. Kuikman (2000).
Beperking van lachgasemissie uit gewasresten. Alterra-rapport 114-3.

1-1

BijlageI.
TeeltplanvoorhetKernbedrijfVredepeel
Soort/Methode
C O N S U M P T I E AARDAPPEL
Laat
Ras
Groenbemester
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
Organisch
Kunstmest 4-6 wkn
Kunstmest 2C-5C gift
Pootgoed
Voorkiemen
Ontsmetten Rhizoctonia
Poten
Onkruidbestrijding
Mechanisch

Beregening
Ziektebestrijding
Phytophthora
Plaagbestrijding
Coloradokever
Luis
Loofdoding
Mechanisch
Chemsich
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester
Winterbewerking

*

Freq. Hoeveelheid per keer

Hoeveelheid totaal

Periode

Synthese
Asterix
Geen
Ploegen met vorenpakker
Varkendrijfmest
KAS
Urean
Klasse 35-50A
In jumbozakken
Solacol 2 kg/ton
Grimme, 4-rijig
Schoonlandeg
Visgraatschoffel
Aanaarden plus visgraat
Aanaarden
Haspel

1
1
1
5
1
1
1/8
1
1
1

7
2 0 t o n ( N w z 104)
(80 N)
totaal 50 N
2500

20
300
2500

6
5 kg
afstand 33 cm

0.63
8

2
1

125 mm

9-10
11
11
11
12-16

14x0.25
2.0x2.5

3.5
2.5

11-18
13-14

0.3
0.25

0.08
0.13

14
15

1.5

0.38

19
18
20

'/«
3

/4

1

5.0 x 25 mm

Shirlan
Curzate M

1
'A

Decis
Pirimor

'A

Loofklappen
Reglone
2-rijige Grimme
Geen
Geen
Vaste tand

1
'A
1

Vi

1

6
9
13-15

5

1-2
Soort/Methode
C O N S U M P T I E AARDAPPEL
Vroeg
Ras
Groenbemester
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
Organisch
Kunstmest 4-6 wkn
Kunstmest 2l'-3cgift
Pootgoed
Voorkiemen
Ontsmetten Rhizoctonia
Poten
Onkruidbestrijding
Mechanisch

Beregening
Ziektebestrijding
Phytophthora
Plaagbestrijding
Coloradokever
Luis
Loofdoding
Mechanisch
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester
Winterbewerking

Bemesting
Bekalking
Borium
Natrium
Organisch
Kunstmest
Zaaizaad
Afharden
Zaaien
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Chemisch rijenspuit
rijenspuit
Handwieden
Beregening
Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
Loofdoding
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester
Winterbewerking

Hoeveelheid per keer

Hoeveelheid totaal

Periode

Synthese
Première
Geen
Ploegen met vorenpakker

1

Varkendrijfmest
KAS
Urean
Klasse 35-50 A
In jumbozakken
Solacol 2 kg/ton
Grimme, 4-rijig

1
1
5
1
1
1/8
1

20ton(Nwzl04)
(80 N)
totaal 30 N
2500

Schoonlandeg
Visgraatschoffel
Aanaarden plus visgraat
Aanaarden
Haspel

1
1

2
1

ï

5.0 x 25 mm

ï

Shirlan
Curzate M
Decis
Pirimor
Loofklappen
2-rijige Grimme
Geen
Geen
Vaste tand

Soort/Methode
SUIKERBIET
Ras
Groenbemester
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking

Freq.

Synthese
Leatitia
Geen
Inwerken Dolokal;
smaragd
Ploegen met vorenpakker

VA

VA
VI

7
20
300

6
9
13-15

2500
6

5 kg
afstand 33 cm

0.63
8

125 mm

9-10
11
11
11
12-16

12x0.25
1.0x2.5

3.
2.5

11-16
13-14

0.3
0.25

0.08
0.13

14
15

1
1

19
16

1

5

Freq. Hoeveelheid per keer

Hoeveelheid totaal

Periode

1
1
7

1
1

Dolokal
Borax
Natrium landbouwzout
Mestvarkendrijfmest
KAS
Gaucho ontsmetting
Nvt
12-rijig;

1
1
1
1
1
1

1720
12
240
20 ton (Nwz 104)
260 (70 N)
1.2 eenheden

1

afstand 16.5 cm

Schoffelen
Aanaardend schoffelen
Betanal trio O F
Betanal trio O F
+ Targa p
Onkruid en schieters
Haspel

1
1
1
1
1

1.5
1.5
3 x 50% x 2
1 x 50% x 2 +
1 x 50% x 0,5
12 uur
4 x 25 mm

1

1720
12
240
260

23-25
4
4
6
10

7

3
1
0.25
100 mm

10-11
12-13
8-10
10
10
13-16
13-16

Nvt
Smaragd
Geen
Geen

1
1

21
19-21

1-3
Soort/Methode
WASPEEN
Ras
Groenbemester
Hoofdgrondbewerking
Voorbewerking
Bemesting
Organisch
Startbemesting
I e Bijbemesting
2CBijbemesting
Borium
Zaaizaad
Afharden/voorkiemen
Zaaien
Onkruidbestrijding
Chemisch volvelds

Beregening
Ziektebestrijding
Alternaria
Plaagbestrijding
Wortelvlieg
Luis
Loofdoding
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester
Winterbewerking

Synthese
Armstrong Amsterdams bak
Geen
Ploegen met vorenpakker
Smaragd
Veertand
geen
KAS
KAS
KAS
Borax
ontsmet (fungiciden)
Nvt
12-rijen per bed (1.50 m)

1
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Beregening
Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
Loofdoding
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester
Winterbewerking

Hoeveelheid per keer

Periode

11
8
10

1/2

110
110
110
12

(30 N)
(30N)
(30N)

55(15N)

14
15
17
4

22.5 kg
11
0.4 + 0.5
0.5 + 0.5
1.0 + 0.5
1.0 + 0.5

Rovral +
Agral

2x1.0 +
2x0.5

Plakvallen signalering
Groene vlieg
Pirimor
Nvt
BeddenrooierLVC'
Smaragd
Geen
Veertand

Hoeveelheid totaal

1

Dosanex + Agral
Dosanex + Agral
Dosanex + Agral
Fusilade + Agral
Haspel

Soort/Methode
SNITMAÏS laat
Ras
Groenbemester
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
Organisch
Kunstmest bij zaai in rij
Zaaizaad
Afharden/voorkiemen
Zaaien
Onkruidbestrijding
Mechanisch

Freq.

5.5 x 25 mm

1/4

0.25

137.5 mm

12
13
13
14
11-17

2+
1

16-17

0.06

12
22
23

1

Freq.

5

Hoeveelheid per keer

Hoeveelheid totaal

Periode

Synthese
1
Geen
Inwerken Dolokal; smaragd
Ploegen met vorenpakker

1
1

1
9

Runderdrijfmest
KAS
Ontsmet 50.000/eenheid
Nvt
4-rijig ;afstand 12.3 cm

1
1
1

4 0 t o n ( N w z 112)
185 (50 N)

1

110.000 zaden

Schoonlandeggen
Volvelds ADS
Haspel

1
1
1

2-3

Nvt
6-rijige hakselaar
Smaragd
geen
veertand

2.2 eenheden

3 x 25 mm

7
9
2.2
9

72.5 mm

9-11
11-12
15-17

1
1

20
21

1

5

1-4
Soort/Methode
CONSERVENERWT
Ras
Groenbemester
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
N-kunstmest
P-kunstmest
Zaaizaad
Afharden/voorkiemen
Zaaien
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Chemisch
Beregening
Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
Luis
Loofdoding
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester
Winterbewerking

Synthese
Charmette
Geen
Ploegen met vorenpakker

Onkruidbestrijding
Mechanisch

Chemisch rijentoepass.

Handwieden
Beregening
Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
Loofdoding
Oogst
Stoppelbewerking
Winterbewerking

Hoeveelheid totaal

Periode

1
1

6

KAS
Tripelsuper
ontsmet
Nvt
rijafstand 30 cm;
Accord pneumaat

1
1
1

schoonlandeg
Basagran + Codacide
Haspel

1
1
1

2
0.75 + 0.5
2 x 25 mm

Pirimor
Nvt
Dorsen LW
Smaragd
Geen
Geen

1

0.25

Soort/Methode
STAMSLABOON
Ras
Groenbemester
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
N-kunstmest
Zaaizaad
Afharden/voorkiemen
Zaaien

Freq. Hoeveelheid per keer

296 (80 N)
60 P 2 0 5
130 kg

6

1

6

50 mm

7
9
11-13

12
13
13

1
1

Freq. Hoeveelheid per keer

Hoeveelheid totaal

Periode

Svnthese
Geen
Ploegen met vorenpakker
KAS
Ontsmet
Nvt
Rijafstand 50 cm;
Afstand in de rij 7.5 cm
Schoonlandeg
schoffelen
aanaardend schoffelen
Basagran + Agral
Basagran + Agral
Basagran + Agral
Fusilade + Agral
Haspel
Ronilan + Agral
Nvt
Plukken LW
Smaragd
Smaragd

13
200 (54 N)
270.000 zaden

14

14

50% x 0.25 + 0.5
50% x 0.50 + 0.5
50% x 0.75 + 0.5
50% x 0.75 + 0.5
2.5 uur
2 x 25 mm
2 x 0.75 + 0.5

14
15
16
14
15
15
15
18
47.5 mm
1.5 + 1

14-17
17-18

19
20
24

1-5
Soort/Methode
TRITICALE
Ras
Groenbemester
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
Kunstmest start
2<gift
Zaaizaad
Afharden/voorkiemen
Zaaien
Onkruidbestrijding
Chemisch
Beregening
Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
luis
Loofdoding
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester
Winterbewerking

Stoppelbewerking
Groenbemester
Winterbewerking

Hoeveelheid totaal

Periode

Synthese
1
Geen
Ploegen met vorenpakker
KAS
KAS
Niet ontsmet
Nvt
Rijafstand 15 cm;
Starane + MCPA
Haspel

Pirimor
Nvt
Dorsen
Stro persen
Smaragd
Veertand
Geen
Geen

Soort/Methode
ZOMERGERST (2001)
Ras
Groenbemester
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
Kunstmest start
Zaaizaad
Afharden/voorkiemen
Zaaien
Onkruidbestrijding
Chemisch
Beregening
Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
luis
Loofdoding
Oogst

Freq. Hoeveelheid per keer

1

21

1
1
1

296 (=80 N)
222 (=60 N)
160 kg

6
8

1

22
0.75 + 1.0
25 mm

1

2/3

0.25

25 mm

8
11

0.17

12

1
1
1
1

16
16
20

Freq. Hoeveelheid per keer

Hoeveelheid totaal

Periode

Synthese
1
Geen
Ploegen met vorenpakker
KAS
Niet ontsmet
Nvt
Rijafstand 15 cm;
Ally
Haspel

Pirimor
Nvt
Dorsen
Stro persen
Smaragd
Veertand
Geen
Geen

1
1
1

220 (=60 N)
120 kg

5

1

1

2/3
1
1
1
1

5
0.2
25 mm

0.25

25 mm

8
11

0.17

12
16
16
20

1-6
Soort/Methode
C O N S U M P T I E AARDAPPEL
Laat
Ras
Groenbemester
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
Kunstmest start
Kunstmest 4-6 wkn
Kunstmest 2"- 5 C gift
Pootgoed
Voorkiemen
Ontsmetten Rhizoctonia
Poten
Onkruidbestrijding
Mechanisch

Beregening
Ziektebestrijding
Phytophthora
Plaagbestrijding
Coloradokever
Luis
Loofdoding
Mechanisch
Chemsich
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester
Winterbewerking

