INFOBUNDELGROENROOIEN 1993
Interne informatiet.b.v.dewerkgroep "Samenwerkingsverband Groenrooien"

Inhoud:

pag.

-Groenrooienenbactetrieziekten;Dr.P.Kastelein

1

-ProjectAOB6.3,Verticilliumbiguttaturaalsbiologisch
gewasbeschermingsmiddel tegenlakschurft;Dr.P.H.J.F.van
denBoogert

4

-Deervaringenmetgroenrooienindepraktijk;Ing.E.Schepel

5

-Groenrooienalsalternatief;Ir.A.BoumanenIng.G.J.Molema

8

-Groenrooien,aldannietmetVerticilliumbiguttatum;
Ir.M.Hospers

11

-Droogperiodebijgroenrooien;Ir.M.Hospers

13

-Ontwikkeling lakschurftnagroenrooienenonderdekkenbij
pootaardappelen -KW178-1993;Ing.J.K.Ridder,Ir.C.B.Bus
enIng.H.W.G.Floot

15

-Ontwikkeling lakschurftnagroenrooienenonderdekkenbij
pootaardappelen -KB1017-1993;Ing.J.K.RidderenIr.C.B.Bus

18

-Ontwikkeling lakschurftnagroenrooienenonderdekkenbij
pootaardappelen -WG 352enBEM921-1993;Ing.J.K.Ridderen
Ir.C.B.Bus

20

-Invloedgroenrooienenonderdekkenopdematevanontvellingbij
pootaardappelen -PAGV3365-1993

23

-Ervaringenmetgroenrooienvanpootaardappelen in1993;
Ir.C.B.BusenIng.J.K.Ridder

27

GROENROOIENENBACTERIEZIEKTEN
Resultatenvanin1993verricht bacteriologisch onderzoek
Pieter Kastelein,IPO-DLO
Algemeen
Inhetverslagjaar 1993isdeaandacht naarheteffectvan
groenrooienopdebesmettingvanpootaardappelen metErwinia
carotqvorasubsp.atroseptica (Eca)enE.chrysanthemj(Ech)
inhetonderzoek,datvanaf 1990innauwesamenwerkingdoor
het IPO-DLO,hetHLBenhet IMAG-DLOisuitgevoerd,meer
verschovennaaraandacht voordemogelijkheid diehetgroenrooienbiedt totdebeheersing vandezepathogenenmet
antagonisten.Bijhetverkrijgenvanmateriaal voorhet
isolerenvanantagonisten issamengewerkt methetHLB,het
IMAG-DLOenhetPAGV.
Veldproeven 1992
Tijdensdemaandfebruari werdenvan indepoterbewaarplaats
opgeslagenknolmonstersvandein1992uitgevoerde veldproeven
dekiemgetallenbepaald.
BijdeopdeOostwaardhoeve opzavelaangelegde proef,metal
dannietkunstmatig metEcabesmetteveldjes,blekende
effectenvanloofvernietigingdoorklappen +spuitenengroenrooiennascheren (aldannietmettoedienenvanTrichoderma
spp.ofPseudomonas,spp.tijdenshetgroenrooien)opde
besmetting metEcanietstatistischbetrouwbaar.
OokbijdeteDeKrim (dalgrond)aangelegdeproef,metnatuurlijkmetEcaenEchbesmetmateriaal,blekendeeffectenvan
loofvernietigingdoorklappen +spuitenengroenrooienna
scheren (aldannietmettoedienenvanTrichodermaspp.
tijdenshetgroenrooien)opdebesmetting metEcaalsmedeEch
nietstatistischbetrouwbaar.
Veldproeven 1993
Eind juli isinsamenwerking methet IMAG-DLOopde
Oostwaardhoeve eenveldproef aangelegd methetdoel heteffect
tebepalenvandeaanwezigheid vanEcaoploofrestenen/of
rotteknollenopdebesmetting naloofvernietigingdoor
klappen +spuitenengroenrooien nascherenalsmede nalooftrekkenmetzijafvoer.Bijhetaanleggenvandeproef bleek
het loof alvannaturebesmetmetbacteriëndie inIFC
positief reagerenmetantiserumtegenEca. Inextractenvan
knollenvandeniet-kunstmatigbesmetteveldjeswerdengeen
positief reagerende bacteriëngevonden.Nagroenrooienbleken
deEca-kiemgetallenbijknollenenloofrestenvandekunstmatigbesmetteveldjesstatistischbetrouwbaar hoger tezijn
danbijknollenenloofrestenvandeniet-kunstmatig besmette
veldjes.Voorhetbepalenvandebesmettingenzijnnadeoogst
vandeveldjesmonsters ineenpoterbewaarplaats totbegin
1994opgeslagen.

Begin augustus is meegewerkt aan een bacterieproef van het
HLB. Dit experiment heeft tot doel het effect van te bepalen
van loofvernietigingdoor klappen +spuiten en groenrooien na
scheren opde besmetting van de oogst vanuit rotte met Eca
alsmede vanuit rotte met Ech geïnoculeerde knollen, als ook
het effect van toedienen van Pseudomonas WCS 371 en
Pseudomonas WCS 417 tijdens het groenrooien op deze
besmettingen. Bijhet aanleggen vande proef bleek het gewas
al van nature besmet met beide pathogène Erwinias. Na groenrooien bleken de Eca-kiemgetallen van knollen van de kunstmatig met Eca besmette veldjes statistisch betrouwbaar hoger
te zijn dan de Eca-kiemgetallen van knollen van nietkunstmatig besmette veldjes. Ondanks de hoge dichtheden van
Ech in het rottende besmettingsmateriaal, waren de Echkiemgetallen van knollen van kunstmatig met Ech besmette
veldjes niet hoger dan de Ech-kiemgetallen van knollen van
niet-kunstmatig besmette veldjes. Voor het bepalen van de
besmettingen zijn nade oogst van de veldjes monsters ineen
poterbewaarplaats tot begin 1994 opgeslagen.
Onderzoek naar in-vitro activiteit van antagonisten tegen
andere pathogenen en nieuwe isolaten van aardappelschil.
Intotaal zijn 33 bacteriestammen en6 schimmelstammen met
bekende antagonistische werking tegen pathogenen anders dan
Eca en Ech, 75en 122bacterie-isolaten van de schil van
respectievelijk 7partijen tijdens de winter 92/93 bewaarde
aardappelen en 11 tijdens het oogstseizoen 93op verschillende
lokaties door groenrooien geoogste partijen aardappelen éénmalig op 20*/.Aardappel Dextrose Agar (PDA)bij 15en 20"C
getest op antagonistische activiteit tegen Eca-stam 151 en
Ech-stam 502. Bijdeze eerste toetsing bleken 16bacteriën bij
beide temperaturen de groei vanzowel Eca als Ech inhet
medium rond de geteste bacterie te verhinderen (heldere zone
in agar). Daarnaast zijn er bacteriën die de groei van alleen
Eca of Ech verhinderen of hun groei vertragen (kleine kolonies
rond geteste bacterie). Op grond van deze eerste screening
zijn een 75-tal bacterie-isolaten geselecteerd voor nadere
toetsing op antagonistische activiteit op aardappelschijven en
het miniknollen-model.
Geschiktheid enige media voor populatiedynamisch onderzoek
Erwinias inaanwezigheid van antagonisten
Bijeen eerste evaluatie van een zestal inde literatuur
beschreven (semi-)selectieve media voor Erwinias bleek medium
04 bijveel stammen van Eca een hogere recovery te geven dan
het tot nu toe gebruikte medium op basis van polygalacturonzuur (PT)en het niet selectieve Tryptic Soy Agar (TSA). Op
medium 04 bleken een aantal bacteriën,die inODDkruisreacties geven met anti-Eca serum, alsmede een aantal
fluorescerende Pseudomonaden (WCS-isolaten), waaronder een
aantal met in-vitro antagonistische activiteit tegen Eca, niet
of slecht te groeien. Bij een evaluatie met schilextracten van
aardappelen afkomstig van De Oostwaardhoeve (klei)en
Eeserveen (dalgrond)bleek het aantal in IFC, met FITC

gelabeld antiserum tegen Eca, kleurende kolonies in medium 04
bijdrie van de vier bemonsteringen hoger te zijn dan inPT.
Voor Ech iseen medium (medium 01)gevonden waarin de meeste
geteste stammen beter groeien invergelijking tot FTenTSA.
Bijeen evaluatie met schilextracten van aardappelen afkomstig,
uit Eeserveen bleek het aantal in IFC,met FITC gelabeld
antiserum tegen Ech, kleurende kolonies in medium 01 enT'.'A
bij beide bemonsteringen hoger te zijn dan inPT. Door de
slechte kleuring in IFC,en de goede groei van kruisreageerders en fluorescerende Pseudomonaden lijkt dit medium
minder geschikt voor populatiedynamisch onderzoek. Tot dusver
iseen betere recovery van Ech uit schilextracten verkregen
door toevoeging van het antibioticum R aan TSA. De geteste
kruisreageerders en fluorescerende Pseudomonaden zijn echter
minder gevoelig voor dit antibioticum R gebleken dan de
geteste Ech-isolaten.

