Teeltonderzoek Calendulaofficinalis(goudsbloem) 1992
Crop managementresearch onCalendula officinalis (marigold) 1992
ing. N.van Dijk enir.G.E.L. Borm,PAGV

Inleiding
Op het PAGV wordt in het kader vanhet Nationaal
Olieprogramma (NOP) onderzoek uitgevoerd naar
nieuwe oliehoudende gewassen. Eénvandezegewassen is Calendulaofficinalis(goudsbloem). De olie
uit het zaad kan gebruikt worden voor coatings,
kunststoffen encosmetica.
Over deteelt van ditgewas voor zaadenolie is nog
weinig bekend. Daarom werd in 1992op een klei(PAGV) eneenzand-locatie (ROCDe Kooyenburg)
onderzoek uitgevoerd. Er werd gekeken naar de invloed van twee zaaitijdstippen, drie zaaizaadhoeveelheden en twee rijenafstanden (25en 50 cm).

Proefopzetenuitvoering
De proeven zijn uitgevoerd in vier herhalingen. De
proefopzet wasvoor beide locaties hetzelfde name-

T1 =23/24 april (PAGV/Kooyenburg)
T2< 14/15 mei (PAGV/Kooyenburg)
driezaaizaadhoeveelheden: Z1 : • 5 kg/ha
1 2 : ••10 kg/ha
: 15 kg/ha
twee rijenafstanden:
B1 = 25 cm
R2 : 50 cm

Op het PAGV werd op24juli (T1)en 12 augustus
(T2) geoogst enopDeKooyenburg op5(T1)en 20
(T2) augustus. Het hele gewas is met de Hege
(proefveldoogstmachine) geoogst en op de droogvloer gedroogd. In de winter is er gedorst engeschoond. Het RIKILT-DLO heeft het oliegehalte in
het zaad bepaald met de NMR-methode (Nuclear
Magnetic Resonance) en de vetzuursamenstelling
met degaschromatograaf.

Resultaten
De opkomst vanhetgewas wasvrij onregelmatigen
met name op De Kooyenburg nogal hol.Tochwas
het gewas bijdebloei grotendeels gesloten.
De zaadopbrengsten waren ondanks de droogte
hoog. Dezaadverliezen kunnen bij dit gewas hoog
oplopen.
Infiguur 10zijndegeoogste zaadopbrengsten en de
zaadverliezen bijde25cm rijenafstand uitde proef
op hetPAGV (kleigrond) weergegeven.

twee zaaitijdstippen:

Dezaaitijdstippen lagen perblok aaneengesloten, de
zaaizaadhoeveelheid en de rijenafstand lagen hierover vollediggeward.
Goudsbloem heeft drie verschillende vruchtvormen:
haken, boten en vleugels. Hierdoor blijft het zaad
makkelijk aan elkaar haken. Voor deze proeven is
een mengsel vandedrie vormen gebruikt. Hetzaad
was afkomstig van hetCPRO-DLO.
Bij de PAGV-proef zijn stroken acryldoek tussende
gewasrijen gelegd (alleen bijde25cm rijenafstand)
omdezaadverliezentebepalen.
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De laagste zaaizaadhoeveelheid gaf de laagsteopbrengst bijzowel degeoogste alsdetotale zaadopbrengst. Het zaaitijdstip had geen invloed op de
geoogste zaadopbrengst, maar door het verschil in
zaadverliezen wel op de totale zaadopbrengst. De
zaadverliezen warenbijdetweede zaaitijd hogerdan
bij de eerste zaaitijd. Dehoeveelheid zaaizaadhad
geen invloed op dezaadverliezen.
De belangrijkste resultaten van deze proeven zijn
vermeld in tabel 90. De zaaitijd en de rijenafstand
hadden geen noemenswaardig effect opde olie-en
calendulazuuropbrengst. Daarom zijn alleendeeffecten van de zaaizaadhoeveelheid weergegeven. De
gegevens zijn gemiddelden vandetwee zaaitijdstippenendetwee rijenafstanden.
In beide proeven gaf de hoogste zaaizaadhoeveelheid een hogere plantdichtheid.OphetPAGV gaf de
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Figuur 10. Zaadopbrengst en zaadverliezen goudsbloem op kleigrond bij twee zaaitijdstippen drie zaaizaadhoeveelheden bij eenrijenafstandvan 25 cm.
Tabel90. Plantdichtheid,olie- envetzuurpercentage enverschillende opbrengsten (kgper ha)bijgebruikvandrie zaaizaadhoeveelheden
van Calendula officinalis.
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hoogste zaaizaadhoeveelheid eenhogere totaalgeoogste gewasopbrengst, een hogere geoogste zaadopbrengst eneenhoger calendulazuurgehalte, maar
op DeKooyenburg waren deverschillen niet significant. Het oliegehalte en deolie-encalendulazuuropbrengst waren bij 10en 15kg zaaizaad hogerdan
bij de laagste zaaizaadhoeveelheid, maar erwas
geen significant verschil tussen hetgebruik van 10
en 15kg zaaizaad perhectare.

Conclusies
De laagste zaaizaadhoeveelheid (5kg perha) gaf de
laagste opbrengsten. Afgaande opdeze twee proeven lijkt 10kg zaaizaad perhectare voldoende. Hierbij hoort een plantdichtheid vancirca 40plantenper
vierkante meter. De rijenafstand en het zaaitijdstip
lijken vanminder belang voor deolie- encalendulazuuropbrengst.
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