Freq. Hoeveelheid per keer

Hoeveelheid totaal

Periode

Analyse-2
Asterix
Tagetes (niet in 2000)
Ploegen met
vorenpakker
KAS
KAS
Urean

1

1
1
5

Klasse 35-50 A
In jumbozakken
Solacol 2 kg/ton
Grimme, 4-rijig

1
1
1/8
1

Schoonlandeg
Visgraatschoffel
Aanaarden plus
visgraat
Aanaarden
Haspel

1
1
'A

Shirlan
Curzate M
Decis
Pirimor
Loofklappen
Reglone
2-rijige Grimme
Stro inwerken
Stro inwerken
Vaste tand

7

(120 N)
(65 N)
totaal 30 N ->
bij nawerking tagetes
2500

444
240

2500
6

5 kg
Afstand 33 cm

0.63
8

2
1

9-10
11
11
11

VA

1

5.0 x 25 mm

1
VA

VA

Vz

125 mm

12-16

14 x 0.25
2.0x2.5

3.5
2.5

11-18
13-14

0.3
0.25

0.08
0.13

14
15

1.5

0.38

1
VA

1

1

8
9
13-15

19
18
20
20
5

1-7
Soort/Methode
CONSUMPTIE AARDAPPEL
Vroeg
Ras
Groenbemester
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
Kunstmest start
Kunstmest 4-6 wkn
Kunstmest 2 e -5 C gift
Pootgoed
Voorkiemen
Ontsmetten Rhizoctonia
Poten
Onkruidbestrijding
Mechanisch

Beregening
Ziektebestrijding
Phytophthora
Plaagbestrijding
Coloradokever
Luis
Loofdoding
Mechanisch
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester
Groenbemester inwerken
Winterbewerking

Première
Geen
Ploegen met vorenpakker

Grondbevverking
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
Bekalking
Borium
Natrium
Kunstmest

Zaaizaad
Afharden
Zaaien
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Chemisch rijenspuit
rijenspuit
Handwieden
Beregening
Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
Loofdoding
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester
Winterbewerking

Hoeveelheid per keer

Hoeveelheid totaal

1

KAS
KAS
Urean
Klasse 35-50 A
In jumbozakken
Solacol 2 kg/ton
Grimme, 4-rijig

1
1
5
1
1
1/8
1

Schoonlandeg
Visgraatschoffel
Aanaarden plus visgraat
Aanaarden
Haspel

Periode

1
1

'/.

7
(120 N)
(65 N)
totaal 30 N
2500

8

125 mm

9-10
11
11
11
12-16

12x0.25
1.0x2.5

3.
2.5

11-16
13-14

0.3
0.25

0.08
0.13

14
15

Shirlan
Curzate M

1
V*

Decis
Pirimor

Vi

1
1

19
16

1

1
5

Freq. Hoeveelheid per keer

Hoeveelheid totaal

Periode

1

1
1

1
7

Dolokal
Borax
Natrium landbouwzout
KAS

1
1
1
1
1

Gaucho ontsmetting
Nvt
12-rijig;

1

1720
12
240
278 (75 N)
185 (50 N ) - > bij nawerking groenbemester
1.2 eenheden

1

afstand 16.5 cm

1
1
1
1
1

1.5
1.5
3 x 50% x 2
1 x 50% x 2 +
1 x 50% x 0,5
12 uur
4 x 25 mm

Schoffelen
Aanaardend schoffelen
Betanal trio O F
Betanal trio O F
+ Targa p
Onkruid en schieters
Haspel

0.63

VA

Loofklappen
2-rijige Grimme
Geen
Bladrammenas
Lemken Smaragd
Vaste tand

8
9
13-15

2500

2
1

5.0 x 25 mm

Analvse-2
Leatitia
Na aardappel vroeg: stro ingewerkt
Na aardappel laat: bladrammenas
Inwerken Dolokal; smaragd
Ploegen met vorenpakker

444
240

6
5 kg
Afstand 33 cm

1

Soort/Methode
SUIKERBIET
Ras
Groenbemester

Freq.

Analyse-2

1

1720
12
240
278
185

23-25
4
4
7
10

7

3
1
0.25
100 mm

10-11
12-13
8-10
10
10
13-16
13-16

Nvt
Smaragd
Geen
Geen

1
1

21
19-21

1-8
Soort/Methode
WASPEEN
Ras
Groenbemester
Hoofdgrondbewerking
Voorberwerking
Bemesting
Organisch
Startbemesting
I e bijbemesong
2C bijbemesting
Borium

Analvse-2 (in 2001 zomergerst)
Armstrong Amsterdams bak
Triticale
Ploegen met vorenpakker
Smaragd
Veertand
Geen
KAS
KAS
KAS
Borax

Freq. Hoeveelheid per keer

Hoeveelheid totaal

Periode

1
1
1
1

1
1
1/2
1

11
8
10

110
110
110
12

(30 N)
(30 N)
(30 N)

55(15N)

14
15
17
4

Ontsmet (fungiciden)
Nvt
12-rijen per bed (1.50 m)

1

Dosanex + Agral
Dosanex + Agral
Dosanex + Agral
Fusilade + Agral
Haspel

1
1
1
1
1

0.4 + 0.5
0.5 + 0.5
1.0 + 0.5
1.0 + 0.5
5.5 x 25 mm

Rovral +
Agral

1
1

2x1.0 +
2x0.5

2+
1

16-17

1

Luis
Loofdoding
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester

Plakvallen signalering
Groene vlieg
Pirimor
Nvt
Beddenrooier LW
Smaragd
Geen

0.25

0.06

12

Winterbewerking

Veertand

Zaaizaad
Afharden/voorkiemen
Zaaien
Onkruidbestrijding
Chemisch volvelds

Beregening
Ziektebestrijding
Alternaria
Plaagbestrijding
Wortelvlieg

Soort/Methode
SNIIMAÏS laat
Ras
Groenbemester
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
Kunstmest
Kunstmest bij zaai in rij
Zaaizaad
Afharden/voorkiemen
Zaaien
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Beregening
Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
Loofdoding
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester
Inwerken groenbemester
Winterbewerking

Analvse-2
Vroeg bloeiend ras
Geen
Ploegen met vorenpakker

22.5 kg

1

1/4

11

1
1

22
23

1

5

Freq. Hoeveelheid per keer

1
1

Periode

1
9

1
1
1

120 N
30 N & 30 P 2 0 5
2.2 eenheden

1

110.000 zaden

Schoonlandeggen
Volvelds ADS
Haspel

1
1
1

2-3

Veertand

Hoeveelheid totaal

1

KAS
NP meststof
Ontsmet 50.000/eenheid
Nvt
4-rijig; afstand 12.3 cm

Nvt
6-rijige hakselaar
Geen
Onderzaai zomergerst
Lemken smaragd

137.5 mm

12
13
13
14
11-17

1
1

3 x 25 mm

9
9
2.2
9

72.5 mm

9-11
11-12
15-17

20
12
1

1

5

1-9
Soort/Methode
CONSERVENERWT
Ras
Groenbemester
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
N-kunstmest
P-kunstmest
Zaaizaad
Afharden/voorkiemen
Zaaien

Analyse-2
Charmette
Onderzaai zomergerst
Ploegen met vorenpakker

Freq. Hoeveelheid per keer

1
1
1
1

6
185 (50 N)
60 P 2 0 5
130 kg

6

Schoonlandeg
Basagran + Codacide
Haspel

1
1
1

2
0.75 + 0.5
2 x 25 mm

Pirimor
Nvt
Dorsen LW
Smaragd
Tagetes

1

0.25

Winterbewerking

Geen

Winterbewerking

Arlalvse-2
Tagetes Patuia
Voorvrucht erwt in zelfde jaar
Ploegen met vorenpakker

6

1

Onkruidbestrijding
Mechanisch
Chemisch
Beregening
Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
Luis
Loofdoding
Oogst
Stoppelbewerking
Groenbemester

TAGETES
Ras
Groenbemester
Hoofdgrondbewerking
Bemesting
N-kunstmest
Zaaizaad
Afharden/voorkiemen
Zaaien
Onkruidbestrijding
Chemisch volvelds
Beregening
Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
Loofdoding
Oogst
Inwerken gbm

Periode

1

KAS
Tripelsuper
ontsmet
Nvt
Rijafstand 30 cm;
Accord pneumaat

Soort/Methode

Hoeveelheid totaal

50 mm

7
9
11-13

12

1
1

13
13
13

Freq. Hoeveelheid per keer

Hoeveelheid totaal

Periode

1
1

13

1
1

Geen
Ontsmet
Nvt
Rijafstand 15 cm;

1

Betanal + Goltix
Haspel

1
1

Nvt
Nvt
Smaragd

1
1

19
4

Smaragd

1

4

14
2 x 0.5 + 0.5
lx 25 mm

1+1
25 mm

15
14

1-10
Soort/Methode
ZOMERGERST

Freq. Hoeveelheid per keer

Hoeveelheid totaal

Periode

Analyse-2

Ras

1

Groenbemester

Geen

Hoofdgrondbewerking

Ploegen met vorenpakker

1

Kunstmest start

KAS

1

220 (=60 N)

Zaaizaad

Niet ontsmet

1

120 kg

Afharden/voorkiemen

Nvt

Zaaien

Rijafstand 15 cm;

Bemesting
5

1

5

Onkruidbestrijding
Chemisch
Beregening

Ally

0.2

Haspel

1

Pirimor

2/3

25 mm

8
25 mm

11

0.17

12

Ziektebestrijding
Plaagbestrijding
luis
Loofdoding

Nvt

Oogst

Dorsen

1

Stro persen

1

Stoppelbewerking

Smaragd

1

Groenbemester

triticale

Groenbemester inwerken

Lemken smaragd

Winterbewerking

Geen

0.25

16
16
17
1

Bijlage II.
Teeltplanvoor hetKernbedrijf Meterik
(Bijgewerkttot 1juli 2001)
Gi

Chinese kool vroeg

Perceel
Ras
Bemesting
kg P 2 0 5
kgK20
kgMgO
kgN

24
Yamiko

methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Afstand
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch

Plaagbestrijding
Koolvlieg
Luizen

Rupsen

Ziektenbestrijding
Beregening

Oogst
Criteria
Methode
Gewasmonster
Periode
Bewerking na oogst
Volggewas 2001

0
80 (267 patentkali)
27 in patentkali
Gedeelde gift: 80 - Nm,„ (0-60 cm)
2Cgift 120 -N min (0-60 cm) bij het schoffelen (strategie was160- Nmin (laag
0-60cm) bijdestart)
pneumaat (?? Zoveel mogelijk met rijenstrooier toedienen, ook voor de teelt?)
ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor planten
vlakleggen met triltandcultivator en sporenrijden
4 cm perspot
niet
halfautomatische plantmachine, planten niet te diep wegzetten
30 x 50 cm (3 rijen per bed)
58.000 per ha
week 14
Agryldoek: schotpreventie en voorkomen koolvliegaantasting
Verwijderen vanaf 2 weken voor oogst
Schoffelen,
een keer i.v.m. af- en opleggen agryldoek; onkruiden in kiemplantstadium;
eventueel 2 keer op een dag schoffelen
agryldoek, tot 2weken voor de oogst
bij aanwezigheid spuiten met
kg Pirimor(7 dgn) ;
0,5 1 dimethoaat tot 16 bladstadium (3 wkn)
bij aanwezigheid spuiten met
0.3 ltr Decis (7 dgn) ;
0,15 ltr Karate (7 dgn);
controleren na verwijderen agryldoek
in vroege teelt niet aan de orde
kort na planten i.v.m. aanslag
wanneer kool in volle groei is zorgen voor regelmatige vochtvoorziening i.v.m.
rand !
start oogst bij voldoende gevulde en stevige kool
handmatig in poolbakken
in schuur sorteren, sealen en inpakken
Op 5 plaatsen in veld 10 hele planten voor de voet weg snijden in kisten voor
oogstbeoordeling (ook slechte meetellen)
week 21-22
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg
Ch. kool herfst (bij hoge Pp -> Tagetes teelt ook mogelijk in 2002)