Project: AOB 6.3
lnstelling:IPO-DLO
ContactpersoomDr. P.H.J.F. van den Boogert

Rapportagedatum: 5jan 1994

Doel: Implementatie van de mycoparasitaire schimmel Verticillium biguttatum als biologisch gewasbeschermingsmiddel tegen lakschurft in het systeemvan groenrooien.
Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar:
1. Compatibiliteit van V. biguttatum met een aantal schimmel- (Gliodadium en Trichodermaspp.) en
bacterie- (WCS-isolaten) antagonisten tegen pathogène Erwinia spp. getoetst in het miniknol systeem
(MTS). De biologische aktieviteit van V. biguttatum wordt niet of nauwelijks beïnvloed door de
aanwezigheid van andere organismen zelfs niet wanneer de co-inoculant in een 10 of 100 voudige
concentratie aanwezig is. Gekonkludeerd wordt dat V.biguttatum compatible is met de thans bekende
antagonisten die effectief zijn tegen de natrot veroorzakende Erwiniaspp.
2. Toepassing van V.biguttatum en hetfiri/zocton/a-specifiekefungicide moncereen tijdens in een 4-tal
PAGV-groenrooiproeven. Ook in 1993 blijkt V.biguttatum een significante en relevante onderdrukking
van lakschurft teweeg te brengen. Moncereen blijkt eveneens een effectief middel tegen de aardappelziekte lakschurft. Verder is de vitaliteit van Sclerotien bepaald van de proeven DeWaag en Kooyenburg.
De antagonist gaf een afname van de vitaliteit te zien. Echter, als gevolg van de geringeRhizoctoniadruk was het aantal onderzochte knollen was te klein om van een signifikant effect te spreken
3. Effect van hehandeling van gewasresten met V. biguttatum op de overleving van R. solani in
aardappelpercelen. Toepassing van V. biguttatum tijdens groenrooien had eenjjeatféf jjggatfÇf effect
op de overleving van R.solani op gewasresten en reducties van 90 % werden hierbij verkregen (zie
figuur). De overleving van hat pathogeen in de grond kan dus sterk worden beïnvloed door gewasbehandeling met de antagonist. In vervolgproeven zal dit effect van V. biguttatum ook op andere
gewasresten (Iris en tulp) nader worden gevolgd.
4. Het mechanisme van lakschurftonderdrukking door V.biguttatum in vitro in samenwerking met Dr.
J. W. Deacon ICMB, Universiteit van Edinburgh. Binnen een door V. biguttattum geïnfecteerde kolonie
van R. solani bleek de sclerotiumvorming geheel onderdrukt te worden, ook op de delen van de
kolonie zonder interactie met de antagonist. Dit "op afstand" effect wordt toegeschreven aan de
sterke nutrient sink werking in de richting van de zone van parasitisme.
5. In samenwerking met TNO-voeding, Zeist en Rijks Agrarische Hoge School Friesland (RAHF) naar de
mogelijkheden voor massakweek van V. biguttatum. In MTS maar ook in veldproeven kon worden
aangetoond dat sporen gekweekt volgens het RAHF prodedeé in "liquid state fermentation" een
vergelijkbare biologische aktieviteit bezitten als de sporen gekweekt op de gebruikelijke agarbodems.
Liquid state fermentation blijkt dus een alternatief voor de solid state fermentatie voor massakweek van
V. biguttatum. Vergelijkend onderzoek zal uit moeten maken welk van de systemen in de toekomst
gebruikt zal gaan worden voor opschaling van de massakweek.

Deervaringen met groenrooien inde praktijk.
Door: E.Schepel
Veel aardappeltelers hebben het afgelopen jaar voor het eerst kennis gemaakt met de
loofdoodmethode groenrooien. Het groenrooiseizoen duurde dit jaar van eind juni tot eind
juli en isop te delen in een droge en een natte periode. In de droge periode voor half juli
verliep het groenrooien zonder problemen, later onder natte omstandigheden waren de
ervaringenverschillend.
Bij extreem droge omstandigheden moeten de huidige groenrooimachines iets worden
aangepast. Eenlagere rooimatsnelheidenbekleding vandespijlen moeten danbeschadiging van de aardappelen door het ontbreken van de bufferende werking van grond,
voorkomen.
Onder "normale"omstandigheden kunnen de machines primawerkleveren.
Als ineen groenrooiperiode de grond van normaal vochtig extreem natwordt, dan kande
groenrooier op de volgende wijze worden aangepast.
-Dekloppersop debeidemattenkunnenwordengebruikt (oppasenvoorrollendeknollen).
- langzamer rijden, iets hogere rooimatsnelheid
- Eenzeefband,welof niet bekleed,meteen grotere (28mm)doorvalopening gebruiken.
Als ondanks het gebruik van een zeefband met grotere doorvalopening, de kloppers
maximaal werken en langzaamwordt gereden,toch te veel grond op de rooimachine blijft
liggen, dan is groenrooien niet meer mogelijk.
Ook de draagkracht, de vochtdoorlatendheid van de grond en de ligging van het perceel
bepalen of groenrooien mogelijk is.
Om de beslissing te nemen om wel of niet te groenrooien moeten de volgende punten in
ieder geval wordenmeegenomen.
Tijdens regen nietgroenrooien.
Detrekkermetgroenrooier moetzonderaltediepesporentemakenoverhetperceel
kunnen rijden (bandbreedte maximaal 13,6 inch). Hierbij ook op de wendakkers
letten.
Ermag geenwater tussen de ruggenvoorkomen.
70tot 80%van de grond moet uittezevenzijn.
Deknollen moeten met 10cmgrond kunnenworden ondergedekt.
Degrond mag nahet onderdekken niette stijf inelkaar worden gedrukt.
Met inachtneming van deze criteria kan ondanks natte bodemomstandighedentoch goed
werk geleverd worden. Is de grond te nat en wordt niet voldaan aan bovengenoemde
punten, danzal het loof op eenandere wijze gedood moetenworden.
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Tijdens het groenrooiseizoen 1993 zijn door de praktijk een aantal mogelijke oplossingen
aangedragen voor de meest voorkomende problemen. Gebleken is dat de vindingrijkheid
groot is,waardoor een groot deelvan de problemen kunnenworden opgelost.
Enige problemen tijdens groenrooien enmogelijke oplossingen:
Stengels steken uit denieuwgevormde ruggen.
Eerst proberen hetklappen te verbeteren; door de hoogte te verstellen,de klapper
meer achterover te zetten, zodat het gewas minder plat wordt gedrukt of door
langzamer te rijden. Als dit niet helpt, dan kan direct voor de toedekschijven een
verticale (niet slepende) rubberen flap worden geplaatst, die de omhoogstekende
stengelresten plat strijkt, voordat de grond er opvalt. De flap mag de knollen niet

raken.
Beperktezeefkapaciteit van demachine.
Eenrooimatmonteren meteen grotere doorvalopening.
kloppers op de rooimattengebruiken.
Deaardappelen koment.o.v hetmaaiveldte diep teliggen.
Eengrotere driehoek zover mogelijk naar achteren onder de groenrooier monteren,
zodat er meer grond midden onder de machine wordt geleid, waardoor de
geulentrekker minder diep kanwordenafgesteld.
Enige problementijdens oprooien enmogelijkeoplossingen:
Deaardappelenwillenderooimachinenietinendediaboloroldruktderuguitelkaar.
De beitels kunnen iets vlakker worden gezet, zodat de grond niet meer wordt
weggeduwd.Omdejuistedieptetehoudenmoetdanderuimtetussendebeitelsen
dediabolorolwordenvergroot.Eenbredeendiepediabolorolheeftdevoorkeur.Ook
kunnen de schijven worden vervangen door glijplaten,zodat er geen aardappelen
kunnenwegvallen.
Deaardappelen gaanbij eentweerijige rooimachine rollen op de eerste rooimat.
De eerste rooimat kan met een wandje over de gehele lengte smaller worden

gemaakt.
Derooimachineheeftvanwegedenattelossegrondmoeitehetspoorgoedtevolgen
enzakt steedsweg.
Despoorbreedte kanworden aangepast en debandbreedte kanwordenvergroot.
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Om meer te weten te komen over de ervaringen in de praktijk met groenrooien onder de
extreem natte omstandigheden van 1993, is een enquête gehouden onder telers, die het
groenrooien ditjaar hebben laten uitvoeren door een loonwerker. Uit deenquête bleek dat
detelersoverhetalgemeenzeertevredenwarenoverhetgeleverdewerk.Detelerszijnmet
groenrooien begonnen, vanwege ontevredenheid over de andere loofdoodsystemen.
Ondanks de weersomstandigheden tijdens dit kennismakingsjaar is80%van detelersvan
plan met dit systeem door te gaan. Hieruit blijkt dat, ondanks de problemen t.g.v. denatte
omstandigheden, het systeembij de gebruikers goed overkomt.
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ir.A. B O U M A N , ir.G J . MOLEMA
DLO-InstituutvoorMechanisatie,ArbeidenGebouwen(IMAG-DLO),Wagcningcn

GROENROOIENALSALTERNATIEF!
Loofdoden mogelijk zonder chemische middelen

InNederland ishetloofdoden bijaardappelpootgoed nodigomIevoorkomendatdeknollenmetvirussenwordengeïnfecteerd,veroorzaakt
door bladluizen.Eenandere belangrijke redenvoor loofdoding isomte
grote knolsorteringentegentegaan.Ookderooibaarheid wordt door
loofdodingvergroot.Hetverbod ophetgebruikvanhetherbicide Dinosebenproblemen,naklappen/spuiten,metdeschimmelRhizoctoniasolani,dielakschurftopaardappelknollen veroorzaakt,hebbengeleidtot
deontwikkelingvanalternatieven.Groenrooienenonderdekken iszo'n
alternatief,naastlooftrekken,loofbrandenenspuitenmettoegestane
middelen.
• Voorraadrooien
Groenrooien enonderdekken isgebaseerdop
resultaten vanonderzoek naar deontwikkelingvan R.solani, naverschillende methoden
van loofdoding. Uithetonderzoek bleekdat
de ontwikkeling van R. solani wordt tegengegaan door:
- luchtinderuggen tebrengen;
- groeicontacten tussenknolengrond, opnamecontacten tussen wortel en grond en
transportcontacten tussen knollenen plant
teverbreken;
- de hoeveelheid groene plantedelen in de
ruggen teminimaliseren.
Degeschetste situatie wordt bereikt doorhet
loof te verwijderen en de aardappelen op
voorraad terooien. Deaardappelen moeten
tussentweeopstaanderandenkomenteliggen
dietijdens hetvoorraadrooien zijn gecreëerd,
omtevoorkomen datdeaardappelen wegrollen. Nahetvoorraadrooien worden deaardappelen metbehulpvan aanaardschijven met
grond bedekt. Van uitermate groot belang
hierbijisdaternahetonderdekkengeensprakemagzijnvanblootliggendeknollen.Omdit
tevoorkomen moetervoldoende grond worden uitgezeefd omdenieuwe rugte kunnen
vormen.
De loofverwijdering, die voorafgaat aan
het voorraadrooien, kanworden uitgevoerd
met eenloofklapper of met een loofklapper
in combinatie meteenlooftrekker. Bijloofklappenwordthetloofnietgeheel verwijderd,
bij looftrekken wel. Hetsysteem vangroenrooien enonderdekken (afb. i) bestaat uitde
volgendevijf fasen:

- loofdoding (loofvernietiging cq. -verwijdering);
- voorraadrooien, waarbij 60à 70% van de
grond moet worden uitgezeefd;
- onderdekken;
- afhardings- en wondhelingsperiode van
tienofmeerdagen;
- uiteindelijke oogst eninschuring.
Hetontvellenvanknollenistereducerendoor
te voorkomen datdeknollen terugrollen op
dezeefketting. Ermoet dus voldoende grond
op dezeefketting blijven. Verder moeten de
valhoogtes, zowel indemachine alsnaarde
grond,worden geminimaliseerd.
In tegenstelling totdegebruikelijke oogstmethoden,hoeft nietallegrond tewordenuitgezeefd. Ermoetzoveelgrond uitgezeefd zijn,

Afb. 1.Groenrooienenonderdekkenvan
aardappelen.
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dat een goede nieuwe rug kan worden gevormd,waarindeknollenmetminimaal 5cm
grond zijn bedekt.
• Ziektebestrijding
Groenrooien enonderdekken biedt mogelijkheden om knollen tijdens het groenrooien,
voordat zemetgrond worden bedekt, tegen
ziektentebehandelen.Devoorraadrooier kan
hiertoeworden uitgerust meteen spuitinrichting.Deknollen worden bespoten gedurende
de val van dezeefketting naar de grond(afb.
2). Momenteel wordt door hetIMAG-DLOonderzocht metwelkecombinatievanspuitdoppen enhunonderlinge positie deaardappelknollen optimaalmetmiddelkunnen worden
bedekt.
De bespuiting tegen ziekten kanbij pootgoedvangrotebetekeniszijn,omdat deinfectiegevoeligheid vandeknollen indeperiode
tussen loofdoding enoogst groot is. Tijdens
het rooien kunnen o.a. antagonisten en/of
fungiciden worden toegediend. Antagonisten
zijn organismen dievoor hetgewas onschadelijk zijn endiedewerking ofontwikkeling
van schadelijke organismen tegengaan of
remmen.