Gi
Exp
Perceel
Ras
Voorvrucht
Bemesting
kg P 2 0 5
kgK20
kgMgO
kgN
methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Afstand
Plantaantal
Periode
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch

Plaagbestrijding
Koolvlieg
Luizen
Rupsen

Chinese kool zomer
20
Manoko
Knolvenkel + Tagetes
0
160 (530 patentkali)
53in patentkali
GedeeldeC gift: 80 - Nm,„ (0-60 cm)
2 gift 120 - N min (D-60 cm) bij het schoffelen (zie herfst)
(strategie was160—Nmin (laas0-60cm) bijdestart)
pneumaat (?? Zoveel mogelijk met rijenstrooier toedienen, ook voor de
teelt?)
Spitfrezen
Sporenrijden
4 cm perspot
niet
halfautomatische plantmachine
planten niet te diep wegzetten
30 x 50 cm (3 rijen perbed)
58.000per ha
week 19
Insectengaas, 1.35 x 1.35 mm
ook op plantenbakken bij aflevering aanbrengen
Schoffelen,
een keer i.v.m. af- en opleggen insectengaas; onkruiden in
kiemplantstadium;
eventueel 2 keer op een dag schoffelen
Insectengaas 1.35 x 1.35 mm; ook op plantenbakken bij afleveren
plantmateriaal
Tot 2 weken voor de oogst
bij aanwezigheid spuiten met
kgPirimor(V dgn) ;
0,51 dimethoaat tot 16 bladstadium (3wkn)
bij aanwezigheid spuiten met
0.3 ltr Decis (7 dgn) ;
0,15 ltr Karate (/dgn);

Ziektenbestrijding
Alternaria
Beregening
Oogst
Criteria
Methode
Gewasmonster
Periode
Bewerking na oogst
Volggewas
Groenbemester

Indien aanwezig spuiten met 1ltr Rovral aquaflo (2 wkn)
door gaas heen spuiten
kort na planten i.v.m. aanslag
wanneer kool in volle groei is zorgen voor regelmatige vochtvoorziening
i.v.m. rand!
Start oogst bij voldoende gevulde en stevige kool
Handmatig in poolbakken
In schuur sorteren, sealen en inpakken
Op 5plaatsen in veld 10 helepfanten voor de voet weg snijden in kisten
voor oogstbeoordeling (ook sfechte meetellen)
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg
I|ssla herfst 2
-

Gi
Exp

Chinese kool herfst

Perceel
Ras
Voorvrucht

22
Cha Cha
Prei laat winter

Bemesting
kg P2O5
kgK20
kgMgO
kgN

methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Rijafstand
Plantafstand
Periode
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Plaagbestrijding
Koolvlieg
Luizen
Rupsen

0
40 (130 patentkali)
13in patentkali
start:
80 - Nm,„ (0-60cm)
na 2 wkn: 120 - Nmin (moment van schoffelen i.v.m. openleggen gaas)
of stikstof toedienen in de vorm van ureum door het gaas heen
per keer: 20 kg N (44 kg Ureum) 6% oplossing in 800 liter water
bij donker weer; goed naregenen (minimaal 0.5 uur)
pneumaat (start)
volveldsspuit (ureum)
ploegen met vorenpakker
vlakleggen met triltandcultivator en sporen rijden
4 cm perspot
niet
halfautomatische plantmachine
planten niet te diep wegzetten
50 cm (3 rijen per bed)
35 cm
50.500 per ha
week 31
Insectengaas, 1.35 x 1.35 mm
Ook op plantenbakken bij aflevering aanbrengen
Schoffelen,
'Een keer i.v.m. af- en opleggen insectengaas; onkruiden in kiemplantstadium;
Eventueel 2 keer op een dag schoffelen
Insectengaas 1.35x1.35 mm; ook op plantenbakken bij afleveren plantmateriaal
Tot 2 weken voor de oogst (eventueel 0,5 Pirimor (7 dgn)+ 0,3 Decis (7 dgn))
Geleide bestrijding,piakvallen ??
bij aanwezigheid spuiten met
0,5 kg Pirimor(7 dgn) ;
0,5 1 dimethoaat tot 16 bladstadium (3wkn)
bij aanwezigheid spuiten met
0.3 ltr Decis (7 dgn) ;
0,15 ltr Karate (7 dgn);

Ziektenbestrijding
Alternaria
Beregening

Oogst
Criteria
Methode
Gewasmonster
Periode
Bewerking na oogst
Groenbemester

Indien aanwezig spuiten met 1ltr Rovral aquaflo (2 wkn)
Door gaas heen spuiten, herhalen indien nodig
kort na planten i.v.m. aanslag
wanneer kool in volle groei is zorgen voor regelmatige vochtvoorziening i.v.m.
rand !!!
na toepassing ureum minimaal 0.5 uur naregenen
Start oogst bij voldoende gevulde en stevige kool
Handmatig in kisten voor bewaring (of gedeelte van perceel)
Op 5 plaatsen in veld 10 hele planten voor de voet weg snijden in kisten voor
oogstbeoordeling (ook slechte meetellen)
Veüingklaarmaken, schonen, sorteren en sealen

Week40
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg

11-4
Gi

Chinese kool herfst

Perceel
Ras
Voorvrucht

24
Cha Cha
Knolvenkel

Bemesting (kg/ha)
kg P2O5
kgK20
kg MgO
kgN

0
80 gift patentkali afhankelijk van gift effluent
?
Startgift in de vorm van rijentoepassing met Dierlijke mest (Effluent), maximaal 15 kg P
aanvoer/ha volgens:
Start (effluent):
80- N mln (0-60 cm)
Na 3 tot 4 weken (kunstmest): 120- Nmi„ (0-60 cm)
Hoeveelheid effluent afhankelijk van N m j n en gehaltes mest, bijvoorbeeld: N = 4,5 en P = 0,8, bij
15 kg P/ha 19 ton mest mogelijk met 84 kg N, waarvan 5/8 direct beschikbaar —50 kg N. Bij
een Nm,„ van b.v. 50 wordt echter maximaal 30 kg direct opneembare N gegeven in de vorm van
effluent. Bij een N m l n van 0 wordt de maximale gift gegeven ervan uitgaande dat van het
gebonden deel (3/8) geleidelijk N vrijkomt en dat na 3-4 weken weer N m j n wordt gemeten en kan
worden bijbemest.
Bij tekort einde teelt stikstof toedienen in de vorm van ureum door het gaas heen
Per keer: 20 kg N (44 kg Ureum) 6% oplossing in 800 liter water
bij donker weer; goed naregenen (minimaal 0.5 uur)

methode

Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Rijafstand
Plantafstand
Periode
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Plaagbestrijding
Koolvlieg
Luizen
Rupsen

Ziektenbestrijding
Knolvoet
Alternaria
Beregening

Oogst
Criteria
Methode
Gewasmonster
Periode
Bewerking na oogst
Groenbemester
Volggewas

Injecteur (effluent)
Rijenbemester
volveldsspuit (ureum)
Spitten
Vlakleggen met triltandcultivator en sporen rijden
4 cm perspot
niet
halfautomatische plantmachine
planten niet te diep wegzetten
50 cm (3 rijen per bed)
35 cm
50.500 per ha
week 31
Insectengaas, 1.35 x 1.35 mm
Ook op plantenbakken bij aflevering aanbrengen
Schoffelen,
Een keer i.v.m. af- en opleggen insectengaas; onkruiden in kiemplantstadium;
eventueel 2 keer op een dag schoffelen, rekening houden met vlucht koolvlieg
Insectengaas 1.35 x 1.35 mm; ook op plantenbakken bij afleveren plantmateriaal, tot 2 weken
voor de oogst laten liggen
Controleren bij verwijderen gaas vanwege schoffelen, bij aanwezigheid spuiten met
0,5 kg Pirimor (7 dgn) ;
0,5 1 dimethoaat tot 16 bladstadium (3 wkn)
Controleren bij verwijderen gaas vanwege schoffelen, bij aanwezigheid spuiten met 0,3 ltr Decis
(7 dgn) of 0,15 ltr Karate (7dgn) of 0,4 1 Nomolt (2 wkn)
(NB: Nomolt werkt niet op de knollenbladwesp)
Op besmette percelen eventueel extra bekalken, opletten met de rotatie
Indien aanwezig spuiten met 1ltr Rovral aquaflo (2wkn) door gaas heen spuiten
Kort na planten i.v.m. aanslag
Wanneer kool in volle groei is zorgen voor regelmatige vochtvoorziening i.v.m. rand!!
Na toepassing ureum minimaal 0.5 uur nareeenen
Start oogst bij voldoende gevulde en stevige kool
Handmatig in kisten voor bewaring (of gedeelte van perceel)
Op 5 plaatsen in veld 10 hele planten voor de voet weg snijden in kisten voor oogstbeoordeling
(ook slechte meetellen)
Veilingklaar maken, schonen, sorteren en sealen
Week 40
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg
Rogge?
Tagetes?/ijssla

Gi

Chinese kool herfst bewaar

Perceel
Ras
Voorvrucht

35
Bilko (Bejo)
Aardbei gekoeld + Rogge

Bemesting (kg/ha)
kg P2O5
kgK20
kgMgO
kgN

0
80 gift patentkali afhankelijk van gift effluent
?
Startgift in de vorm van rijentoepassing met Dierlijke mest (Effluent), maximaal IS kg P
aanvoer/ha volgens:
Start (effluent):
80 - Nm,„ (0-60 cm)
Na 3 tot 4 weken (kunstmest): 120 - Nmm (0-60 cm)
Hoeveelheid effluent afhankelijk van Nmi„ en gehaltes mest, bijvoorbeeld: N - 4,5 en P = 0,8, bij
15 kg P/ha 19 ton mest mogelijk met 84 kg N, waarvan 5/8 direct beschikbaar = 50 kg N. Bij
een N m i n van b.v. 50wordt echter maximaal 30 kg direct opneembare N gegeven in de vorm van
effluent. Bij een N m m van 0 wordt de maximale gift gegeven ervan uitgaande dat van het
gebonden deel (3/8) geleidelijk N vrijkomt en dat na 3-4 weken weer Nmi„ wordt gemeten en kan
worden bijbemest.
Bij tekort einde teelt stikstof toedienen in de vorm van ureum door het gaas heen
Per keer: 20 kg N (44 kg Ureum) 6% oplossing in 800 liter water
bij donker weer; goed naregenen (minimaal 0.5 uur)

methode

Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Afstand

Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Plaagbestrijding
Koolvlieg
Geleide bestrijding?!

Luizen
Rupsen
Ziektenbestrijding
Knolvoet
Altemaria
Beregening

Oogst
Criteria
Methode
Gewasmonster
Periode
Uit bewaring
Bewerking na oogst
Groenbemester
Volggewas 2002

Injecteur (effluent)
Rijenbemester
volveldsspuit (ureum)
Ploegen met vorenpakker
Vlakleggen met triltandcultivator en sporen rijden
4 cm perspot
niet
halfautomatische plantmachine
planten niet te diep wegzetten
40 x 50 cm (3 rijen per bed)
44.Q00 per ha
week 33
Geen insectengaas i.v.m. kwaliteit kool en bewaring (Altenaria, Sclerotinia en Erwinia)
Wel gaas op plantenbakken bij aflevering aanbrengen.
Schoffelen, een keer i.v.m. af- en opleggen insectengaas; onkruiden in kiemplantstadium;
eventueel 2 keer op een dag schoffelen, rekening houden met vlucht koolvlieg
Geen insectengaas (wel op de plantenbakken) i.v.m. de kwaliteit voor de bewaring
Plakvallen plaatsen, schade drempels??
0,5 Pirimor + 0,3 Decis (7 dgn)
0,4 1 Nomolt + 0,3 ltr Decis (2wkn) Is Nomolt beter wat betreft MBP etc.??
(0,5 ltr dimethoaat heeft nevenwerking op volw. Koolvlieg)
bij aanwezigheid 0,7 kg Pirimor (7 dgn) of 0,5 ltr dimethoaat (3wkn) tot 16' bladst.
0,3 ltr Decis (7 dgn) of 0,15 ltr Karate (7 dgn) of 0,4 1 Nomolt (2 wkn)
(NB: Nomolt werkt niet op de knollenbladwesp)
Op besmette percelen eventueel extra bekalken, opletten met de rotatie.
Indien aanwezig spuiten met 1ltr Rovral aquaflo (2wkn) door gaas heen spuiten
kort na planten i.v.m. aanslag
wanneer kool in volle groei is zorgen voor regelmatige vochtvoorziening i.v.m. rand !!!
na toepassing ureum minimaal 0.5 uur naregenen
start oogst bij voldoende gevulde en stevige kool
handmatig in kisten voor bewaring (of gedeelte van perceel)
O p 5 plaatsen in veld 10 hele planten voor de voet weg snijden in kisten voor oogstbeoordeling
(ook slechte meetellen)
week 43
januari/februari
veilingklaar maken, schonen, sorteren en sealen
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg
Rogge?
IJssla

11-6
Gi

IJssla vroeg 1 (bedekt)

Perceel
Ras

27
Elenas

Bemesting
Groenbemesting
kg P2O5
kgK20
kgMgO
kgN

Tagetes
Niet i.v.m. Pw van 120
145 (480 patentkali) (Gift op basis van aanname K-getal binnen streef traject)
48 (in patentkali)
190- 1,4 x Nmin(0-30 cm)
(2002: langzaam werkende meststof??)

methode

Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Afstand
Plantaantal
plant periode
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Chemisch
Mechanisch
Plaagbestrijding
Luizen

Rupsen
Aardrups
Ziektenbestrijding
Smet

Meeldauw
Beregening
Oogst
Criteria

Gewasmonsters
Periode
Bewerking na oogst
Volggewas 2001

pneumaat (start)
rijenstrooier (bijbemesting)

Ploegen met woelers plus vorenpakker
Vlakleggen d.m.v. spitten/triltandcultivator en sporen rijden
4 cm perspot
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant
halfautomatische plantmachine
perspot gedeeltelijk boven maaiveld
35 x 35 cm (4 rijen per bed) (2002: op 32,5 cm ??)
67.100 / ha
week 13 (2002: 11 ??)
Agryldoek ??Wel i.v.m. wild schade, afhankelijk van weersomstandigheden
Verwijderen 2-3 weken voor oogst bij bewolkt weer
4 ltr Chloor IPC, vlak voor planten op vochtige grond
indien nodig
Luisresistent ras (NAS)
bij aanwezigheid spuiten met 0,5 kg Pirimor (7 dgn)
Zo lang mogelijk volhouden i.v.m. natuurlijke vijanden!!
Dimethoaat (3wkn) !?? Bij b.v. grote luis druk op het moment van sluiten van de
krop
?? Spruzzit
zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn)
0,3 ltr Decis (2wkn) na signalering; 's avonds spuiten
tot een week na planten (voor aanbrengen doek)
1,5 ltr Rovral aquaflo (bij Rhizoctonia)
of
1,5 kg Ronilan (bij Sclerotinia)
zieke planten opruimen!
Resistent ras (fysio 1-16, 19,21)
Regelmatige vochtvoorziening
bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen
Gemiddeld gewicht 400 - 600 g ??
Sorteringen: 300-450, 350-500, 500-700, 700-900, 900 >
Door kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen)
Week 23
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg
Groenbemester: Rogge, bladrammenas, Tagetes, ....

-7
Gi

IJssla vroeg

Perceel
Ras
Bemesting
Groenbemesting
kgP2O5
kgK20
kg MgO
kgN

25
Elenas

methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Afstand
Plantaantal
plant periode
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Plaagbestrijding
Luizen

Rupsen
Aardrups
Ziektenbestrijding
Smet

Meeldauw
Beregening
Oogst
Criteria

Gewasmonsters
Periode
Bewerking na oogst
Volggewas 2001

0
145 (480 patentkali)
48 in patentkali
NBS
start:
100-N m i n
2e meting: 130 - N m m (3-4 weken na planten)
pneumaat (start)
rijenstrooier (bijbemesting)
ploegen met woelers plus vorenpakker
vlakleggen d.m.v. spitten/triltandcultivator en sporenrijden
4 cm perspot
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant
halfautomatische plantmachine
perspot gedeeltelijk boven maaiveld
35 x 35 cm (4 rijen per bed) (2002: op 32,5 cm ??)
67.100/ha
week 16
bij kans op vorstschade agryldoek
Schoffelen, starten binnen 2 weken na planten
witte draden stadium onkruiden
Luisresistent ras (NAS)
bij aanwezigheid spuiten met 0,5 kg Pirimor (7 dgn)
Zo lang mogelijk volhouden i.v.m. natuurlijke vijanden!!
Kort voor de oogst: ??Spruzzit (was Hostaquick)
zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 Itr Decis (2 wkn)
0,3 ltr Decis (2wkn) na signalering; 's avonds spuiten
tot een week na planten (voor aanbrengen doek)
1,5ltr Rovral aquaflo (bij Rhizoctonia)
of
1,5kg Ronilan (bij Sclerotinia)
zieke planten opruimen!
Resistent ras (fysio 1-16, 19,21)
regelmatige vochtvoorziening
bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen
Gemiddeld gewicht 400 - 600 g ??
Sorteringen: 300-450, 350-500, 500-700, 700-900, 900 >
Door kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden
Op 5plaatsen in perceel 15hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen)

Week 23
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg
IJssla zomer 2

11-8
Gi

IJssla zomer 1

Perceel
Ras
Voorvrucht

36
Coquette (RS 2250 was nog niet beschikbaar)
Tagetes

Bemesting
kg P2O5
kgK2ü
kgMgO
kgN
methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Afstand
Plantaantal
plant periode
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Plaagbestrijding
Luizen

Rupsen
Aardrups
Ziektenbestrijding
Smet

Meeldauw

0
160 (528 patentkali)
50 in patentkali
N B S -start:
60 - N min
- 2Cmeting: 125 - Nmin (2-3weken na planten)
pneumaat (start)
rijenstrooier (bijbemesting)
Ploegen met vorenpakker zo kort mogelijk voor de teelt
Sporenrijden
4 cm perspot
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant
halfautomatische plantmachine
perspot gedeeltelijk boven maaiveld
35 x 35 cm (4 rijen per bed) & een deel op 30-32 cm in de rij
67.100 - 72.300 / ha
week 21
Niet
Schoffelen, starten binnen 2weken na planten, witte draden stadium onkruiden
Geen luisresistent ras !!
Bij aanwezigheid spuiten met:
0,5 ltr dimethoaat (3wkn) (voorkeur i.v.m. BRI/MBP water & beter werking ?)
0,5 kg Pirimor (7 dgn) (voorkeur i.v.m. natuurlijke vijanden)
Kort voor de oogst: ??Spruzit 1,0 ltr (2 dgn)
Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn)
0,3 ltr Decis (2wkn) na signalering; 's avonds spuiten
in principe geen bestrijding uitvoeren
bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel of wind
binnen 2weken na planten 1,5 ltr Rovral aquaflo
Resistent ras fysio 1-22
(bijaanwezigheidmeeldauwinvroege teeltofgrote kans op aantastinginde%e teeltbestrijding
uitvoeren:
Aliette (3kgin2000 lwater/ha)alsditookbijplantenkwekerisgebeurd,
1week naplanten bijvoldoende bodemvochten1uurnatoepassen afregenen met 1-2 mm water

"f
Beregening
Oogst
Criteria
Gewasmonsters
Periode
Bewerking na oogst
Volggewas 2001

1.5IPrevicurN (3wkn):binnen een week naplantenmaximaal2 maalherhalen meteen
intervalvan 10 dgn)
Regelmatige vochtvoorziening
Bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen
Gemiddeld gewicht 400 - 600 g ??
Sorteringen: 300-450, 350-500, 500-700, 700-900, 900 >
Door kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen)
Week 29
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg
IJssla herfst 2

11-9
Gi
Exp

ijssla zomer 1

Perceel
Ras
Voorvrucht

22
Coquette (RS 2250 was nog niet beschikbaar)
Prei laat winter

Bemesting
kg P2O5
kgK20
kg MgO
kgN
methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Afstand
Plantaantal
plant periode
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Plaagbestrijding
Luizen

Rupsen
Aardrups
Ziektenbestrijding
Smet

Meeldauw

0
35 (120 patentkali)
12in patentkali
N B S - start:
60 - N m m
- 2Cmeting: 125 - Nmin (2-3weken na planten)
pneumaat (start)
rijenstrooier (bijbemesting)
Ploegen met vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt
Sporenrijden
4 cm perspot
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant
halfautomatische plantmachine
perspot gedeeltelijk boven maaiveld
35 x 35 cm (4 rijen per bed)
67.100 / ha
week 21
Niet
Schoffelen, starten binnen een week na planten, witte draden stadium onkruiden
Geen luisresistent ras !!
Bij aanwezigheid spuiten met:
0,5ltr dimethoaat (3wkn) (voorkeur i.v.m. BRI/MBP water & beter werking ?)
0,5 kg Pirimor (7 dgn) (voorkeur i.v.m. natuurlijke vijanden)
.Kort voor de oogst: ??Spruzit 1,0ltr (2 dgn)
Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn)
0,3 ltr Decis (2wkn) na signalering; 's avonds spuiten
In principe geen bestrijding uitvoeren
bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel of wind
binnen 2 weken na planten 1,5 ltr Rovral aquaflo
resistent ras fysio 1-22
(bijaanwezigheidmeeldauwinvroege teeltofgrote kans op aantastinginde%e teeltbestrijding
uitvoeren:
Aliette (3kgin2000 1water/ ha)alsditookbijplantenkwekerisgebeurd,
1week naplanten bijvoldoende bodemvochten1uurnatoepassen afregenen met 1-2mmwater

°f
Beregening
Oogst
Criteria

1.5lPrevicurN (3wkn):binnen een week naplantenmaximaal2 maalherhalen meteen
intervalvan 10 dgn)
Regelmatige vochtvoorziening
Bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen

Periode
Bewerking na oogst

Gemiddeld gewicht 400 - 600 g ??
Sorteringen: 300-450, 350-500, 500-700, 700-900, 900 >
Door kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen)
Week 29
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg

Volggewas 2001

Ch.kool herfst

Gewasmonsters

11-10
Gi

IJssla zomer 2

Perceel
Ras
Voorvrucht

25
Coquette (RS 2250 was nog niet beschikbaar)
IJssla vroeg

Bemesting
kg P2O5
kgK20
kgMgO
kgN
methode

Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Afstand
Plantaantal
plant periode
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Plaagbestrijding
Luizen