Tabel2.Heteffectna20 dagenvanMoncereenenVerticillium
biguttatumopdeontwikkelingvanR.solanibijvierloofdoodmethoden,uitgedruktinhet lakschurftindexcijfer.

Tabel 1.Degemiddeldelakschurftindicesvanvierloofdoodmelhodenoptweetijdstippenin 1992.
Methode

A
B
C
D

lakschurftindex '
na 10dagen

na20 dagen

16
31
24
9

60
45
49
11

Methode

A
B
C
0

Het IMAG-DLO onderzocht drie varianten van
groenrooien en onderdekken; deze werden
vergeleken met klappen/spuiten. Bij de loofdoodmethoden werden,behalvedetechnische
aspecten, ook de invloed van de methode op
deuitbreidingvan R.solaniendeontvellingsgevoeligheid vandeknollen onderzocht.

• Zavelgrond
Nagenoeg alleproeven zijn uitgevoerd op het
IMAG-DLO proefbedrijf 'Oostwaardhoeve' te
Slootdorp (Wieringermeer). De onderzoeksresultatendieinditartikelworden besproken,
zijn dan ook alleen van toepassing op zavelgronden met een afslibbaarheid van ca.
10-30%.
Om de ontwikkeling van R. solanite kunnenonderzoeken,isuitgegaan vantweetypen
proefvelden. In het ene geval is bij het poten
pootgoed gebruikt dat licht met lakschurft
wasbezet,en inhetanderegeval isbij het poten pootgoed gebruikt dat vrij was van lakschurft. In beide gevallen is uitgegaan van

60
45
49
11

Moncereen

V.biguttatum

15
10
2

21
23
3

Onbehandeld

' Hetproefveldwerdopkunstmatigewijit besmetmetR.lofoni

• Vier loofdoodmethoden

Lakschurftinde

Bintje pootgoed (35-45mm).De aardappelen
zijn gepoot in april en de loofdoding vond
plaatsinjuli.
Viertechnieken zijn vergeleken:
- loofklappen gecombineerd met een rijenbespuiting (methodeA);
- scheren(= zeer kort klappen)zonder loofafvoer, gevolgd door groenrooien en onderdekken (methodeB);
- scheren met loofafvoer, gevolgd door
groenrooien enonderdekken (methodeC);
- Iooftrekken (trekriem-principe) met loofafvoer, gevolgd door groenrooien en onderdekken (methode D).
Metdetermloofafvoer wordtbedoeld dat het
loof met een afvoerbandje zijwaarts is afgevoerd, zodat het bij het groenrooien nietin
devoorraadrooier zou terechtkomen.
Loofklappen in combinatie met een rijenbespuiting isalsreferentie beschouwd.

• Hergroeiloof
Bijallegroengerooide proefvelden wasbeslist
geen sprake van hergroei van het loof. Als

loofverwijderingsmethode werkt de techniek
uitstekend, ook als de risico's van virusinfectiesworden meegewogen.

• Lakschurft
Naast het effect van het groenrooien en onderdekken op de ontwikkeling van R.solani,
is in de proeven ook gekeken naar het effect
hierop van toediening, tijdens het voorraadrooien,van een fungicide (Moncereen) eneen
antagonist (Verticillium biguttatum). Alleen
de resultaten van het proefveld dat op kunstmatige wijze is besmet, komen in dit artikel
aan deorde.
OmdeontwikkelingvandeschimmelR.solaniop de aardappelknollen goed te kunnen
volgen,zijnvanafhetmomentvan loofdoding
viermaal iedere 10 dagen knolmonsters uit de
nieuweruggengenomenenbeoordeeld opbezetting met lakschurft. De bezetting met lakschurft is tot uitdrukking gebracht in een indexcijfer. Het lakschurftindexcijfer kan variëren tussen o en 100. In de praktijk mag het
indexcijfer voor het veldgewas maximaal 20
bedragen. In tabel 1worden de vier technieken vergeleken met de bezetting met lakschurft. Er wordt ingegaan op de resultaten
na 10dagen en na 20dagen, omdat dit in de
praktijk demeest relevanteperiode betreft.

• Looftrekken
Degemiddeldelakschurftindex ophet tijdstip
van loofbehandeling (dago)was2.Na 10dagengafdecombinatie looftrekken met loofafvoer/groenrooien en onderdekken het beste
resultaat. Loofklappen incombinatie meteen
rijenbespuiting gaf na 20dagen verreweg het
slechtsteresultaat.Scheren gafinbeidegevallen,dus zowel met alszonder loofafvoer, een
even slecht resultaat. De resultaten van looftrekken met loofafvoer gevolgd door groenrooien en onderdekken waren uitstekend,
Afb.2.Demogelijkheidtoteengerichtebespuitingtegenziektentijdenshetvoorraadrooienvanaardappelen.
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zelfs na 30dagen bleek de bezetting met lakschurft nauwelijks tezijn toegenomen.
Uithetonderzoekblijktverderdatderesultaten uit tabel 1 kunnen worden verbeterd
door gebruik temaken van hetzij het fungicide Moncereen, hetzij de antagonist Verticillium biguitatum (tabel 2). Zowel Moncereen
als Verticillium biguttatum beperkten de ontwikkeling van lakschurft aanzienlijk. Wanneer het fungicide of de antagonist werd gebruikt in combinatie met looftrekken met
loofafvoer, gevolgd door groenrooien en onderdekken, bleef de bezetting met lakschurft
minimaal.Ook hier gold dat de lakschurftindexna 30dagen nauwelijks was toegenomen.
Bij scheren was het resultaat veel minder
gunstig. Er bleek veelmeerlakschurft te ontstaan. Wanneer bij scheren het fungicide of
de antagonist werd toegepast, was het resultaat acceptabel.
Technisch gezien heeft scheren, vergeleken
met normaal klappen, als nadeel dat de
klepelszeer snel kunnen slijten, waardoor de
klepelasinonbalanskan raken.
Ook is de ontvellingsgevoeligheid voor de
verschillende loofbehandelingsmethoden gevolgd. In ontvellingsgevoeligheid bleken bij
de loofbehandelingen nauwelijks verschillen
te bestaan.
• Conclusies
Na groenrooien en onderdekken was in geen
enkel gevalsprake van hergroei van het loof.
Scheren, met of zonder loofafvoer, had geen
verschilinbezettingmetlakschurft totgevolg.
Wanneer het loof werd afgevoerd bleven er
kennelijk nogzoveelondergrondsestengelrestenachter,dieweerwerdenondergedekt inde
nieuw gevormde rug, dat nog steeds sprake
was van geschikte omstandigheden voor de
ontwikkeling van de schimmel R. solani.
Loofafvoer bleek in deze situatie bij scheren
duszinloos.
Wanneer scheren werd gecombineerd met
Moncereenof Verticilliumbiguttatumwashet
resultaat,invergelijkingmet klappen/spuiten,
acceptabel.Het probleembijscherenisechter
datbijdeloofklapper sprakeisvanhevigeklepelslijtage enonbalansindemachine,endeze
techniek alszodanig voor de praktijk nietdirectdeoplossing biedt.
De resultaten van looftrekken met loofafvoer,gevolgd door groenrooien en onderdekken, bleken uitstekend. Er blijft vrijwel geen
groen loof in de nieuwe rug achter. Er was
nauwelijks sprake van lakschurftvorming.
Het ÏMAG-DLOwerkt dan ook in samenwerking met het bedrijfsleven aan de ontwikkelingvaneenrooitechniek indezerichting.

Lezers' thema's
w vakblad voor techniek in de
landbouw gaat ook in 1994
weeronderwerpen behandelen
in de vorm van thema's. U, lezer, heeft te
kennen gegevendat uhetprettigvindt om
informatie over hetzelfde onderwerp netjes bij elkaar in één nummer van Landbouwmechanisatie tevinden.
Ditjaarzijn totenmethetjuni-nummer
devolgende thema's in Landbouwmechanisatie behandeld:
Februari Zaaitechniek
Maart
Chemische Gewasbescherming
April
Voederwinningstechniek
Juni
Oogsttechniek.

Devolgendethema'skunt unog verwachtenin 1993:
Augustus Bewaartechniek
September Melktechniek
Oktober Grondbewerkingstechniek
November Trekkertechniek.
Deredactie isalweer druk bezigeen nieuwe lijst van thema's op te stellen voor
1994. Maar zij wil daarbij u niet uit het
oog verliezen! Als u een onderwerp meer
uitgebreid behandeld zouwillenzien,kunt
udat aangeven op de communicatiekaart
tussen pagina 18en 19 in dit blad. Misschien is het een idee voor een thema in
Landbouwmechanisatie. We horen graag
vanu!