Rupsen
Aardrups
Ziektenbestrijding
Smet

Meeldauw

Beregening

Oogst
Criteria
Gewasmonsters
Periode
Bewerking na oogst
Groenbemester

0
105 (350 patentkali)
35 in patentkali
Dierlijke mest ?? /
N B S - start:
60 - N mln
- 2Cmeting: 125- N m m (2-3 weken na planten)
pneumaat (start)
rijenstrooier (bijbemesting)
Ploegen met vorenpakker zo kort mogelijk voor de teelt
Sporenrijden
4 cm perspot
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant
halfautomatische plantmachine
perspot gedeeltelijk boven maaiveld
35 x 35 cm (4 rijen per bed) & een deel op 30-32 cm in de rij
67.100 - 72.300 / ha
week 28
Niet
Schoffelen, starten binnen een week na planten, witte draden stadium onkruiden
Geen luisresistent ras !!
Bij aanwezigheid spuiten met 0,5 kg Pirimor (7 dgn)
Zo lang mogelijk volhouden i.v.m. natuurlijke vijanden!!
Kort voor de oogst: ??Spruzzit (was Hostaquick)
Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn)
0,3 ltr Decis (2wkn) na signalering; 's avonds spuiten
in principe geen bestrijding uitvoeren
bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel of wind
binnen 2 weken na planten 1,5ltr Rovral aquaflo
resistent ras fysio 1-22
bij aanwezigheid meeldauw in vroege teelt of grote kans op aantasting in deze
teelt bestrijding uitvoeren:
Mette (3 kg in 2000 1 water / ha) als dit ook bij plantenkweker is gebeurd,
1 week na planten bij voldoende bodemvocht en 1uur na toepassen afregenen
met 1-2 mm water
of
1.5 1 Previcur N (3wkn): binnen een week na planten maximaal 2 maal herhalen
met een interval van 10 dgn
Regelmatige vochtvoorziening
Bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur)
beregenen
Gemiddeld gewicht 400 - 600 g ??
Sorteringen: 300-450, 350-500, 500-700, 700-900, 900 >
Door kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust
voor oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen)

Week35
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg

11-11
Gi

IJssla herfst 1

Perceel
Ras
Voorvrucht
Bemesting (kg/ha)
kg P2O5
kgK20
kgMgO
kgN

23
RS 2250
Ch.kool (2000),Tagetes i.v.m. Pp (2001)

methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Afstand
Plantaantal
plant periode
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Plaagbestrijding
Luizen

Rupsen
Aardrups
Ziektenbestrijding
Smet
Meeldauw

Beregening
Oogst
Criteria
Gewasmonsters
Periode
Bewerking na oogst
Groenbemester

0
145 (480 patentkali)
48 in patentkali
NBS start: 0
2e meting: 125- N m j n (2-3weken na planten)
pneumaat (start)
rijenstrooier (bijbemesting)
Spitfrezen met aandrukrol, zo grof mogelijk en zo kort mogelijk voor de teelt
Sporenrijden
4 cm perspot
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant
halfautomatische plantmachine
perspot gedeeltelijk boven maaiveld
35 x 40 cm (4 rijen per bed)
58.700/ha
week 31
Niet
Schoffelen/Vingerwieden, starten binnen 2 weken na planten, witte draden stadium
onkruiden
Geen luisresistent ras !!
Bij aanwezigheid spuiten met:
0,5 ltr dimethoaat (3wkn) (voorkeur i.v.m. BRI/MBP water & ?betere werking ?)
0,5 kg Pirimor (7 dgn)
(voorkeur i.v.m. natuurlijke vijanden)
??Spruzitl,01tr(2dgn)
Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn)
0,3 ltr Decis (2wkn) na signalering; 's avonds spuiten
In principe geen bestrijding uitvoeren. Bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel of
wind binnen 2 weken na planten: 1,5 ltr Rovral aquaflo
Resistent ras fysio 1-22 (en/of spuiten op basis van waarschuwingssysteem)
Bij aanwezigheid meeldauw in vroege teelt of grote kans op aantasting in deze teelt
bestrijding uitvoeren:
- Aliette (3 kg in 2000 1 water / ha) als dit ook bij plantenkweker is gebeurd, 1week
na planten bij voldoende bodemvocht en 1uur na toepassen afregenen met
1-2 mm water
- 1,5 1 Previcur N (3wkn): binnen een week na planten maximaal 2 maal herhalen
met een interval van 10 dgn)
Regelmatige vochtvoorziening
bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen
Gemiddeld gewicht ongeveer 500 g
Sorteringen: 300-350 (alleen na 1/10), 350-450, 450-500, 500-700
Bij kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen)
Week 39
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg
Rogge ??afhankelijk van Pp en Trichodorus

11-12
Gi
Analyse

IJsslaherfst1
(Combinatie met Ch. kool)

Perceel
Ras
Voorvrucht
Bemesting (kg/ha)
kg P2O5
kgK20
kgMgO
kgN

21
RS 2250
Tagetes i.v.m. P. penetrans
0
70 (233 patentkali)
23 in patentkali
A: Cultan rijentoepassing 110- N m i n , na 2-3 weken, 120— Cultan gift — N mm
Minimale Cultan gift van 40 kg N bij de start.
B: NBS; Start 0 kg N, na 2-3 weken 125- Nmin
Systeem A 5 bedden en systeem B 4 bedden

methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Afstand
Plantaantal
plant periode
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Plaagbestrijding
Luizen

Rupsen
Aardrups
Ziektenbestrijding
Smet
Meeldauw

Beregening

Oogst
Criteria
Gewasmonsters
Periode
Bewerking na oogst
Groenbemester
Volggewas 2002

rijeninjecteur (start)
Rijenstrooier (bijbemesting)
Spitfrezen met aandrukrol, zo grof mogelijk en zo kort mogelijk voor de teelt
Sporenrijden
4 cm perspot
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant
halfautomatische plantmachine
perspot gedeeltelijk boven maaiveld
35 x 40 cm (4 rijen per bed)
58.700 / ha
week 31
Niet
Schoffelen/Vingerwieden, starten binnen 2 weken na planten, witte draden
stadium onkruiden
Geen luisresistent ras !!
Bij aanwezigheid spuiten met:
0,5 ltr dimethoaat (3wkn) (voorkeur i.v.m. BRI/MBP water & ?betere werking ?)
0,5 kg Pirimor (7 dgn)
(voorkeur i.v.m. natuurlijke vijanden)
??Spruzitl,01tr(2dgn)
Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn)
0,3 ltr Decis (2wkn) na signalering; 's avonds spuiten
In principe geen bestrijding uitvoeren. Bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel
of wind binnen 2weken na planten: 1,5 ltr Rovral aquaflo
Resistent ras fysio 1-22 (en/of spuiten op basis van waarschuwingssysteem)
Bij aanwezigheid meeldauw in vroege teelt of grote kans op aantasting in deze
teelt bestrijding uitvoeren:
- Aliette (3 kg in 2000 1 water / ha) als dit ook bij plantenkweker is gebeurd,
1 week na planten bij voldoende bodemvocht en 1uur na toepassen afregenen
met 1-2 mm water
- 1,5 1 Previcur N (3wkn):binnen een week na planten maximaal 2 maal herhalen
met een interval van 10 dgn)
Regelmatige vochtvoorziening
Bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur)
beregenen
Gemiddeld gewicht ongeveer 500 g
Sorteringen: 300-350 (alleen na 1/10), 350-450, 450-500, 500-700
Bij kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust
voor oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen)
Week 39
Gewasresten verwijderen
Rogge ??afhankelijk van Pp en Trichodorus
IJssla + Ch. kool

11-13
Gi

IJssla herfst 2

Perceel
Ras
Voorvrucht
Bemesting (kg/ha)
kg P2O5
kgK2ü
kgMgO
kgN

36
RS 2250
IJssla zomer 1

methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Afstand
Plantaantal
plant periode
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Plaagbestrijding
Luizen

Rupsen
Aardrups
Ziektenbestrijding
Smet
Meeldauw

Beregening
Oogst
Criteria
Gewasmonsters
Periode
Bewerking na oogst
Volggewas 2001-2002

0
120 (400 kg/ha patentkali)
40 in patentkali
NBS - start: 0 (2C teelt geen startgift)
2e meting: 125- N m j n (2-3 weken na planten)
pneumaat (start)
rijenstrooier (bijbemesting)
Spitfrezen met aandrukrol, zo grof mogelijk en zo kort mogelijk voor de teelt
Sporenrijden
4 cm perspot
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant
halfautomatische plantmachine
perspot gedeeltelijk boven maaiveld
35 x 40 cm (4 rijen per bed)
58.700/ha
week 32
Niet
Schoffelen/Vingerwieden, starten binnen 2 weken na planten, witte draden stadium
onkruiden
Geen luisresistent ras !!
Bij aanwezigheid spuiten met:
0,5 ltr dimethoaat (3wkn) (voorkeur ivm BRI/MBP water & ?betere werking ?)
0,5 kg Pirimor (7 dgn)
(voorkeur i.v.m. natuurlijke vijanden)
??Spruzit l,01tr(2dgn)
Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn)
0,3 ltr Decis (2wkn) na signalering; 's avonds spuiten
In principe geen bestrijding uitvoeren. Bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel of
wind binnen 2 weken na planten: 1,5ltr Rovral aquaflo
Resistent ras fysio 1-22 (en/of spuiten op basis van waarschuwingssysteem)
Bij aanwezigheid meeldauw in vroege teelt of grote kans op aantasting in deze teelt
bestrijding uitvoeren:
- Aliette (3 kg in 2000 1 water / ha) als dit ook bij plantenkweker is gebeurd,
1 week na planten bij voldoende bodemvocht en 1uur na toepassen afregenen met
1-2 mm water
- 1,5 1 Previcur N (3wkn): binnen een week na planten maximaal 2 maal herhalen
met een interval van 10 dgn)
Regelmatige vochtvoorziening
Bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen
Gemiddeld gewicht ongeveer 500 g
Sorteringen: 300-350 (alleen na 1/10), 350-450, 450-500, 500-700
Bij kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden
Op 5 plaatsen in perceel 15hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen)
Week 39
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg
Triticale i.v.m. Ch. kool bewaar

11-14
Gi
Analyse

IJssla herfst 2
(Combinatie met Ch. kool)

Perceel
Ras
Voorvrucht

20
RS 2250
Ch. kool zomer

Bemesting (kg/ha)
kg P2O5
kgK20
kgMgO
kgN

0
160 (530 patentkali)
53 in patentkali
A: Cultan rijentoepassing 110— Nmm,na 2-3 weken, 120- Cultan gift - Nmi„
Minimale Cultan gift van 40 kg N bij de start.
B: NBS; Start 0 kg N, na 2-3 weken 125- Nmin

methode
Systeem A 5 bedden en systeem B 4 bedden
rijeninjecteur (start)
rijenstrooier (bijbemesting)
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
kort voor planten
Planten
Plantmateriaal
Afharden
Methode
Afstand
Plantaantal
plant periode
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Mechanisch
Plaagbestrijding
Luizen

Rupsen
Aardrups
Ziektenbestrijding
Smet
Meeldauw

Beregening
Oogst
Criteria
Gewasmonsters
Periode
Bewerking na oogst
Groenbemester
Volggewas 2002

Spitfrezen met aandrukrol, zo grof mogelijk en zo kort mogelijk voor de teelt
Sporenrijden
4 cm perspot
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant
halfautomatische plantmachine
perspot gedeeltelijk boven maaiveld
35 x 40 cm (4 rijen per bed)
58.700 / ha
week 32
Niet
Schoffelen/Vingerwieden, starten binnen 2 à 3weken na planten, witte draden
stadium onkruiden
- Geen luisresistent ras !!
Bij aanwezigheid spuiten met:
0,5 ltr dimethoaat (3wkn) (voorkeur ivm BRI/MBP water & ?betere werking ?)
0,5 kg Pirimor (7 dgn)
(voorkeur i.v.m. natuurlijke vijanden)
???Spruzitl,01tr(2dgn)
- Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn)
- 0,3 ltr Decis (2wkn) na signalering; 's avonds spuiten
In principe geen bestrijding uitvoeren
Bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel of wind
Binnen 2 weken na planten 1,5 ltr Rovral aquaflo
Resistent ras fysio 1-22
Bij aanwezigheid meeldauw in vroege teelt of grote kans op aantasting in deze teelt
bestrijding uitvoeren:
Aliette (3 kg in 2000 1 water / ha) als dit ook bij plantenkweker is gebeurd,
1 week na planten bij voldoende bodemvocht en 1uur na toepassen afregenen met
1-2 mm water of
1.5 1 Previcur N (3wkn): binnen een week na planten maximaal 2 maal herhalen
met een interval van 10 dgn
Regelmatige vochtvoorziening
Bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen
Gemiddeld gewicht ongeveer 500 g
Sorteringen: 300-350 (alleen na 1/10), 350-450, 450-500, 500-700
Bij kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen)
Week 40
Gewasresten verwijderen !!!
Rogge ?
IJssla

11-15
Gi

Prei zomer

Perceel
Ras

39
Roxton (Fl)

Bemesting
Groenbemesting
kgP2O5
kgK20
kg MgO
kgN

methode

Geen
0
280 (930 patentkali)
93in patentkali
NBS start:
85-Nmin
2Cmeting: 105-Nmin (na 6weken)
3C meting: 100-Nmin (na 6weken)

laag0-30 cm
bewortelbare diepte
bewortelbare diepte

pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting)
Eventueel Ureum spuiten aan het einde van de teelt

Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt
Plantbedbereiding
vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden
Planten
Plantdatum
Ponsgaten
Plantmateriaal
Plantaantal
Plantverband
Plantbehandeling
Plantmethode
Aangieten
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Chemisch

Mechanisch

week 14/15
10 cm diep, vlakvelds
kas opkweek; losse plant / super seedling
235.000/ha
4 rijen op een bed (1.70 cm), rijafstand 35 cm
afstand tussen planten: 10 cm
geen, goede selectie plantmateriaal
(planten bij opkweek al behandeld, Carbendazimü)
handmatig
circa 100 ml water/plant kort na planten
Agryldoek, tot eind april
Lage dosering (LDS) volvelds 0,3 Lentagran + 0,3 Butisan (300 liter
water/ha)
Op zeer klein onkruid (2-3weken na planten); bodem moet vochtig zijn,
Agryldoek afleggen circa 1dag i.v.m. schade, let op weer!
Pas op met hogere dosering i.v.m. mogelijke schade aan de 'malse' prei
onder het doek vandaan.
Na afhalen van agryl (eind april) eventueel herhalen, dan verhoging van
dosering
naar 0,5 tot 1,0 mogelijk ?!
Indien nodig schoffelen of aanaardend schoffelen bij nieuw onkruid in de
ri

J

Eventueel vingerwieden?

11-16
Prei zomer
Plaagbestrijding
Trips

Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met
0,3ltr Decis (7 dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0- 1,5ltr Mesurol (2 wkn)
Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een I e goede 'klap'
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ????

Preimot

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week

Uienvlieg

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het plantenveld of
daarvandaan naar productieveld verplaatst. Kan worden verward met preimot
Bestrijding ??

Ziektenbestrijding
Fusarium

Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen voorkomen
Bij het aangieten in principe geen behandeling
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim (0,51 ?))

Roest

Resistent ras
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1ltr Corbel (3wkn),
plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting herhalen
afwisselen met 1ltr Tilt (3wkn) heeft voorkeur i.v.m.BRI/MBP of 5 ltr Exact (2 wkn)

Papiervlekkenziekte

In zomerteelt meestal niet aan de orde, zodra eerste verschijnselen optreden spuiten
met 1,5 ltr Previcur N (2wkn);herhalen met 1,0 ltr Previcur N

Purpervlekkenziekte

Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen optreden
spuiten met 1,2kg Folicur (2 wkn)
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn)
'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met Kenbyo;
purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen eventueel later met
Folicur curatief worden bestreden. Een herhaling voor papiervlekken kan eventueel
met afwisselend Previcur of Eupareen en ook nog met Kenbyo
Kenbyo is toegelaten voormaximaal 3 bespuitingenper teelt.Bij in^et voor± 1sept,scoortde%e laag
voorAlBP + BR] (%ie tabel). Werking ispreventief tegenpapiervlekken met nevenwerking oppurperen fluweelvlekken. Advies (Bayer) is 2 helft septemberpas testarten met dit middel. Waarschijnlijk
heeftdit vooraltemaken met denevenwerking van het middel; hetgroen houden van hetgewas m.b.v.
htrobuline (groeihormonen)

Beregenen
Oogst
Periode
Methode
Gewasmonsters
Veilingklaarmaken
Schoningsafval
Bewerking na oogst
Groenbemester
Volggewas 2002

voor de aanslag van de planten, aangieten
regelmatige vochtvoorziening gedurende groei
week 26-29
oogsten in 3 keer, verdeeld over 3 weken (indien het gewas het toelaat)
klembandrooier, zonder messen, alle loof afvoeren
per bed 1kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling
schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust
afvoeren van bedrijf
Vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg

11-17
Gi

Prei laat herfst

Perceel
Ras

38
Apollo (Novartis)

Bemesting
kg P2O5
kgK20
kg MgO

0
??40 al door VP gegeven!! (..patentkali)
In patentkali

kgN

NBS
start: 85-Nmin laag 0-30 cm
2e meting: 125-Nmin (begin aug., bewortelbare diepte)
3C meting: 125-Nmin (eind sept., bewortelbare diepte)
4C meting: 75-Nmin (vanaf okt., bewortelbare diepte)
in neerslagrijke perioden gift opdelen; maximale gift: 50 kg N / h a per keer
pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting)

Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
Plantbedbereiding
Methode

ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt
vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden

Planten
Plantdatum
Ponsgaten
Plantmateriaal
Plantaantal
Plantverband
Plantbehandeling
Plantmethode
Aangieten

week 22/24
18 cm diep, vlakvelds
11-12 weekse, ingekorte losse plant
150.000/ha
3 rijen op een bed (1.70 cm), rijafstand 53 cm, plantafstand: 12 cm
geen, goede selectie plantmateriaal
handmatig
circa 100 ml water/plant kort na planten

Onkruidbestrijding
Chemisch

Mechanisch

Plaagbestrijding
Trips

lage dosering (LDS) volvelds; maximaal 2 bespuitingen, daarna mechanisch
- 0,3 (toto 0,5) Lentagran + 0,3 (tot 0,5) Butisan (300 liter water/ha)
op zeer klein onkruid (2-3weken na planten);
na 2 LDS bespuitingen overstappen op mechanisch
- schoffelen op klein onkruid; eventueel krabbers achter schoffel
aanaardend schoffelen bij onkruid in de rij
Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met
0,3 ltr Decis (7 dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0 - 1,5 ltr Mesurol (2 wkn).
Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een I e goede 'klap'
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ????

Preimot

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week

Uienvlieg

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het plantenveld of
daarvandaan naar productieveld verplaatst. Kan worden verward met preimot
Bestrijding ??Dimethoaat ??

11-18
Prei laat herfst
Ziektenbestrijding
Fusarium

Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen
voorkomen
Bij het aangieten in principe geen behandeling
(zomer: seedlings in trays mogelijk albij kweker behandel met Carbendazim
(0,51?))

Roest

Papiervlekkenziekte

Purpervlekkenziekte

Resistent ras
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1ltr Corbel (3wkn),
plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting
herhalen afwisselen met 1ltr Tilt (3wkn, heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP)
of 5ltr Exact (2 wkn)
Prevenüeve bespuitingen bij ongunstige weersomstandigheden voor de
ziekte (lange blad-nat perioden en optimale temperatuur van 12—22°C
(vanaf augustus)
1,5ltr Previcur N (2wkn) of 2,5 kg Eupareen (2wkn, spuiten mag tot
1 oktober ). Herhalen met lagere dosering van 1,0 ltr en 2,0 kg
Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen
optreden spuiten met 1,2kg Folicur (2wkn)
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn)
'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met
Kenbyo; purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen
eventueel later met Folicur curatief worden bestreden. Een herhaling voor
papiervlekken kan eventueel met afwisselend Previcur of Eupareen en ook
nog met Kenbyo
Kenbyo is toegelaten voormaximaal 3 bespuitingenper teelt. B/j in^et voor± 1 sept,
scoortde%e laagvoorMBP + BRI (%ie tabel). Werking ispreventieftegenpapiervlekken
met nevenwerkingoppurper- enfluweelplekken. Advies (Bayer)is 2' helftseptemberpas
testartenmet dit middel. Waarschijnlijk heefidit vooraltemaken met de nevenwerking
van hetmiddel; hetgroenhouden van hetgewasm.b.v. ?strobuline (groeihormonen)

Beregenen
Oogst
Periode
Methode
Gewasmonsters
Veilingklaarmaken
Schoningsafval
Bewerking na oogst

voor de aanslag van de planten, aangieten
regelmatige vochtvoorziening gedurende groei
week 44-50
oogsten in 3 keer, verdeeld over 4weken (indien het gewas het toelaat)
klembandrooier
per bed 1kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling
schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust
afvoeren van bedrijf
vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg

11-19
Gi
Exp

Prei laat herfst

Perceel
Ras
Bemesting
kgP2O5
kgK20
kgMgO
kgN

40
Apollo (Novartis)

Methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
Plantbedbereiding
Planten
Plantdatum
Ponsgaten
Plantmateriaal
Plantaantal
Plantverband
Plantbehandeling
Plantmethode
Aangieten
Onkruidbestrijding
Chemisch

Mechanisch

Plaagbestrijding
Trips

0
??40 aldoor VP gegeven!! (..patentkali)
In patentkali
NBS
start: 85-Nmin laag 0-30 cm
2C meting: 125-Nmin (begin aug., bewortelbare diepte)
3Cmeting: 125-Nmin (eind sept., bewortelbare diepte)
4Cmeting: 75 -Nmin (vanaf okt., bewortelbare diepte)
in neerslagrijke perioden gift opdelen; maximale gift: 50 kg N / h a per
keer
pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting)
ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt
vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden
week 22/24
18cm diep, vlakvelds
11-12 weekse, ingekorte losse plant
150.000/ha
3 rijen op een bed (1.70 cm), rijafstand 53cm, plantafstand: 12 cm
geen, goede selectie plantmateriaal
handmatig
circa 100 ml water/plant kort na planten
lage dosering (LDS) volvelds; maximaal 2 bespuitingen, daarna mechanisch
- 0,3 (tot 0,5) Lentagran + 0,3 (tot 0,5) Butisan (300 liter water/ha)
op zeer klein onkruid (2-3weken na planten);
na 2 LDS bespuitingen overstappen op mechanisch
- schoffelen op klein onkruid; eventueel krabbers achter schoffel
aanaardend schoffelen bij onkruid in de rij
Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met
0,3 ltr Decis (7dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0 - 1,5 ltr Mesurol (2wkn).
Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een I e goede 'klap'.
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ????

Preimot

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week

Uienvlieg

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het
plantenveld of daarvandaan naar productieveld verplaatst. Kan worden
verward met preimot
Bestrijding ??Dimethoaat ??