Reinigingssysteem voor aardappelrooier
inds kort is de Reekie 2000
aardappelrooier uit Schotland
inNederland opdemarkt. Bijzonderbijdezetweerijige aardappelrooier
ishetClean-Flow 2000reinigingssysteem.
De gerooide aardappelen lopen over met
rubber beklede rollen die in de lengte van
de machine zijn gemonteerd. Paarsgewijs
lopen derollen tegenelkaar in. Deenerol
isglad en aan de onderkant voorzien van
schrapers. De andere rol is spiraalsgewijs
voorzienvaneensnaar,meteenspoed van
12,5cmof25cm.Alsdeaardappelen over
de rollen gaan, worden ze door de rondgaande snaar ontdaan van tarra. Verder
worden kluiten en loof door de rollenparen heen afgevoerd. Aan het einde van de
rollen is een egelband gemonteerd, met
rubbervingers van 2mmdik. Deegelband
verdeelt de knollen tot een constante
stroom, voordat zeopdeafvoerband vallen.
Op demonstraties in Schotland liet het
Clean-Flow 2000systeemgoed werk zien.
Hetverwijderenvandrogekluitengaaterg
goed. Onder droge omstandigheden lijkt
dekansaanwezigdat opzwaregrond hardekluiten niet breken.
Een verschil tussen de Nederlandse en
deSchotseaardappelteelt isde knolgrootte.In Schotland liggen deopbrengsten op
ca. 25ton/ha met veel grote knollen. Het
Clean-Flow 2000 reinigingssysteem zou
onder Nederlandse omstandigheden verlies van kleine knollen geven bij het verwijderen van kluiten en stenen. Door het
toepassen van verschillende roldiameters
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kan de opening tussen de rollen worden
gevarieerd. Bijeen eventuele verstopping
door een steen of een stuk hout draaien
de rollen automatisch 2 à 3 slagen terug
enwordtdeverstopping opgeheven.
Aardappelhandel Kruythoff in Strijen
heeft eenmachineaangeschaft enerin1991
voorheteerstmeegewerkt.Deredactielegdedebezwarenvoordiehierboven zijnbeschreven."Metdemachineisopzeerzware
grond gerooid. De aardappels waren 'nog
nooit zo schoon' van het land gekomen.
Ook onder deze omstandigheden werd de
tarra door de rollen afgevoerd. De rollen
zijn nietverstopt geraaktmetloof.Devingersvandeegelbandzijndermatezachtdat
hier geen beschadiging optreedt van de
knollen." Deervaring bij Kruythoff isdat
hetverliesaan kleineknollen bijdeze Reekierooier ongeveerevengroot isalsbijanderesystemen.
Voormeerinformatie:
VanGcmcren&Troost B.V.
Numansdorp,telefoon (01865) I 0 0 °
BruinsmaBV., Emmeloord,
telefoon(05270) 1 3435en
BruinsmaB V . Dronten
telefoon(03210) 1 2646.

HetClean-Flowreingigingssysteemvergt15
kWmeervermogen.Ommetdemachinete
werkeniseenzwaarderetrekkernodigdan
voordegangbaremachinesgebruikelijkis.
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Groenrooien,aldannietmetVerticilliumbiguttatum
Proefopzet in1993
Deproefisgeplandoptweebedrijven,hetbedrijfvanE.J.EskesteEns
(15%afslibbaar)endeOBSteNagele (27%afslibbaar).Onderzochtzou
wordendeverschillentussenvoorafloofklappenen-trekken,effektenvan
detoediening*anVerticilliumbiguttatum,eneventueleverschillentussen
dekweekmethodevanhetIPOendievandeAHOF.Tijdenshetseizoenheeft
deopzetzichenigszinsgewijzigd:deAHOF-sporenwarenniettijdigbeschikbaar,deObjektendiedaardoorvrijzijngekomenzijningevulddoorde
sporenmet800l/hawaterteverspuiten,ipv.met400l/ha.
Erwaren8objekten:
a looftrekken
b looftrekken+groenrooien
c looftrekken+groenrooien+V.biguttatum(400l/ha)
d looftrekken+groeirooien+V.biguttatum (800l/ha)
e loofklappen
f loofklappen+groenrooien
g loofklappen+groenrooien+V.biguttatum (400l/ha)
h loofklappen+groeirooien+V.biguttatum (800l/ha)
Bijdeloofdodingenna10en20dagenzijnknolmonstersgenomen,waaraan
delakschurftbezettingvandeknollenendevitaliteitvandezelakschurft
zijnbepaald.
Uitvoeringenresultaten1993
DeproefisalleenophetbedrijfvanEskesuitgevoerd.OpdeOBSmoestde
proefvanwegelangdurignatteweersomstandighedenafgelastworden.
Verticilliumbiguttatum
DesporenvanVerticilliumbiguttatumzijngekweektdoorhetIPO(A.LuttikholtenP.v.d.Boogert).Zezijnop8juli1993geoogst,endezelfdedagnog
gebruikt,ineenconcentratievan107sporen/ml.
Proef
Op7juliisdeproefgebrand,vanwegePhytophthora ineenaangrenzend
perceel (nietindeproefzelf).Op8juliisdeproefuitgevoerd.De
weersomstandighedenzijndangunstig:bedekt,zachtweermetweinigwind;
degrondisietsvochtig,losenkorrelig.
Hetlooftrekkenisvoorafuitgevoerd,waarnahetloofinhandwerkopzijis
geschept.
Deproefveldjeszijneerstgroengerooid,daarnabemonsterd,endanpas
toegedekt.Debehandeldeknollenzijndirektnadebehandeling ietsvochtig
(ookbij8001waternietnat),bijhettoedekkenvrijweldroog.
Aanheteindevandezeefkettingziternogietsgrondtussendeaardappelen;eendeelvandeknollenzitnogvastaandestengels.Indegetrokken
veldjeszijnminderstengelrestentevindendanindegeklapteveldjes.
Hetaantalontvellingenisnietgroot.
Denieuwgevormderugligtbovenhetspoorvandeloofbrander;erligtnet
genoeglossegrondonderdeknollenomlatergoedtekunnenrooien(ca.5
cm).
Nauitvoeringvandeproefvolgt,totdeoogstendaarna,eennatteperiode;tochishetmogelijkomtijdigterooien.
Rhizoctonia solani
BijloofdodenisalenigeRhizoctoniasolaniopdeknollentevinden(SI
gem.3.77).
Opdag11(-rooienpraktijkgedeelte)endag20isdeSItoegenomen(zie
tabel1).
Gioanrooltn199Î

Bijgroenrooiennalooftrekkenis,indienookVerticilliumbiguttatumwordt
gebruikt (objektencend),deSIopdag11en20singificantlagerdanin
deobjektenaenb.Bijgroenrooiennaloofklappenzijndeverschillen
kleinerennietbetrouwbaar.
Detendensbestaatdatbijgebruikvan8001water/havoortoedienenvande
sporenoplossingdeSIlagerisdanbijgebruikvan400l/ha.
Behandeling

dag 0

dag 11

dag 20

trekken

4.51

10.56

18.33

idem + groenrooien

2.92

16.66

26.74

idem + V.big
(4001/ha)3

3.84

7.52

12.60

idem +V.big (800
l/ha)

1.12

2.51

3.79

klappen

6.70

4.68

15.25

idem • groenrooien

4.32

13.79

19.89

idem •V.big
(4001/ha)

4.16

9.81

21.07

2.60

15.13

11.41

idem +V.big (800
l/ha)
Tabel 1.
Lakschurtt

.bezettingvan aa

rdappelknollen. (LSD-12.19)

DevitaliteitvandeSclerotienisnagebruikvanVerticilliumbiguttatum
lagerdanzonderdezeantagonist.Indegeklapteobjektenisdevitaliteit
hogerdanindegetrokkenobjekten;deverschilleninvitaliteitnawelof
geengebruikvanV.biguttatumzijnnaloofklappengroter.Despreidingin
devitaliteits-cijfersisgroot.Zietabel2.
Besprekingresultaten
Debehandelingenhebbenopdevitaliteitvandelakschurfteengroter
effektdanopdehoeveelheid lakschurft.Dehoeveelheid lakschurftisook
ophetpraktijkgedeeltevanhetperceelnietgroot,devitaliteitwèl;
daaruitkanbegrijpelijkwordendanjuistindevitaliteiteffektenvaneen
behandelingtezienzijn.
Looftrekkenljiktderesultatenmbt.Rhizoctoniasolaniteverbeterenin
vergelijkingmet-klappen.
Behandeling

dag 11

dag 20

trekken

71.4

84.0

idem + groenrooien

62.0

74.0

idem +V.big
(4001/ha)

27.6

32.9

idem +V.big (800
l/ha)

54.2

47.1

klappen

79.5

74.0

idem • groenrooien

86.9

89.0

idem +V.big
(4001/ha)

72.3

53.7

69.5

47.5

idem •V.big (800
l/ha)
Tabel 2.~"
Vitaliteit

.van Rhizoctonia

solani. (LSD-32

binnen 1behandeling 22.23)

M.Hospers,LBI/PAGV,1februari1994
Cro«orool«n 199}

- 2 -

Droogperiodebijgroenrooien
Inleiding
BijgroenrooienineenmetPhytophthorabesmetgewasbestaanextrarisico's
m.b.t.knolbesmetting doorPhytophthora.Eendroogperiodetussenhetgroenrooienenhetweeronderdekkenkanmogelijkdezerisico'sbeperken,doordat
desporenvanPhytophthoraindezeperiodeuitdrogenvóórzeknollenhebben
geïnfekteerd.
Proefopzet
DeproefisuitgevoerdopeenvandePAGV-proefvelden(beregeningskavel).
ErwarendrieObjekten: DO geendroogperiode
DK kortedroogperiode
DL langedroogperiode
Deproefveldjeswarenbruto3x20m,netto1,5x15meter.
Erzijn6herhalingenaangelegd.
Bijhetgroenrooienishetloofgeklaptenindesporenneergelegd;daarna
zijndenetto-veldjes
ra.b.v.
eenrugspuitmeteensporensuspensievan
Phytophthorabehandeld (cone.??;hoeveelheidwater??).Vervolgensisgroen
gerooid (mettoepassingvanVerticilliumbiguttatum).Direktnahetgroenrooienofnaeenkorteoflangedroogperiodezijndeveldjestoegedekt.
Devolgendewaarnemingenzijnverricht:
*
bijgroeirooienenbijoogst:lakschurftbezettingvandeknollenen
devitaliteitvandezelakschurft,d.m.v.eenmonstervan100knollen
perveldje.
*
bijoogst:Phytophthora-aantastingvandeknollen,d.m.v.driemonstersvan100knollenperveldje;dezemonsterszijnca.3wekenbij
15-20'Cbewaardendaarnabeoordeeld.
Uitvoeringenresultaten
Deaardappelen (ras:Bintje)zijnlaatgepoot (eindmei).Hetgewasistot
deuitvoeringvandeproef (chemisch)ziektevrijgehouden;delaatste
Phytophthora-bespuitingheeftop13augustusplaatsgevonden (Turbat).
Deproefisuitgevoerdop31augustus.Hetweerwasregenachtig,degrond
vochtig.
InobjektDOis1/2uurnahetgroenrooientoegedekt;debovensteaardappelenwarentoenietsopgedroogd.InobjektDKisna3uurtoegedekt;indeze
periodeisenigeregengevallen,metdaarnaweerzon;bijhettoedekken
warendeknollenaandebovenkantdroog.InobjektDLisna6uurtoegedekt;inmiddelswaserweereenbuigevallen,dienietmeergeheelopis
gedroogd (eindvande dag).
Deproefisop24septembergerooid.Ondanksdenattebodemomstandigheden
opdatmomentblekendebijhetgroenrooiengevormderuggenbeterrooibaar
dande'normale'aardappelruggenineenhiernaastgelegenproef!!
Phytophthora
HetpercentagedoorPhytophthoraaangetasteknollenstaatintabel1.
Objekt

DO

DK

DL

Xknollen
22.76ab
18.33b
28.27a
aangetast
Tabel1. Percentage door Phytophthora aangetaste knollen.Cijfersmeteenzelfde letterer
achter zijnniet significant verschillend.