11-20
Prei laat herfst
Ziektenbestrijding
Fusarium

Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen
voorkomen
Bij het aangieten in principe geen behandeling.
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim
(0,51 ?))

Roest

Papiervlekkenziekte

Resistent ras
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1ltr Corbel (3wkn),
plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting herhalen
afwisselen met 1ltr Tilt (3wkn, heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP) of 5ltr Exact
(2wkn)

Preventieve bespuitingen bij ongunstige weersomstandigheden voor de ziekte
(lange blad-nat perioden en optimale temperatuur van 12—22°C (vanaf
augustus)
1,5 ltr Previcur N (2wkn) of 2,5 kg Eupareen (2wkn, spuiten mag tot
Purpervlekkenziekte 1 oktober ). Herhalen met lagere dosering van 1,0 ltr en 2,0 kg
Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen
optreden spuiten met 1,2kg Folicur (2wkn)
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn)
'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met
Kenbyo; purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen
eventueel later met Folicur curatief worden bestreden. Een herhaling voor
papiervlekken kan eventueel met afwisselend Previcur of Eupareen en ook nog
met Kenbyo
Kenbyo is toegelaten voormaximaal 3 bespuitingenper teelt. Bij in\et voor± 1sept, scoort
de^elaagvoorMBP + BRI fâe tabel). Werking ispreventief tegenpapiervlekken met
nevenwerkingoppurper- enfluweelvlekken. Advies (Bayer)is2' helftseptemberpas te
starten met dit middel. Waarschijnlijk heeftdit vooraltemaken met denevenwerkingvan hei
middel; hetgroenhoudenvan hetgewasm.b.v. htrobuline (groeihormonen)

Beregenen
Oogst
Periode

voor de aanslag van de planten, aangieten
regelmatige vochtvoorziening gedurende groei

week 44-50
oogsten in 3 keer, verdeeld over 4 weken (indien het gewas het toelaat)
Methode
klembandrooier
Gewasmonsters
per bed 1kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling
Veilingklaarmaken schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust
Schoningsafval
afvoeren van bedrijf
Bewerking na oogst vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg
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Gi

Prei winter 1
(vergelijkbaar met laat herfst)

Perceel
Ras
Bemesting
kg P2O5
kgK20
kgMgO
kgN

26
Bluetan

methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
Plantbedbereiding
Planten
Plantdatum
Ponsgaten
Plantmateriaal
Plantaantal
Plantverband
Plantbehandeling
Plantmethode
Aangieten
Onkruidbestrijding
Chemisch
Mechanisch

Plaagbestrijding
Trips

0
? (? Patentkali)
?in patentkali
NBS start:
85-Nmin
laag 0-30 cm
2 e meting: 125-Nmin (begin augustus) bewortelbare diepte
3C meting: 125-Nmin (eind september) bewortelbare diepte
4C meting: 75-Nmin (vanaf oktober)
bewortelbare diepte
in neerslagrijke perioden gift opdelen; maximale gift: 50 kg N / h a per keer
pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting)
ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt
vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden
week 24/25
18 cm diep, vlakvelds
11-12weekse, ingekorte losse plant
150.000
3 rijen op een bed (1,70 cm), rijafstand 53 cm
plantafstand: 12 cm
geen, goede selectie plantmateriaal
handmatig
circa 100 ml/plant kort na planten
Lage dosering (LDS) volvelds; maximaal 2 bespuitingen, daarna mechanisch
- 0,3 (tot 0,5) Lentagran + 0,3 (tot 0,5) Butisan (300 liter water/ha)
op zeer klein onkruid (2-3weken na planten);
na 2 LDS bespuitingen overstappen op mechanisch
- schoffelen op klein onkruid; eventueel krabbers achter schoffel
aanaardend schoffelen bij onkruid in de rij
Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met
0,3 ltr Decis (7 dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0 - 1,5 ltr Mesurol (2 wkn).
"Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een Ie'goede 'klap'.
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ????

Preimot

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week

Uienvlieg

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het plantenveld of
daarvandaan naar productieveld verplaatst. Kan worden verward met preimot
Bestrijding ??

Ziektenbestrijding
Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen voorkomen
Bij het aangieten in principe geen behandeling
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim (0,5 1 ?))
Fusarium
Resistent ras
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1ltr Corbel (3wkn),
plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting herhalen afwisselen
met 1ltr Tilt (3wkn, heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP) of 5 ltr Exact (2 wkn)
Roest
Preventieve bespuitingen bij ongunstige weersomstandigheden voor de ziekte (lange blad-nat
perioden en optimale temperatuur van 12-22°C (vanaf augustus)
1,5 ltr Previcur N (2wkn) of 2,5 kg Eupareen (2wkn, spuiten mag tot 1oktober )
Herhalen met lagere dosering van 1,0 ltr en 2,0 kg
Papiervlekkenziekte
Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen optreden spuiten
met 1,2kg Folicur (2 wkn)
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn)
Purpervlekkenziekte

'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met Kenbyo;
purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen eventueel later met Folicur
curatief worden bestreden. Een herhaling voor papiervlekken kan eventueel met afwisselend
Previcur of Eupareen en ook nog met Kenbyo
Kenbyoistoegelaten voormaximaal3 bespuiungenper teelt. Bijin^etvoor± 1 sept, scoortde^e laagvoor
MB? + BRI fâe tabel).Werkingispreventieftegenpapiervlekkenmetnevenwerkingoppurper- en
fluweelvlekken. Advies (Bayer) is2' helftseptemberpas testarten metditmiddel. Waarschijnlijk heeftdit
vooraltemakenmetde nevenwerkingvanhetmiddel; hetgroen houden van hetgewas m.b.v.?strobuline
(groeihormonen)

11-22
Beregenen
afdekken voor de vorst
Oogst
Periode
Methode
Gewasmonsters
Veilingklaarmaken
Schoningsafval
Bewerking na oogst

voor de aanslag van de planten, aangieten
regelmatige vochtvoorziening gedurende groei
bij verwachte matige-strenge vorst prei afdekken !!!
week 52 - 4
oogsten in 3 keer, verdeeld over 4 weken (indien het gewas het toelaat)
klembandrooier
per bed 1 kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling
schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust
afvoeren van bedrijf
vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg

Gi

Preiwinter 2

Perceel
Ras
Bemesting
kg P2O5
kgK,0
kgMgO
kgN

34
Flextan

methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
Plantbedbereiding
Planten
Plantdatum
Ponsgaten
Plantmateriaal
Plantaantal
Plantverband
Plantbehandeling
Plantmethode
Aangieten
Onkruidbestrijding
Chemisch
Mechanisch

Plaagbestrijding
Trips

-.;••
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0
133 (444 Patentkali)
44 in patentkali
NBS start:
85-Nmin
laag 0-30 cm
2Cmeting: 125-Nmin (begin augustus) bewortelbare diepte
C
3 meting: 125-Nmin (eind september) bewortelbare diepte
4Cmeting: 75-Nmin (vanaf oktober)
bewortelbare diepte
in neerslagrijke perioden gift opdelen; maximale gift: 50 kg N / h a per keer
pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting)
Ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt
Vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden
week 26/27
18 cm diep, vlakvelds
11-12weekse, ingekorte losse plant
130.500
2 rijen op een bed (1.70 cm), rijafstand 70 cm
plantafstand: 9 cm
geen, goede selectie plantmateriaal
handmatig
circa 100 ml/plant kort na planten
Lage dosering (LDS) volvelds; maximaal 2 bespuitingen, daarna mechanisch
- 0,3 (tot 0,5) Lentagran + 0,3 (tot 0,5) Butisan (300 liter water/ha)
op zeer klein onkruid (2-3weken na planten);
na 2 LDS bespuitingen overstappen op mechanisch
- schoffelen op klein onkruid; eventueel krabbers achter schoffel
aanaardend schoffelen bij onkruid in de rij
Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met
0,3 ltr Decis (7dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0- 1,5ltr Mesurol (2 wkn)
Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een I e goede 'klap'
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ????

Preimot

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week

Uienvlieg

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het plantenveld of daarvandaan
naar productieveld verplaatst. Kan worden verward met preimot
Bestrijding ??

Ziektenbestrijding
Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen voorkomen
Bij het aangieten in principe geen behandeling
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim (0,5 1 ?))
Fusarium
Resistent ras
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1ltr Corbel (3 wkn),
Plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting herhalen afwisselen met
1 ltr Tilt (3wkn, heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP) of 5 ltr Exact (2 wkn)
Roest
Preventieve bespuitingen bij ongunstige weersomstandigheden voor de ziekte (lange blad-nat
perioden en optimale temperatuur van 12-22"C (vanaf augustus)
1,5 ltr Previcur N (2wkn) of 2,5 kg Eupareen (2wkn, spuiten mag tot 1oktober )
Herhalen met lagere dosering van 1,0 ltr en 2,0 kg
Papiervlekkenziekte

-23
Purpervlekkenziekte

Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen optreden spuiten met
1,2kg Folicur (2 wkn)
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn)
'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met Kenbyo;
purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen eventueel later met Folicur
curatief worden bestreden. Een herhaling voor papiervlekken kan eventueel met afwisselend
Previcur of Eupareen en ook nog met Kenbyo
Kenbyo istoegelaten mormaximaal3 bespuitingenperteelt. Bijiwçet voor +1 sept, scoortde%elaag voorMBP
+ BRI (%ie tabel).Werkingispreventieftegenpapiervlekkenmetnevenwerkingoppurper-enfluweelvlekken.
Advies (Bayer) is2' helftseptemberpas testarten metditmiddel. Waarschijnlijk heeftditvooraltemakenmet
de nevenwerking van hetmiddel;hetgroen houden van hetgewas m.b.v.htrobuline (groeihormonen)

Beregenen
Afdekken voor de vorst
Oogst
Periode
Methode
Gewasmonsters
Veilingklaarmaken
Schoningsafval
Bewerking na oogst

Voor de aanslag van de planten, aangieten
Regelmatige vochtvoorziening gedurende groei
Bij verwachte matige-strenge vorst prei afdekken !!!
Week 5 - 8
Oogsten in 3 keer, verdeeld over 4 weken (indien het gewas het toelaat)
Klembandrooier
Per bed 1kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling
Schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust
Afvoeren van bedrijf
Vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg

Gi..

Prei laat winter

Perceel
Ras
Bemesting
kg P2O5
kgK2ü
kgMgO
kgN

37
Maine

methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
Plantbedbereiding
Planten
Plantdatum
Ponsgaten
Plantmateriaal
Plantaantal
Plantverband
Plantbehandeling
Plantmethode
Aangieten
Onkruidbestrijding
Chemisch

Mechanisch

Plaagbestrijding
Trips

Preimot
Uienvlieg

0
? (patentkali) (40 al door VP gegeven)
in patentkali
NBS start:
80-Nmin
laag 0-30 cm
2 e meting:
90-Nmin (half september) bewortelbare diepte
,
3 e meting: 100-130-Nmin (begin maart)
bewortelbare diepte
eventueel een tussenmeting in herfst bij veel neerslag
maximale gift: 50 kg N / h a in neerslagrijke perioden
pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting)
Ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt
Vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden
week 29/30
18 cm diep, vlakvelds
11-12 weekse, ingekorte losse plant
130.500
2 rijen op een bed (1.70 cm), rijafstand 70 cm
afstand tussen planten: 9 cm
geen, goede selectie plantmateriaal
handmatig
circa 100 ml/plant kort na planten
Lage dosering (LDS) volvelds; maximaal 2 bespuiringen, daarna mechanisch
- 0.3 (0,5) Lentagran + 0.3 (0,5) Butisan (300 üter water/ha)
op zeer klein onkruid (2-3weken na planten);
- eventueel voor de winter nog een extra bespuiting
na 2 LDS bespuitingen overstappen op mechanisch
- schoffelen op klein onkruid; eventueel krabbers achter schoffel
aanaardend schoffelen bij onkruid in de rij
Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met
0,3 ltr Decis (7 dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0- 1,5ltr Mesurol (2 wkn)
Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een I e goede 'klap'
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ????
Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week
Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het plantenveld of
daarvandaan naar productieveld verplaatst. Kan worden verward met preimot
Bestrijding ??