Rhizoctonia
Zowel b i j het groenrooien a l s b i j het rooien i s de bezeting van de knollen
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doorRhizoctoniasolanilaag (SI-1.1,resp.1.8);erzijngeenverschillen
tussendebehandelingen.VanwegedelageSIkongeenbetrouwbarevitalitéitsbepaling gedaanworden.
Bespreking
Deproefheeftgelegennaasteen.anderePhytophthora-proef,waargedurende
langeretijdeen(zwaar)aangetastgewasheeftgestaan;mogelijkisdeze
proefvaninvloedgeweestopderesultatenvandedroogperiode-proef:het
blokdathetmeestaandekantvandezeandereproefheeftgelegenhadeen
enigszinshogereaantasting (30%)(nietsign.)indeknollendandeandere
blokken (20-24 % ) .
Aangeziendeomstandighedenbijuitvoeringvandeproefregenachtigwaren,
iserfeitelijkkgeendroogperiodegeweest;daaromishetontbrekenvan
betrouwbareverschillennietverwonderlijk.Geziendeweersomstandigheden
isderelevantievoordepraktijkooknihil:alseenteleropeendergelijk
momentalgaatgroenrooien,zalhijdeknollendirekttoe (moeten)dekken.
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Bijdrage "JaarverslagStichtingProefboerderijenNoordelijkeAkkerbouw
1993"
ONTWIKKELINGLAKSCHURFTNAGROENROOIENENONDERDEKKENBIJPOOTAARDAPPELEN
(KW178)
J.K.Ridder,C.B.Bus enH.W.G.Floot
INLEIDING
Hetgroenrooienenweeronderdekkenvanpootaardappeleniseenmechanische
wijzevanloofdoding.Bijditsysteemwordtalsregelhetloofzeerkort
geklapt.Vervolgenswordendeaardappelenvoorzichtiggerooid,degrondten
deleuitgezeefdendeknollenvervolgensmetoverblijvende gronden
stengelstompenweerneergelegdenondergedekt.Tweetotzeswekenlater
wordtdefinitiefgerooid.Uiteerderonderzoek,voornamelijkopzandgrond,
wasgeblekendatmeteendergelijksysteemdeloofvernietigingheel
effectiefwasendatooklakschurftzichnagroenrooien/onderdekken
nauwelijksuitbreidde.Opkleigrond isminderonderzoeknaar
groenrooien/onderdekkenverrichtmaarbleek,o.a.opROC-"DeWaag"teCreil
in1991en1992,datlakschurftzichweluitbreidde.Daaromisindit
onderzoeknagegaanofeentoepassingvanpencycuron (Moncereen)tijdenshet
groenrooieneffectief istegenuitbreidingvanlakschurft.
PROEFOPZETENUITVOERING
HetonderzoekopROCKollumerwaard isuitgevoerdmethetrasAusoniadatop
14aprilisgepoot.Hetpootgoedhaddevolgendelakschurft-bezetting;6%
vrij,78%lichten16%matig.Hetpootgoed isnietbehandeldtegen
Rhizoctonia.Ineenaantalobjectenisbijhetpoteneengrondbehandeling
metMoncereentoegepast.Bijhetgroenrooien/onderdekkenzijn
behandelingenuitgevoerdmet2en51Moncereen.Deproefisaangelegdin4
herhalingenendeloofdodingsobjecten,groenrooien,klappen,doodspuitenen
wortelsnijden,zijnuitgevoerdop9juli.Deobjectenstaanvermeldin
tabel1.
TABEL1.Proefopzet groenrooien/onderdekkenop
ROCKollumerwaard
Loofdoding
object

Behandeling tijdens:
poten
groenrooien

A-scheren/groenrooien
B-alsA
C-alsA
D-alsA
E-alsA
F-alsA
G-alsA
H-alsA
J-klappen/doodspuiten
K-alsJ
L-alsJ
M-klappen/doodspuiten/
wortelsnijden

0Monc.
5Monc.
0Monc.
5Monc.
2Monc.
5Monc.
10Monc.
0Monc.
0Monc.
5Monc.
10Monc.
5Monc.

0Monc.
0Monc.
2Monc.
2Monc.
2Monc.
5Monc.
0Monc.
5Monc.
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Hetverwijderenvanhetloof,hetzogenaamdescherentotvlakbovenderug,
isuitgevoerdpertweerijenmeteenloofklappermetzijafvoer.Indezelfde
werkgang ishetgroenrooienenonderdekkenuitgevoerdmeteenSamongroenrooier.DebehandelingmetMoncereenisuitgevoerdtijdenshetrooien
doormiddelvaneenbespuitingmet3gerichtespuitdoppentijdensdeval
vandeknollenvanafdemachine.
Verderisergeoogstopdedagvanhetgroenrooienenop10en23dagennâ
hetgroenrooienomdeontwikkelingvanlakschurfttevolgen.De
lakschurftbezetting opdeknollenisvastgesteldzowelbijhetgroenrooien
alsopdeoogstdatadaarna.Opbasisvandezegegevensisderhizoctoniaindexberekendvolgensonderstaande formule,waarbijhetaantalknollenper
categoriemeteenwegingsfactor isvermenigvuldigd.
1xzeerlicht+2xlicht+3xmatig+4zwaar
x100%
4xtotaalaantalknollen
RESULTATEN
Debeginontwikkelinggafeenduidelijkverschiltezieninloofontwikkeling
tussenwelennietgrondbehandelingmetMoncereenbijhetpoten.Op26mei
wasdegrondbedekkingmetgroenloof50%bijdebehandeldeobjectenenbij
deonbehandeldewasdit30%.Ditverschilisduidelijk toeteschrijvenaan
deinvloedvanRhizoctonia.
Bijhetuitvoerenvanhetgroenrooienop9juliwashetgewasnogvolledig
geslotenengroenvankleur.Hetloofwerdbovengrondsbijnavolledig
weggeklapt.Deondergrondse stengeldelen,stompenvan15 à 20cmlengte,
werdenmeegerooidenweervolledigindenieuweruggestopt.
Vandeknollenkwambijhetgroenrooiennaarschattingdehelftlosvande
plantenderestbleefvastaandestengelsenstolonenzitten.Degrond
werdtijdenshetrooienvoor70%uitgezeefd.Deknollenwerdenvanafde
machinevrijgoedgeraaktdoordemiddelen.
Delakschurft-bezettingbijhetgroenrooienop9julien10en23dagen
laterisweergegevenintabel2,waarbijdeindexvoorlakschurftis
weergegeven.Uitdezetabelblijktdatdelakschurftbezettingbijhet
rooienop9juliaanzienlijkwasalsbijhetpotenvanditflinkbezette
pootgoedgeenknol-engeengrondbehandelingmetMoncereenwastoegepast.
Inhetgeklaptedeelwasdelakschurftbezettingopdeknolleneveneenslaag
alsgevolgvandetoepassingvanMoncereenbijhetpoten.
Hetscheren/groenrooienisindezeproefnietbeterdanklappen/spuiten,
watblijktuitdevergelijkingenvandeobjectenAenJ,BenK,GenL.
Uitdeproefblijktdaterweinigverschilisinlakschurftbezetting tussen
5en101Moncereenbijhetpoten,watnaarvorenkomtuitdevergelijking
vandeobjectenBenG,KenL.Hetgebruikvanalleen21Moncereenbij
hetpotenlijktvoldoende,ziehiervoordeindexvanobjectEtenopzichte
vanDop9juli.
Hetgebruikvan21Moncereenbijhetgroenrooienheeft,evenals51,een
zeerpositiefeffectopdeverdereRhizoctonia-ontwikkeling,watblijktuit
devergelijkingvanBtenopzichtevanD,AtenopzichtevanCenDten
opzichtevanF.
HetobjectFgeefteenbeterresultaatdanG,alhoewelbijbeide101
Moncereenisgebruikt,maarbijGinéénmaalbijhetpotenenbijFin
tweemaalbijpotenengroenrooien.Opvallendennietverklaarbaar isdat
hetobjectM,klappen/doodspuiten/wortelsnijden,10en24dagenna
loofvernietigingeenveelhogereindexaangeeftdanobjectK.
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TABEL2.Rhizoctoniabezettings-indexopdrieoogstdatanaloofdoding;
ROC -Kollumervaard,Munnekezijl (rasAusonia)
Loofdoding

A- scheren/
BCDEFGHJKLM-

groenrooien
alsA
alsA
alsA
alsA
alsA
alsA
alsA
klappen/
doodspuiten
alsJ
alsJ
klappen/
doodspuiten/
wortelsnijden

Behandelingtijdens:
*poten
*groenrooien

9/7

19/7

2/8

0Monc.

0Monc

34

51

69

5Monc.
0Monc.
5Monc.
2-Monc.
5Monc.
10Monc.
0Monc.
0Monc.

0Monc
2Monc
2Monc
2Monc
5Monc
0Monc
5Monc

1
32
1
2
1
0
33
25

2
43
1
6
1
1
39
47

25
45
5
11
5
33
42
72

1
1
1

3
4
11

23
17
35

5Monc.
10Monc.
5Monc.

SAMENVATTING
Indezeproefisnagegaanwelke invloedhetgroenrooienenweeronderdekken
heeftophetverloopvandelakschurftbezettingvandeknollen.Eveneensis
hetgroenrooienindezeproefvergelekenmetloofklappen/doodspuiten.
Hierbij istevensonderzochtwelke invloedverschillendehoeveelheden
Moncereen,toegediendaandegrondtijdenshetpotenen/ofgespotenopde
knollenbijhetgroenrooien,hierophebben.
HetgebruikvanMoncereenbijhetpotenheeftduidelijkminderRhizoctonia
gegeven,waarbijdedoseringvan51vrijweleenzelfdegunstigresultaat
gafals101.Delakschurft-bezettingvandeknollennamtoeindetijd,
metnameindieobjectenwaargeenMoncereenwastoegepastbijhetpoten
en/ofbijhetrooien.Hetgunstigstwarenderesultatenvandeobjecten,
waarbijzowelopdepootdatumalsopderooidatumeenbehandelingmet,een
geringehoeveelheid,Moncereenwasuitgevoerd.
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Bijdrage "Onderzoek 1993-SIOMiddenoost-Noordoost-Nederland"
ONTWIKKELING LAKSCHURFTNAGROENROOIENENONDERDEKKENBIJPOOTAARDAPPELEN
(KB1017)
J.K.RidderenC.B.Bus
INLEIDING
Hetgroenrooienenweeronderdekkenvanpootaardappelen iseenmechanische
wijzevanloofdoding.Bijditsysteemwordtalsregelhetloofzeerkort
geklaptenzijwaartsafgevoerd.Vervolgenswordendeaardappelen
voorzichtiggerooid,degrondtendeleuitgezeefdendeknollenvervolgens
metoverblijvende grondenstengelstompenweerneergelegdenondergedekt.
Tweetotzeswekenlaterwordtdefinitiefgerooid.Uiteerderonderzoek,
voornamelijkopzandgrond,wasgeblekendatmeteendergelijksysteemde
loofvernietigingheeleffectiefwasendatooklakschurftzichna
groenrooien/onderdekkennauwelijksuitbreidde.Opkleigrond isminder
onderzoeknaargroenrooien/onderdekkenverrichtmaarbleek,o.a.opROC-"De
Waag"teCreilin1991en1992,datlakschurftzichtochuitbreidde.Daarom
isinditonderzoeknagegaanofeentoepassingvanpencycuron (Moncereen)
enVerticilliumbiguttatum (V.big.)tijdenshetgroenrooienzinvolkanzijn
tegenuitbreidingvanlakschurft.
PROEFOPZETENUITVOERING
Hetonderzoek isuitgevoerdopROCKooyenburgmethetrasEllesdatop8
aprilisgepoot.Hetpootgoedhadeenlakschurft-bezettingvan4%zeer
lichten9%licht,het isnietbehandeldtegenRhizoctonia.Ineenaantal
objectenisbijhetpoteneengrondbehandelingmetMoncereentoegepast.
Hiernaastzijnbijhetgroenrooien/onderdekkenbehandelingenuitgevoerd
met51MoncereenofV.big.Deproefisaangelegdin4herhalingen.
Hetverwijderenvanhetloof,hetzogenaamdescherentotvlakbovenderug,
isuitgevoerdop9julipertweerijenmeteenfrontloofklappermet
zijafvoer.Indezelfdewerkgang ishetgroenrooienenonderdekken
uitgevoerdmeteenSamon-groenrooier.DebehandelingmetMoncereenen
V.big.isuitgevoerd tijdenshetrooiendoormiddelvaneenbespuitingmet
3gerichtespuitdoppentijdensdevalvandeknollenvanafdemachine.
Erisgeoogstopdedagvanhetgroenrooienenop12en24dagennâhet
groenrooienomdeontwikkelingvanlakschurfttevolgen.Opbasisvandeze
gegevens isderhizoctonia-indexberekendvolgensonderstaandeformule,
waarbijhetaantalknollenpercategoriemeteenwegingsfactoris
vermenigvuldigd.
1xzeerlicht+2xlicht+3xmatig+4zwaar
•x100%
4xtotaalaantalknollen
RESULTATEN
Bijhetuitvoerenvanhetgroenrooienop7juliwasheteenzwaargewas,
vollediggesloten.Hetloofisbovengrondsbijnavolledigweggeklapt.De
ondergrondse stengeldelen,stompenvan15 à 20cmlengte,werdenmeegerooid
enindenieuweruggestopt.
Vandeknollenkwambijhetgroenrooiennaarschatting30%losvande
stengels.Degrondwerdtijdenshetrooienvoor70%uitgezeefd.Deknollen
warentijdensdevalvanafdemachinevrijgoedterakendoordemiddelen.
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Delakschurft-bezettingbijhetgroenrooienop7julien12en20dagen
later isweergegevenintabel1.Uitdezetabelblijktdaterindeproef
nauwelijks lakschurft iswaargenomen.Dientengevolge iserweinigtezeggen
overheteffectvangrondbehandelingbijhetpotenen/oftoedieningvan
MoncereenofVert.big.bijhetgroenrooienopdeontwikkelingvan
lakschurft.Erlijkteenlichte tendenstezijndatniets toevoegenbijhet
potenengroenrooienna20dagentotietsmeeraantastingleidt.
TABEL1.Lakschurft-indexbijhetgroenrooienop7julienna12en
20dagen;ROC -Kooyenburg,Rolde (ras:Elles)
Loofdoding

A- scheren/
BCDEFGH-

groenrooien
alsA
alsA
alsA
alsA
alsA
alsA
alsA

BehandelLingtijdens:
*poten
* groenrooien

Oogsitdata:
7ju Lil 19j uli 27juli

0Monc.

0Monc.

0,3

0,7

3,4

5Monc.
0Monc.
5Monc.
0Monc.
5Monc.
10Monc.
10Monc.

0Monc.
V.big
V.big
5Monc.
5Monc.
0Monc.
V.big

0
0,3
0
0,1
0
0
0

0
0,3
0
1.1
0
0
0

1.9
0,5
0
2,5
0
0
0,2

SAMENVATTING
Erisnagegaanwelke invloedhetgroenrooienenweeronderdekkenheeftop
hetverloopvandelakschurftbezettingvandeknol.Hierbij istevens
onderzochtwelke invloedverschillendehoeveelhedenMoncereen,toegediend
tijdenshetpotenen/ofgroenrooien,hierophebben.
Indeproefisechternauwelijks lakschurft totontwikkelinggekomen.
DaaromzijnoverdeinvloedvanMoncereenbijhetpotenen/ofbijhet
groenrooienenvanVert.big.bijhetgroenrooienopdeontwikkelingvan
lakschurftvanuitdezeproefgeenconclusiesmogelijk.
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Bijdrage "LandbouwkundigonderzoekinFlevolandenNoord-Holland1993"
ONTWIKKELINGLAKSCHURFTNAGROENROOIENENONDERDEKKENBIJPOOTAARDAPPELEN
(WG352enBEM921)
J.K. RidderenC.B.Bus
INLEIDING
Hetgroenrooienenweeronderdekkenvanpootaardappelen iseenmechanische
wijzevanloofdoding.Bijditsysteemwordtalsregelhetloofzeerkort
geklapt.Vervolgenswordendeaardappelenvoorzichtiggerooid,degrondten
deleuitgezeefdendeknollenvervolgensmetoverblijvende gronden
stengelstompenweerneergelegdenondergedekt.Tweetotzeswekenlater
wordtdefinitiefgerooid.Uiteerderonderzoek,voornamelijkopzandgrond,
wasgeblekendatmeteendergelijksysteemdeloofvernietigingheel
effectiefwasendatooklakschurftzichnagroenrooien/onderdekken
nauwelijksuitbreidde.Opkleigrond isminderonderzoeknaar
groenrooien/onderdekkenverrichtmaarbleek,o.a.opROC-"DeWaag"in1991
en1992,datlakschurftzichtochuitbreidde.Daarom isinditonderzoek
nagegaanofeentoepassingvanpencycuron (Moncereen)en/ofVerticillium
biguttatum tijdenshetgroenrooieneffectiefistegenvormingvan
lakschurft.
Hetonderzoek isuitgevoerdopdeROC's"DeWaag"teCreilen"Prof.Dr.
J.M.vanBemmelenhoeve"teWieringerwerf.
PROEFOPZETENUITVOERING
Hetonderzoek isopbeideproefplaatsenuitgevoerdmethetrasBintje.Op
DeWaagisop30maartgepootenopdeVanBemmelenhoeveop27april. Het
pootgoed indeproefteWieringerwerfhadeenlakschurft-bezettingvan2%
zeerlicht,8%lichten1%matig,datvandeproefopDeWaag 6%lichten
1%matig.Hetpootgoed isinbeidegevallennietbehandeldtegen
Rhizoctonia.Ineenaantalobjectenisbijhetpoteneengrondbehandeling
metMoncereentoegepast.Bijhetgroenrooien/onderdekkenzijn
behandelingenuitgevoerdmetMoncereenofVerticilliumbiguttatum (V.big.).
Verticilliumbiguttatum iseenschimmeldievannature indegrondvoorkomt
enkanleventenkostevanRhizoctonia.OpDeWaagzijntweeop
verschillendewijzen (IPO/DLOenAHOF)vanvermeerdering indep[roef
getoetst.Deproevenzijnaangelegd in4herhalingenendeobjectenstaan
vermeld intabel1.
Hetklappenvanhetloof,hetzogenaamde scherentotvlakbovenderug,is
uitgevoerdpertweerijenmeteenloofklappermetzijafvoer.Het
groenrooienenonderdekkenisindezelfdewerkganguitgevoerdmeteen
Samon-groenrooier.DebehandelingmetMoncereenisuitgevoerdtijdenshet
rooiendoormiddelvaneenbespuitingmet3gerichtespuitdoppentijdensde
valvandeknollenvanafdemachine.
Verder isergeoogstopdedagvanhetgroenrooienenopca.10en20dagen
nâhetgroenrooienomdeontwikkelingvanlakschurfttevolgen.De
rhizoctonia-indexberekendvolgensonderstaande formule,waarbijhetaantal
knollenpercategoriemeteenwegingsfactor isvermenigvuldigd.
1xzeerlicht+2xlicht+3xmatig+4zwaar
x 100%
4xtotaalaantalknollen
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TABEL1.Proefopzetgroenrooien/onderdekkenopdeROC'sProf.
Bemmelenhoeve enDeWaag

LoofdodinE

VanBemmelenhoeve
behandel ingbijhet;
poten
groenrooien

BCDEFG-

DeWaag
behandelinebi}het:
poten
groenrooien

0Monc.

0Monc.

0Monc.

0Monc.

0Monc.

0Monc.

0Monc.

5Monc.
0Monc.
5Monc.
0Monc.
10Monc.

0Monc.
2Monc.
2Monc.
5Monc.
0Monc.