11-24
Ziektenbestrijding
Fusarium

Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen voorkomen
Bij het aangieten in principe geen behandeling
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim (0,5 1 ?))

Roest

Resistent ras
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1ltr Corbel (3wkn),
Plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting herhalen afwisselen met
1 ltr Tilt (3wkn, heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP) of 5 ltr Exact (2 wkn)

Papiervlekkenziekte

Preventieve bespuitingen bij ongunstige weersomstandigheden voor de ziekte (lange blad-nat
perioden en optimale temperatuur van 12-22°C (vanaf augustus)
1,5 ltr Previcur N (2wkn) of 2,5 kg Eupareen (2wkn, spuiten mag tot 1oktober ). Herhalen
met lagere dosering van 1,0ltr en 2,0 kg

Purpervlekkenziekte

Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen optreden spuiten met
1,2kg Folicur (2 wkn)
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn)
'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met Kenbyo;
purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen eventueel later met Folicur
curatief worden bestreden. Een herhaling voor papiervlekken kan eventueel met afwisselend
Previcur of Eupareen en ook nog met Kenbyo

Beregenen
Afdekken voor de vorst
Oogst
Periode
Methode
Gewasmonsters
Veilingldaarmaken
Schoningsafval
Bewerking na oogst

Kenbyo istoegelaten voormaximaal3 bespuitingenper teelt. Bijin^etvoor± 1 sept. Scoortde%e laag voor
A1BP + BRI (%ie tabel).Werkingispreventieftegenpapiervlekken metnevenwerkingoppurper- en
fluweelvlekken. Advies (Bayer) is2' helflseptemberpas testarten metditmiddel. Waarschijnlijk heeftdit
vooraltemaken metde nevenwerking van hetmiddel;hetgroen houden van hetgewasm.h.v.?strobuline
[groeihormonen)
Voor de aanslag van de planten, aangieten
Regelmatige vochtvoorziening gedurende groei
Bij verwachte matige-strenge vorst prei afdekken !!!
Week 14-17
Oogsten in 3 keer, verdeeld over 4 weken (indien het gewas het toelaat)
Klembandrooier
Per bed 1 kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling
Schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust
Afvoeren van bedrijf
Vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg

Gi
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Prei kat winter

Perceel
Ras
Bemesting
kgP205
kgK20
kgMgO
kgN

19
Maine

methode
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
plantbedbereiding
Planten
Plantdatum
ponsgaten
plantmateriaal
plantaantal
plantverband
plantbehandeling
plantmethode
aangieten

0
280 (933 patentkali)
93 in patentkali
NBS start:
80-Nmin
laag 0-30 cm
2 e meting:
90-Nmin (half september) bewortelbare diepte
3C meting: 100-130-Nmin (begin maart)
bewortelbare diepte
eventueel een tussenmeting in herfst bij veel neerslag
maximale gift: 50 kg N / h a in neerslagrijke perioden
pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting)
Ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt
Vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden
week 29/30
18 cm diep, vlakvelds
11-12weekse, ingekorte losse plant
130.500
2 rijen op een bed (1.70 cm), rijafstand 70 cm
afstand tussen planten: 9 cm
geen, goede selectie plantmateriaal
handmatig
circa 100 ml/plant kort na planten

11-25
Onkruidbestrijding
Chemisch

mechanisch

Plaagbestrijding
Trips

Lage dosering (LDS) volvelds; maximaal 2 bespuitingen, daarna mechanisch
- 0.3 (0,5) Lentagran + 0.3 (0,5) Butisan (300 liter water/ha)
op zeer klein onkruid (2-3weken na planten);
- eventueel voor de winter nog een extra bespuiting
na 2 LDS bespuitingen overstappen op mechanisch
- schoffelen op klein onkruid; eventueel krabbers achter schoffel
aanaardend schoffelen bij onkruid in de rij
Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met
0,3 ltr Decis (7 dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0 - 1,5 ltr Mesurai (2 wkn)
Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een l l ' goede 'klap'
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ????

Preimot

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week

Uienvlieg

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het plantenveld of daarvandaan
naar productieveld verplaatst. Kan worden verward met preimot
Bestrijding ??

Ziektenbestrijding
Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen voorkomen
Bij het aangieten in principe geen behandeling
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim (0,5 1 ?))
Fusarium
Resistent ras
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1ltr Corbel (3wkn),
Plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting herhalen afwisselen met
1 ltr Tilt (3wkn, heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP) of 5 ltr Exact (2 wkn)
Roest
Preventieve bespuitingen bij ongunstige weersomstandigheden voor de ziekte (lange blad-natperioden en optimale temperatuur van 12-22"C (vanaf augustus)
1,5 ltr Previcur N (2wkn) of 2,5 kg Eupareen (2 wkn, spuiten mag tot 1 oktober)
Herhalen met lagere dosering van 1,0 ltr en 2,0 kg
Papiervlekkenziekte
Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen optreden spuiten met
1,2kg Folicur (2 wkn)
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn)
Purpervlekkenziekte

Beregenen
Afdekken voor de vorst
Oogst
Periode
Methode
Gewasmonsters
Veilingklaarmaken
Schoningsafval
Bewerking na oogst

'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met Kenbyo;
purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen eventueel later met Folicur
curatief worden bestreden. Een herhaling voor papiervlekken kan eventueel met afwisselend
Previcur of Eupareen en ook nog met Kenbyo
Kenbyoistoegelaten voormaximaal5 bespuitingenperteelt. Bijin^etvoor± 1 sept, scoortde%e laag voorMBP
+ BRI (%'e tabel).Werkingispreventieftegenpapiervlekken metnevenwerkingoppurper- en flmreelvlekken.
Advies (Bayer) is2' helftseptemberpas testarten metditmiddel. Waarschijnlijk heeftditvooraltemakenmet
de nevenwerking van hetmiddel;hetgroen houden van betgewasm.b.v.f strobuline (groeihormonen).
Voor de aanslag van de planten, aangieten
Regelmatige vochtvoorziening gedurende groei
Bij verwachte matige-strenge vorst prei afdekken !!!
Week 13-17
oogsten in 3 keer, verdeeld over 4 weken (indien het gewas het toelaat)
klembandrooier
Per bed 1kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling
Schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust
Afvoeren van bedrijf
Vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg

11-26
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Tagetes groenbemestet

Soort
Ras
Bemesting
kg P2O5
kgK20
kgMgO
kgN
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
Zaaibedbereiding
Zaaien
Zaadhoeveelheid
Zaaidiepte
Afstand
Tijdstip
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Chemisch

Tagetes patuia
Single Gold / Ground Control (hoog) of Rusty Red (laag)

Beregening
Verwerken gewas

GL;. ..•'•' •:'.. :x'V.:.
Soort
Ras
Bemesting
kgP205
kgK20
kgMgO
kgN
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
Zaaibedbereiding
Zaaien
Zaadhoeveelheid
Zaaidiepte
Afstand
Tijdstip
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Chemisch
Beregening
Verwerken gewas

0
0
0
in principe niet
Ploegen of Spitfrezen met aandrukrol, zo kort mogelijk voor zaai
Zaaicombinatie
Loonwerker
3-5 kg
0.5-1.0 cm
volvelds
afhankelijk voorvrucht
Niet
LDS volveld: 1.0 kg Goltix + 1 , 0 ltr fenmedifam op zeer klein onkruid, herhalen bij nieuw
onkruid (na circa 7-10 dgn)
Fenmedifam verhogen naar 2,0 ltr bij onvoldoende resultaat of te groot/afgehard onkruid
In een later stadium (2-4 blaadjes) maximale dosering 2 1 Goltix + 4 1Fenmedifam
voldoende vochtige grond rond zaai/opkomst
in principe tot over de winter laten staan
bij volgteelt vroege peen, in december inwerken in verband met goede vertering

Rogge (groenbemester)
Halo
0
0
0
in principe niet,

100 (vroeg) - 150 (later zaaien) kg/ha
volvelds
afhankelijk voorvrucht
Niet
Niet

In principe tot over de winter laten staan
Bij volgteelt vroege peen, in december inwerken in verband met goede vertering
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Bladrammenas

Gi
Soort
Ras
Bemesting
kgP205
kgK20
kgMgO
kgN
Grondbewerking
Hoofdgrondbewerking
Zaaibedbereiding
Zaaien
Zaadhoeveelheid
Zaaidiepte
Afstand
Tijdstip
Gewasbedekking
Onkruidbestrijding
Chemisch
Beregening
Verwerken gewas

Gi
Perceel
Ras
Bemesting
groenbemesting
kgP205
kgK20
kgMgO
kgN
methode
Grondbewerking
hoofdgrondbewerking
zaaibedbereiding
Zaaien
zaadhoeveelheid
zaaiafstand
zaaidatum
Onkruidbestrijding
chemisch (muur)
mechanisch
Plaagbestrijding
Luizen
Ziektenbestrijding
Beregening
Oogst
methode
periode
stro
Bewerking na oogst
Volggewas

Adagio
0
0
0
in principe niet,

10 kg/ha
cm
volvelds
afhankelijk voorvrucht
Niet
Niet
In principe tot over de winter laten staan
Bij volgteelt vroege peen, in december inwerken in verband met goede vertering

Triticale
Origo/Galtjo
Geen
0
50 wordt bij volggewas Ch. Kool gegeven
9 zie boven
start:
90-Nmin
tweede gift: 30-50 kg N tweede knoopstadium (circa 3' week mei)
pneumaat
Ploegen met woelers en vorenpakker
Gecombineerd met zaaien; rotorkopeg
160 kg/ha
8 cm
november
0,5 - 0,75 ltr Starane; indien mechanisch niet mogelijk
Eggen bij zeer klein onkruid
0.1 kg Pirimor per ha bij 30% bezetting halmen voor en tijdens bloei en 70% bezetting na bloei
Niet mogelijk

Maaidorsen
Augustus
persen en afvoeren
schijveneggen en ploegen voor volggewas
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Gi
Perceel
Ras
Bemesting
groenbemesting
kg P 2 0 5
kgK20
kgMgO
kgN
methode
Grondbewerking
hoofdgrondbewerking
zaaibedbereiding
Zaaien
zaadhoeveelheid
zaaiafstand
zaaidatum
Onkruidbestrijding
chemisch
Plaagbestrijding
luizen
Ziektenbestrijding
Beregening
Oogst
methode
periode
stro
Bewerking na oogst

Zomertarwe
Baldus (Cebeco)
Geen
0
115 (383 patentkali)
38 (383 patentkali)
start:
90-Nmin
tweede gift: 30-50 kg N
pneumaat

tweede knoopstadium (circa 3 e week mei)

Ploegen met woelers en vorenpakker
Gecombineerd met zaaien; rotorkopeg
120 kg/ha
8 cm
februari / maart
3.0 ltr Verigal D, bij klein onkruid/groeizaam weer verlaagde dosering: 2.0 ltr/ha mogelijk;
toepassen vanaf einde uitstoeling - begin strekken
0.1 kg Pirimor per ha

indien nodig
maaidorsen
augustus
persen en afvoeren
schijveneggen en ploegen voor volggewas