5Monc.
10Monc.
5Monc.
0Monc.
0Monc.

0Monc.
0Monc.
Vbig (IPO-DLO)
Vbig (IPO-DLO)
Vbig(AHOF)

A- looftrekken/ 0Monc.
groenrooien
scheren/
groenrooien
alsB
alsB
alsB
alsB
alsB

Dr.J.M.

RESULTATEN
DeWaag
BijhetgroenrooienvandeproefopDeWaagop19juliwashetgewasnog
vollediggeslotenmaaralwatlichtervankleur.Hetloofwerdbovengronds
bijnavolledigweggeklapt.Deondergrondsestengeldelen,stompenvan15 à
20cmlengte,werdenmeegerooidenweerindenieuweruggestopt.
Vandeknollenkwambijhetgroenrooiennaarschatting40%losvande
stengels.Derestbleefvastzitten.Degrondwerdtijdenshetrooienvoor
80%uitgezeefd.Deknollenwarentijdensdevalvanafdemachinevrijgoed
terakendoordemiddelen.
Delakschurft-bezetting op19julien10en20dagenlaterisweergegeven
intabel2.Uitdezetabelblijktdatbijhetgroenrooienzeerweinig
lakschurftopdeknolaanwezigwasendatooknahetgroenrooiendetoename
vanlakschurftgeringisgeweest,zelfszonderbehandelingbijhetpoten
en/ofbijhetgroenrooien.OokbijdeobjectenAenB,zonderMoncereen
bijhetpoten,werdop10augustusnogeenacceptabelproduktgeoogst
binnendekeuringsnormenvandeNAK (25%lichtmetlakschurftbezette
knollenkomtovereenmeteenindexvan 12,5).Detoenamevanlakschurftwas
bijdecombinatie looftrekken/groenrooien (objectA)ietsminderdanbij
decombinatie scheren/groenrooien (object B). Ditverschilwasechterniet
betrouwbaar.Ookbij toepassingvanVert.big.wasdeuitbreidingzeer
gering.BijobjectGwasdeaantastingna20dagenindrievandevier
veldjesevenlaagalsinobjectF,éénveldjegafechtereenaanzienlijk
hogereindex.
VanBemmelenhoeve
Deproefisvanwegedeveleregenvalpasop20augustusgroengerooid,dat
wilzeggentoepassenbehandelingsobjectenenonderdekken.Hetgewaswas
duidelijkaanhetafstervenenhadeengrondbedekkingmetgroenbladvan
55%.Hetperceelwaseenzavelgrondmetruim20%afslibbaredelen.In
voorgaandejarenkwamhierop lakschurfttotontwikkeling.Indeproefzijn
bijhetoogstenop31aug.en9sept,echtermaar12lichtmetlakschurft
bezetteknollenwaargenomen.Ditwasteweinigomdeproefresultatenzinvol
tebespreken.

van

TABEL2.Lakschurft-indexbijhetgroenrooienenweeronderdekkenop
19julienna10en20dagen;ROCDeWaag,Creil(Bintje)
Loofdoding

Behandelingtijdens:
poten
groenrooien

A- looftrekken/ 0Monc. 0Monc,
groenrooien
B-scheren/
0Monc. 0Monc.
groenrooien
C-alsB
5Monc. 0Monc.
D-alsB

Oogstdata:
19juli 29juli 10aug.
2

4

4

3

4

8

0

0

1

10Monc.0Monc.

0

0

1

E-alsB

5Monc. Vbig(IPO-DLO)

0

0

0

F-alsB

0Monc. Vbig (IPO-DLO)

1

1

1

G-alsB

0Monc. Vbig (AHOF)

1

1

4

SAMENVATTING
Indezeproevenisnagegaanwelke invloedverschillendehoeveelheden
Moncereenbijhetpotenen/ofMoncereenofVerticilliumbiguttaturabijhet
groenrooienenweeronderdekkenheeftophetverloopvande
lakschurftbezettingvandeknol.Bovendieniseenvergelijkingaangelegd
tussenlooftrekkenenscherenvoorafgaandaanhetgroenrooien.
Indezeproevenheeftzichmaarheelweiniglakschurftontwikkeld,vooral
opROCProf.Dr.J.M.vanBemmelenhoeve.OpROCDeWaagwaseentendensdat
denochbijhetpotennochdebijhetgroenrooientegenRhizoctonia
behandeldeobjectenietsmeerlakschurftteziengaventenopzichtevande
welopenigerleiwijzebehandeldeobjecten.Looftrekken,voorafgaandaan
hetgroenrooien,20dagennahetgroenrooienleiddetotietsminder
lakschurftdanscherenvoorafgaandaanhetgroenrooien.

INVLOEDGROENROOIENENONDERDEKKENOPDEMATEVANONTVELLINGBIJ
POOTAARDAPPELEN
(PAGV3365-1993)
J.K.RidderenC.B.Bus

(nietgepubliceerd )

INLEIDING
Hetgroenrooienenweeronderdekkenvanpootaardappelen iseennieuwe
methodevanloofdoding,waarbijgeenchemischemiddelennodigzoudenzijn.
[ABijdezemethodewordthetloofofjuistbovenderugvandeaardappelen
verwijderd (geschoren)ofgetrokken.Vervolgenswordendeaardappelenvan
tweerijengerooidenweerteruggelegd inéénrug.Belangrijkhierbijis
datzoweinigmogelijkloofinderugterechtkomtterbeperkingvan
lakschurft.Hetishiermeesamenhangendvanbelangdatdeknollenzoveel
mogelijkgescheidenwordenvanstengelsenstolonen,waarbijbeschadiging
enontvellingbeperktdientteblijven.
HetonderzoekisuitgevoerdophetPAGV-bedrijfteLelystadbij
verschillenderassenentijdstippenvanloofdoding.

PROEFOPZETENUITVOERING

Devolgenderassenenrooitijdenzijninditonderzoekopgenomen:
* rassen :Rl-Bintje
R2-Désirée
R3 -Morene
R4-Baraka
* rooitijden :T1-groenrooien/onderdekkenop9juli (planning!)
T2 -idemop19juli
Deproefisuitgevoerd in4herhalingen.
Hetverwijderenvanhetloofisuitgevoerdpertweerijenmeteen
loofklappermetzijafvoer.Hetgroenrooienenonderdekkenisinéén
werkgangeveneenstweerijïguitgevoerdmeteenaangepasteSamonvoorraadrooier.Derooikettingvandezemachinewasinsnelheidvariabel.
Detweerijenaardappelenwerdeninéénrijgebrachtenmetgroteschijven
ondergedekt.Deaardappelenkwamenteruginderuginclusiefde
ondergrondse stengelstompen.Hetishierbijbelangrijkdatdegrondzoveel
mogelijkvoorhetvallenisverwijderdomdemogelijkheidvanmaximaal
rakenmeteventuele toevoegmiddelentegenlakschurftofandereknolziektes.
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Directnahetgroenrooienzijnmonstersgenomenomdematevanontvelling
vasttekunnenstellen.Verderisbepaaldwelkpercentagevandeknollen
loswasvandestengelsenstolonen.Ookismeteenbespuitingvan
methyleenblauwdematevanbereikbaarheidmetmiddelenopdeknol
vastgesteld.Ditallesgebeurdeoptweetijdstippen.

RESULTATEN

HetrasBintjehadop7mei80%opkomstenderassenDésirée,Moreneen
Barakabereiktenditstadiumop12mei.Op24junihaddenderasseneen
grondbedekkingmetgroenloofvan100%.
Op9julihaddenallevierrassenvrijveelloof,zewarenietsgelegerden
hetrasBintjewasalenigszinslichterverkleurd.HetrasBintjehadop9
julieenlooflengtevan80cm,Désirée100cm,Morene110cmenBaraka90
cm.
VanderassenBintjeenDésiréewarendeknollenredelijkgemakkelijkvan
hetlooftescheiden.BijhetrasBarakazatendeknollennogwatvaster
aanhetloof,terwijlbijMorenedeknollenzeermoeilijkloslietenizLe

y

tabel1het%vasteknollen).HeLlagIndebêüüttliugurn4?p9julj^^é/ ƒ
eersterooitijduittevoeren,maardoor32mmregen*p"dezejï»g~washet
pasmogelijkomditop12juliuittevoeren.Op7en9juniiseenpoging
ondernomen,maarhetoordeelwasdathetresultaatnietgoedgenoegwas.
Datwilzeggenteveelgrondbijhetverlatenvandekettingendaardoor
geengoedeuitvoeringvanhetgroenrooienmogelijk.Hetafdekkenwas
hierdooronvoldoendeeneeneventuelebespuitingtijdenshetgroenrooien
washierbijnietgoedmogelijk.
Ondanksdaterbeperkt isgerooid,isertochnogeenpoginggedaandemate
vanontvellingbijderassenvasttestellen.Dezeisvoorde4rassenen2
rooidataintabel2weergegeven.
Uitdezetabelblijktdatertussenderassenenigverschilwasinmatevan
ontvelling,dienauwsamenhangtmetdevroegrijpheidvanderassen.De
ontvellingwasbijalle4rassenopderooidatum9juligeringerdanop12
juli.
SAMENVATTING

Inhetonderzoekisbijvierrassenrassenvanverschillenderijpingsdatum
enloofvastheiddeontvellingvanaardappelenbijgroenrooiennagegaan.
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Hetonderzoek isslechtstendeleuitgevoerddoordeveleregenval,
waardoorhetgroenrooiennietaanvaardbaarmogelijkwas.
Deontvellingenhetvastzittenvandeknollenaanhetloofbijdevier
rassenhingnauwsamenmetdevroegrijpheid.

Tabel1.Bepaling losseenvasteknollentenopzichtevandestengelsen
stolonennahetgroenrooien; (PAGV3365-1993)PAGV-bedrijf Lelystad

Ras

Bintje

Veld

22

Datum

12juli

Vasteknollen

Losseknollen

kg

kg

3,56
3,18

28

3,21
2,80

aantal %

aantal %

51
49

10,26
9,68

172
237

41
53

10,56

232

8,12

211

19
Désirée

24
26

81

2,96

40

9,28

168

3,10

44

9,56

155

3,66

57

9,78

178

3,40

44

8,40

156

22
Morene

23
27

78

3,96

59

8,10

3,12

61

9,32

151
129

4,12

133
114

9,14

153

7,54

125

4,18

40
Baraka

21
25

60

6,76

80

6,20

80

4,90

69

4,84

60

2,76

32

10,51

228

3,06

38

8,15

116

31

69

Tabel2Ontvellingbij4aardappelrassenbijhetgroenroolen/
onderdekkenop2data (9julien12juli1993);PAGV 3365-1993,
PAGV-bedrijf Lelystad

Ras

Bintje

Désirée

Veld

Datum

Vrij

9juli

33

43

24

22
28

12juli

18
22

43
32

30
44

16

9juli

37

57

6

24

12juli

19
24

41

30

10

48

28

-

9
2

14

9juli

25

65

10

-

23

12juli

22

44

34

.

28

43

44

2

27
Baraka

Matig

13

26
Morene

Vrij lichtLicht

15

9juli

15

63

21

1

21

12juli

6

33

52

9

13

44

37

6

25
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Hetonderzoek isslechtstendeleuitgevoerddoordeveleregenval,
waardoorhetgroenrooiennietaanvaardbaarmogelijkwas.
Deontvellingenhetvastzittenvandeknollenaanhetloofbijdevier
rassenhingnauwsamenmetdevroegrijpheid.

Tabel1.Bepaling losseenvasteknollentenopzichtevandestengelsen
stolonennahetgroenrooien; (PAGV3365-1993)PAGV-bedrijfLelystad

Ras

Bintje

Veld

22
28

Datum

12juli

Vasteknollen

Losseknollen

kg

kg

aantal %

10,26

3,18

51
49

3,21

41

10,56

2,80

53

8,12

3,56

9,68

aantal %

172
237
232
211

19
Désirée

24
26

81

2,96

40

9,28

168

3,10

44

9,56

155

3,66

57

9,78

178

3,40

44

8,40

156

22
Morene

23
27

78

3,96

59

8,10

3,12

61

9,32

151
129

4,12

133

9,14

153

4,18

114

7,54

125

40
Baraka

21
25

60

6,76

80

6,20

80

4,90

69

4,84

60

2,76

32

10,51

228

3,06

38

8,15

116

31

3-

69

Tabel2Ontvellingbij4aardappelrassenbijhetgroenrooien/
onderdekkenop2data (9julien12juli1993);PAGV 3365-1993,
PAGV-bedrijf Lelystad

Ras
Bintje

Veld

Datum

Vrij

9juli

33

43

24

22

12juli

18

43

22

32

30
44

9juli

37

57

6

24

12juli

19

41

30

10

24

48

28

-

14

9juli

25

65

10

-

23

12juli

22

44

34

-

28

43

44

2

27
Baraka

9
2

16

26
Morene

Matig

13

28
Désirée

VrijlichtLicht

15

9juli

15

63

21

1

21

12juli

6

33

52

9

13

44

37

6

25
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Ervaringenmetgroenrooienvanpootaardappelen in1993
irC.B.BuseningJ.K.Ridder

Inleiding
SindsenkelejarendoethetPAGVinsamenwerkingmetIP0-DL0,IMAG-DLOen
HLBonderzoekaanhetgroenrooienvanpootaardappelen.Ditgroenrooien
houdtinhetkortklappenoflooftrekkenvangroenloofgevolgddoorrooien
meteenvoorraadrooier endirectonderdekkenenenkelewekenlater,na
afhardenvandeschildefinitiefrooien.BijhetgroenrooienlagaanvankelijkdenadrukophetvoorkomenvanRhizoctoniaopdeknollen,laterook
opdeniet-chemischewijzevanloofvernietiging.Erzijneenaantalproeven
aangelegdopzowelklei- alszandgrond.

Ervaringenopzandgrond
Geblekenisdathetgroenrooienopzandgrond,alshetloofkortgeklapt
wordt,eengeschiktemethode isomhetloofvanpootaardappelenzonder
doodspuitmiddelentevernietigen.Alshetgroenrooiengoedwordtuitgevoerd
komennauwelijks stengelsuitdenieuwgevormderugenvindtgeenhergroei
plaats.Isophetmomentvanloofvernietigenveelloofaanwezigdaniswel
eenzwaretrekker (bijvoorbeeldvanmeerdan90pk)nodigomineenwerkgangvooropdetrekkerkortteklappenen hetloofzijwaartsaftevoeren
enachterdetrekkerterooienenweerondertedekken.Eennadeelvan
groenrooienissomsdatdeknollenzwarterwordendanbijrooienineen
werkgang.Deoorzaakhiervanisdehechtingvanorganische stofdeeltjesaan
devochtige,jongeknollen.

Devormingvanlakschurft
Destengelsenbladrestenmoetennietindenieuwerugkomenomdatdatde
ontwikkelingvanRhizoctoniabevordert.Inhetalgemeenzijndeervaringen
indepraktijkmetRhizoctoniagunstig.Nagroenrooienwordtminderlakschurftopdeknollengevormddannaloofklappenenspuiten.Tochbestaat
opgrondvanhettotnutoeverrichteonderzoekdeindrukdatopdemeeste
pootgoedpercelentoepassingvanMoncereenalsgrondbehandelingbijhet
poten,aantebevelenblijft.Metnamealsdeperiode tussengroenrooienen
hetdefinitieve rooienlangerduurtdan10dagen.Wellicht ishetechter
mogelijkdanmeteenhalvedoseringtevolstaan,zoalsditjaarbleekin
eendoorhetPAGVuitgevoerdeproefopdeproefboerderijKooyenburgte
Roldewaar51Moncereeninderij20dagennahetgroenrooiennogeenheel
goedresultaatgaf.

Ervaringenopkleigrond

Opkleigrondenisindepraktijkminderervaringopgedaanmetgroenrooien
danopzandgrondenhoewelverreweghetmeestepootgoedopkleigronden
groeit.Ditkomtomdathetgroenrooienopklei- enzavelgrondenlastigeris
uittevoeren.
-1-

In1993isuithetonderzoekdoorhetPAGVnaarvorengekomendatonderde
natteomstandighedenvanditjaardemogelijkhedenomgroenterooienbeperktzijn.Ditkomtenerzijdsdoorhetvollopenvandeloofklapper,als
hetloofniethelemaaldroogis,inkombinatiemetdevochtigegronddie
opgeworpenwordtdoorhetzeerkorteklappen.Anderzijdskomtditdoordat
ondervochtigeomstandighedendegrondnietofmoeilijkzeeft.Daarbijkomt
ooknogdathetriskantisomondervochtigeomstandighedendegeulente
versmerenwaardooralgauwwater indegeulenblijftstaan.Hetrisicodat
deruggendiebijhetgroenrooienwordengevormd,laterzodanig inelkaar
spoelendatdienietmeerterooienzijnlijktopbasisvanin1991en1992
uitgevoerdeproevengering.Alleenopslempgevoelige,kalkarmegrondkan
ditspelen.

Lakschurftopdeknollen
Opklei-enzavelgrondkanzeerkortklappengevolgddoorgroenrooienals
methodevanloofvernietiging,eengrondbehandelingmetMoncereenbijhet
potengevolgddoorklappen/spuitennietvervangen.Decombinatievanlooftrekkengevolgddoorgroenrooienleidttotminder lakschurftontwikkeling
danheelkortklappengevolgddoorgroenrooien.Uitproeven,diedoorIMAGDLOzijnuitgevoerd,bleekdatalshetloofwordtgetrokkenvoorhetgroenrooienenzijwaartswordtafgevoerddatdaneengrondbehandelingvoorhet
potenomlakschurfttegentegaannietnodigis.Looftrekkenmetzijafvoer
maakthetgroenrooienechterwelgecompliceerderenduurder.

Toevoegingentijdenshetgroenrooien
Hetgroenrooienbiedtmogelijkhedenomtijdenshetgroenrooienmiddelenop
deknollentespuiten.HierbijkangedachtwordenaanmiddelenterbeschermingvanhetgewastegenRhizoctonia,bacterieziekten,Phoma,Fusarium.Een
voorbeeldhiervanisdeschimmelVerticilliumbiguttatum,eenantagonist
vanRhizoctonia.Ditlijktinteressantenerwordt ingezamenlijkonderzoek
vanPAGVenIPOaandachtaanbesteed.Alsjeietsopdeknollenwiltspuitenishetwelnodigdatdeknollenschoonzijn.Daarommoetmeergrond
wordenuitgezeefdalsje ietswilttoevoegendanwanneerditniethetgeval
is.Eennadeelvanmeerzevenisdatditooktotmeerbeschadiging,met
nameontvelling,kanleiden.Opzandisdituitzevennietzo'nprobleem.
Onderdrogeomstandigheden ishetopzandgrondzelfsmoeilijkomvoldoende
grondopdemattentehoudenzodatnietteveelbeschadigingoptreedt.Op
kleigrondenmoetdegrondbehoorlijkdroogzijn,omvoldoendezeefbaarte
zijnenschoneknollenteleveren.Omtebereikendatdeknollenschoon
wordenmaartochnietteveelontvelleniseenrooimachinenodigmetruime
afstelmogelijkhedenenvoldoendezeefcapaciteit.Eénmatinderooieris
danvaakonvoldoende.Alshetloofgetrokkenwordtvoorhetgroenrooien
vallendepollengemakkelijkeruitelkaardanbijalleenkortklappen.

Conclusies
Opzandgrondenwordthetgroenrooienindepraktijkreeds -opbescheiden
schaal -toegepast.Erzijngoedeervaringenmeeopgedaanendemethode
lijktduidelijkperspectieftebieden.
Opklei-enzavelgrondenlijkendemogelijkhedenvangroenrooienmetuitzonderingvanzeerlichtezavelgronden,beperkter tezijndanopzandgrond.
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Samenvatting
Opzand-enzeerlichtekleigrondenlijkthetloofklappenplusgroenrooien
eengeschiktalternatiefvoordeloofdodingvanpootaardappelenmetchemischemiddelen.Opzwaarderegrondenishetineennatseizoenals1993lang
nietaltijdmogelijkomgroenterooien.Alshetvochtig totnatis,isde
grondonvoldoendezeefbaar.
Opzandgrondenblijktdatdeopbouwvanlakschurft inhetalgemeenna
groenrooienlangzamer isdannaklappenenspuiten.Eengrondbehandeling
metMoncereenbijhetpotenblijftinveelgevallenechterraadzaam.Dit
lijkt innogsterkerematevoorkleigrondenoptegaan.Alsmenbijhet
groenrooiengewasbeschermingsmiddelen opdeknollenwilspuitendanzal
meergronduitgezeefdmoetenworden.Ditheeftconsequentiesvoorhettype
groenrooier.Looftrekkenvoorhetgroenrooienlijktopkleigrond,mitser
geenloofindenieuw-gevormderugkomt,eengrondbehandelingmetMoncereen
tekunnenvervangen.
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